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Sammanfattning 

Här slutrapporteras en vetenskaplig studie som utförts av forskare vid 
Centrum för tjänsteforskning – CTF på uppdrag av Skatteverket. Syf-
tet har varit att förstå onödig efterfrågan som fenomen samt att ut-
värdera vad konceptet kan bidra med vid utveckling av myndighetens 
verksamhet. Det saknades tillräckligt detaljerade studier att lära av 
eller replikera och forskargruppen måste pröva sig fram.  

Det teoriområde som studien vilar på, tjänstelogiken, tar spjärn och 
står i opposition mot den varulogik som ännu dominerar mycket av 
tänkandet i offentlig sektor. Vad tjänstelogiken förklarar är inte bara 
det immateriella värdeskapande som sker inom de ”tjänster” som ti-
digare sågs som varornas motsats. Tjänstelogiken gör i stället anspråk 
på att förklara mänskligt värdeskapande i alla dess former. Genom 
tjänstelogiken blev det bland annat tydligt att begreppet onödig efter-
frågan var varulogiskt till sin natur och krävde en ny definition. I stu-
dien definieras onödig efterfrågan som de interaktioner som kan sä-
gas vara värdeåterhämtande. Vad som studerats är alltså de nya för-
sök en medborgare måste göra i de fall då värde inte uppstår i mötet 
med myndigheten.  

I rapporten redovisas tre delstudier som främst skiljer sig åt genom 
vilka inkommande ärenden som stått i fokus. Den första studien byg-
ger på inkommande telefonsamtal till Skatteupplysningen, den andra 
på inkommande mejl till samma enhet och den tredje på medborgar-
nas besök vid ett av myndighetens servicekontor. I samtliga delstudier 
påvisas förekomsten av onödig efterfrågan. Delstudierna bidrog även 
med generellt gångbara metoder för att både mäta andelen onödig 
efterfrågan och att samla in medborgarnas berättelser om misslyck-
ade försök.  

De tre delstudierna gav tillsammans många värdefulla insikter. Vad 
som fortsatt saknades var kunskap om vilka systemfaktorer som är 
den egentliga rotorsaken till att onödig efterfrågan uppstår. Fel begås 
men varför? Ytterligare data krävdes för att förstå hur den onödiga 
efterfrågan kan minskas. I rapporten redovisas hur forskargruppen 
genom en intervjustudie efterforskade och identifierade en sådan 
systemfaktor.   
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1 Inledning 

Skatteverket hanterar en mycket stor mängd kontakter med medbor-
gare. Bara antalet inkommande telefonsamtal till Skatteupplysningen 
är cirka sex miljoner på ett år. Stor volym kan vara ett tecken på att en 
verksamhet presterar bra och är starkt efterfrågad. Volym kan också 
orsakas av tidigare felaktig hantering. 

 

Figur 1: Notering från inkommande telefonsamtal som exempel på onödig efter-
frågan. 

Medborgarna är inte alltid framgångsrika i kontakten med Skattever-
ket. Problem uppstår bland annat genom missförstånd, otydlighet, 
otillgänglighet eller okunskap. En tjänst kan ibland vara svårbegriplig 
eller direkt felaktig – utifrån medborgarens perspektiv. Ytterligare ett 
skäl kan vara att beteendet hos myndighetens personal, eller hos 
medborgaren, avviker från "hur det är tänkt". För att lyckas krävs för-
nyad kontakt. Personen i fråga hör av sig igen, vilket ger avtryck i an-
talet inkommande telefonsamtal, e-post eller personliga besök (figur 
1). Vissa författare framför att sådan ”onödig efterfrågan”, i andra 
sammanhang, kan utgöra merparten av all hantering1. Om andelen 

                                                

 

1 Seddon (2005); Middleton (2010) 
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skulle vara stor kan Skatteverket spara stora resurser genom att förstå 
och eliminera den onödiga efterfrågan. 

1.1 Uppdraget och dess syfte 
Tanken om en vetenskaplig studie föddes i parallella samtal mellan å 
ena sidan Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) och Skatteverket 
och å andra sidan Centrum för tjänsteforskning – CTF vid Karlstads 
universitet.  

Samtalen utmynnade i två systerprojekt inom Skatteverket respektive 
Försäkringskassan som sammantaget skulle bidra med tre saker:  

1. Konkreta förslag på åtgärder för att minska den onödiga efter-
frågan inom några centrala delar av respektive myndighet 

2. Kunskap om hur idén om att identifiera och eliminera onödig 
efterfrågan är tillämpbar inom respektive myndighet, vilket kan 
vara värdefullt inför liknande insatser som myndigheterna på 
egen hand kan genomföra. 

3. Generella kunskapsbidrag rörande onödig efterfrågan i offentlig 
sektor. 

Systerprojektet inom Försäkringskassan finansierades av ISF och 
slutrapporterades år 2015 (ISF 2015). Det systerprojekt som här slut-
redovisas genomfördes och finansierades inom Skatteverket. Båda 
studierna har utförts och delfinansierats av CTF. I projekten har se-
niora forskare ansvarat för studien medan två doktorander har bidra-
git i datainsamlingen.  

Det föreligger en påtaglig brist vad gäller den teoretiska förankringen 
av onödig efterfrågan (”failure demand”) som fenomen. I stort saknas 
akademisk litteratur och begreppet är snarast att betrakta som ett 
management-koncept.  

Det kanske största problemet med tillgängliga beskrivningar av onö-
dig efterfrågan är att de inte innehåller någon operationalisering. Det 
verkar vara lite av en affärshemlighet hur konsulterna steg för steg 
väljer ut, samlar in och analyserar data. Därmed saknas det även en 
precis och allmänt tillgänglig definition som gör begreppet fullt be-
gripligt och praktiskt användbart. I nästa kapitel presenteras därför 
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en teoretisk referensram samt mer ingående diskussioner om onödig 
efterfrågan.  

1.2 Tre tidigare rapporter 
Under de båda systerprojektens gång har tre tidigare rapporter publi-
cerats. I föreliggande slutrapport summeras det mest väsentliga, men 
för fördjupad läsning, och särskilt för delresultat rörande Försäk-
ringskassan, hänvisas till tidigare rapporter. 

1.2.1 Rapport I (ISF 2013) 
I den första delrapporten (förstudien) gavs en översikt av befintlig 
kunskap om onödig efterfrågan. Vidare framhölls den problematik 
som följer av att mätning och styrning ofta inriktas mot delar snarare 
än mot helhet. För att kunna analysera begreppet onödig efterfrågan 
och tolka iakttagelserna utvecklades en referensram baserad på tjäns-
telogik. Vidare utvecklades tankarna om de fördelar som arbete med 
onödig efterfrågan kan förväntas ge. Mycket av resonemangen åter-
finns i kapitel 2 nedan. 

I rapporten redovisades även en studie av inkommande e-post. För att 
bättre förstå efterfrågans karaktär gjordes en indelning av efterfrågan 
i kategorier. Studien visade att onödig efterfrågan existerar och kan 
antas motsvara en väsentlig andel av kontakterna med medborgare. 
Vidare fördes resonemang om tillgängliga data och om varför myn-
digheterna inte själva mäter onödig efterfrågan. 

1.2.2 Rapport II (ISF 2014) 
Vad som redovisades i den andra delrapporten var en studie av onö-
dig efterfrågan i inkommande samtal till myndigheternas callcenters. 
Resultatet visade att tidigare misslyckanden orsakade cirka 41 procent 
av de inkommande telefonsamtalen om Beskattning och Folkbokfö-
ring till Skatteupplysningen. Motsvarande siffra bland de föräldrar 
och sjuka som ringde till Försäkringskassans Kundcenter var 70 pro-
cent.  

Största delen av den onödiga efterfrågan verkade uppstå på grund av 
bristfällig information om ärendets aktuella status. Vidare kunde för-
hållandevis stora andelar kopplas till detaljer som blivit fel eller upp-
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stå på grund av okunskap om vem som gör vad och hur de offentliga 
resurserna hänger samman.  

Studien visade också att det oftast men inte alltid var myndigheterna 
som gjorde fel. Den egna personalen verkade ha svårt att vägleda och 
själva navigera genom systemet. Även medborgare och tredje part 
såsom arbetsgivare och läkare gjorde ofta fel, både i förhållande till 
systemet och i enskilda detaljer. 

I delrapporten redovisades också den metodkunskap som uppstod 
genom datainsamlingen. Myndigheter med behov att själva studera 
onödig efterfrågan kan där ta del av forskargruppens erfarenheter och 
vägval.  

Rapporten bidrog även med sju kategorier för att kartlägga vad med-
borgare vill när de vänder sig till en myndighet och vilka kontaktvägar 
de väljer. En sådan frågekategori var exempelvis ”Hur gör jag?”. 

En särskild jämförelse gjordes även mellan sjukpenning och föräldra-
penning. Komplexiteten med flera inblandade aktörer framstod som 
en försvårande faktor vid hantering av sjukpenning. Inslaget av pro-
fessionella bedömningar i sjukpenning verkade dock inte orsaka så 
mycket onödig efterfrågan till Kundcenter.  

Mycket av innehållet i den andra delrapporten återges i kapitel 3 ne-
dan. Avgränsningen i föreliggande rapport till Skatteverkets verksam-
het innebär dock att resultaten rörande Försäkringskassan har ute-
lämnats.  

1.2.3 Rapport III (ISF 2015) 
I den tredje rapporten slutrapporterades projektet inom Försäkrings-
kassan. Efter att ha sammanfattat de tidigare delrapporterna genom-
fördes en intervjustudie där forskargruppen efterforskade och identi-
fierade två så kallade systemfaktorer.   

Den första systemfaktorn, som tycktes ligga bakom mycket av den 
onödiga efterfrågan inom områdena Sjuk och Förälder, var ”idén om 
det styckbara arbetet”. Försäkringskassans verksamhet är utformad 
utifrån idén om att arbetet blir mera effektivt om det styckas upp mel-
lan olika personer och enheter. Det medför att interna regler ofta 
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hindrar värde från att skapas här och nu. I stället ska handläggaren 
genomföra en riskfylld och tidsödande överlämning till någon annan. 
Den försäkrade får inte sitt ärende avklarat, utan måste vänta.  

Den andra systemfaktorn, “idén om den tillgängliga myndigheten”, är 
delvis en produkt av den första. Vid uppstyckningen uppstod en före-
ställning om att medborgarnas krav på tillgänglighet kan tillgodoses 
genom en särskild enhet, Kundcenter, vars specialitet är att snabbt 
svara i telefon. Specialiseringen att svara snabbt gör dock att medar-
betarna inte fullt ut har möjlighet att hjälpa dem som ringer. 

Forskargruppen konstaterade att idéerna framstår som feltänkta och 
att de leder till en betydande ineffektivitet. 
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2 Referensram 

Att granska innebär att jämföra med något och valet av jämförelseob-
jekt är då avgörande för vad granskningen kommer att visa. I förelig-
gande studie används tjänstelogik som referensram. Det motiveras av 
att uppgiften kräver ett verktyg för att granska värdeskapande inom 
Skatteverket.  

Vad som hittills i hög grad har präglat sättet att se på organisering, 
ledning och styrning, hos såväl tjänsteforskare som praktiker, är 
framgångarna inom tillverkningsindustrin. Genom den industriella 
revolutionen har varulogiken kommit att dominera tänkandet om hur 
värde i organisationer skapas. Varulogiken har även präglat svensk 
förvaltning och förvaltningspolitik. Detta märks exempelvis genom de 
många fall där den professionella kompetensen åsidosatts till förmån 
för standardiserade rutiner. I strävan efter ”best practice” (det bästa 
arbetssättet) har det ibland blivit viktigare att göra på det förutbe-
stämda, snarare än på det bästa sättet. Ett annat tecken är att hög ar-
betstakt (kvantitet) i många fall har blivit viktigare än det värde som 
arbetet är tänkt att skapa (kvalitet)2. 

Sedan lite drygt tio år tillbaka domineras tjänsteforskningen av det 
tjänstelogiska perspektiv som introducerades av Vargo & Lusch 
(2004) och som senare har överförts och översatts från marknadsfö-
ringslitteraturen till kunskapsområden närmare förvaltningen3. Vad 
tjänstelogiken beskriver är inte bara det immateriella värdeskapande 
som sker inom de ”tjänster” som före tjänstelogiken sågs som varor-
nas motsats. Tjänstelogiken gör i stället anspråk på att förklara 
mänskligt värdeskapande i alla dess former. 

Tjänstelogiken tar spjärn och står i opposition mot den varulogik som 
ännu dominerar mycket av tänkandet i offentlig sektor. Kapitlet in-
leds därför med ett avsnitt om varulogik, vars kännetecken är viktiga 
för den som antingen vill urskilja varulogik eller förstå tjänstelogik. 
                                                

 

2 Quist och Fransson (2014) 

3 Se Osborne et al (2013) 
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Därefter vidtar ett avsnitt om tjänstelogik. När tjänstelogiken avslut-
ningsvis appliceras på onödig efterfrågan, då visar det sig att även det 
begreppet har sitt ursprung i varors logik. Den gängse definitionen av 
onödig efterfrågan måste därför modifieras.  

2.1 Varulogik 
Industrialismen förutsågs redan av Adam Smith på 1700-talet. Han 
funderade över tillverkningen av knappnålar och tänkte att det skulle 
gå snabbare om inte en person smidde hela nålen ensam. Smith vi-
sade bland annat hur den breda uppgiften att smida en nål kunde bry-
tas ned i smalare moment som vem som helst kunde utföra. Poängen 
med specialisering inom mindre deluppgifter var att både utveckling-
en av arbetsverktyg, och skickligheten i varje moment, då kunde öka. 
Genom att även koncentrera verksamheten till en plats skulle skalför-
delar uppkomma. De fasta kostnaderna skulle fördelas på ett stort an-
tal nålar.  

Vid 1900-talets början gjorde Frederick Winslow Taylor sig känd på 
sina idéer om vetenskaplig arbetsdelning eller Scientific Management. 
Vad han framhöll var vikten av vetenskapligt utformade arbetsme-
toder och att planeringen separeras från arbetet på verkstadsgolvet 
och flyttas till särskilda planeringskontor. Den arbetare som speciali-
serar sig på att snabbt utföra ett visst moment av det fysiska arbetet, 
tänkte Taylor, den kan inte samtidigt ha kompetens och överblick för 
att se vad som kan förbättras. Det krävdes en ny specialiserad yrkes-
kår, en administration som med vetenskapliga metoder skulle ut-
veckla kunskap om hur arbetet kan utföras på ett enda och bästa 
standardiserade arbetssätt, eller enligt så kallad best practice. Som 
stöd skulle cheferna ha observatörer, som, genom systematiska iakt-
tagelser, kunde definiera arbetssättet och ge instruktioner om hur 
momenten skulle göras på ett nu ännu lite bättre sätt. Då skulle det bli 
mindre viktigt vem som utförde jobbet, yrkesskickligheten skulle för-
lora sin status, arbetarna skulle bli lätt utbytbara, lönekostnaden 
skulle minska och effektiviteten skulle öka. 

Standardisering 
En person som byggde vidare på Taylorismen var Henry Ford och The 
Ford Motor Company. 1908 introducerades T-modellen vars låga pris 
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och höga produktionstakt hade en enorm påverkan på hela samhällets 
utveckling. Nya möjligheter uppstod när många plötsligt hade råd 
med en bil. Den stora produktionstakten kunde till stor del förklaras 
med det löpande band som infördes 1913. Vid det löpande bandet 
kunde arbetarna snabbt utföra sina standardiserade arbetsuppgifter 
medan bilarna passerade förbi. År 1920 kunde en T-Ford monteras på 
bara 93 minuter. En viktig förutsättning var förstås att den inte till-
verkades av obearbetat råmaterial. Det fanns standardiserade kom-
ponenter att tillgå, som införskaffats i förväg och som uppfyllde be-
stämda krav så att de lätt kunde fogas samman. Att både arbetsmo-
menten och det som förädlades var standardiserat ledde förstås även 
till ett standardiserat slutresultat. Ford skojade om att "Alla kunder 
kan få bilen i vilken färg de vill, bara den ska vara svart".  

Effektivitet 

Inom varulogiken är effektivitet en produkt av kvalitet och kvantitet. 
Den första variabeln, kvalitet, är de fysiska egenskaper som gör att 
varan kan säljas till ett visst pris. Kvaliteten kan lätt mätas genom att 
varans fysiska egenskaper jämförs med den specifikation som säger 
vad kunderna kräver och vad som har lovats. Kvaliteten är med andra 
ord den rätta när kravspecifikationen tillgodoses. Vad gäller kvantite-
ten så är den en fråga om antalet utförda moment under given tid. För 
att bli framgångsrik gäller det att varje dag tillverka så många god-
kända varor som möjligt.  

Effektivisering genom ständiga förbättringar 

När Walter A. Shewhart anställdes vid Hawthornefabriken inom Wes-
tern Electric 1918 var kvalitetsarbetet begränsat till att kontrollera och 
kassera felaktiga produkter. Shewhart såg kassationerna som slöseri 
och framförde att det ju vore bättre om felen aldrig uppkom. Bättre 
vore att se till så att variationen minskade, alltså att det blev färre av-
vikelser mot vad ingenjörerna hade tänkt och planerat. Shewart, som 
började dokumentera variationen, fann att insatsvarorna inte alltid 
stämde med specifikationerna. Det fanns även brister i verktyg och 
maskiner som gjorde att det blev fel. Han fann även att arbetarna inte 
alltid gjorde som det var tänkt. De ständiga justeringar av arbetssättet 
som variationen orsakade ledde, i själva verket, till ökad variation. 
Lösningen blev att skapa en stängd och kontrollerad produktionsmiljö 
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och att, utifrån Taylors idéer om vetenskaplighet, studera och elimi-
nera alla former av variation. 

Shewharts uppfattning om ett vetenskapligt tillvägagångssätt var att 
först specificera idén om hur det borde vara, sedan pröva specifikat-
ionen i verklig produktion och att, avslutningsvis, studera och lära av 
resultatet. Metodiken vidareutvecklades av Dr W. Edwards Deming 
till det nu så välkända PDCA-hjulet4. Genom systematiskt arbete med 
små och ständiga förbättringar skulle verksamheten med tiden bli allt 
mer effektiv. De förändringar som var framgångsrika skulle doku-
menteras i form av förändrade rutiner i standarden och införas som 
ny ”best practice”.  

Funktionsindelning och funktionsegoism 

Allt eftersom verksamheterna och administrationen växte kom verk-
samheterna, såsom det redan var ordnat inom kyrkan och militären, 
att delas in i funktioner. Det gjorde att personer med gemensamma 
arbetsuppgifter och likartad specialisering kunde samarbeta och lära 
av varandra. Och det var, som sagt, tjänstemännen som styrde dessa 
nya organisationer. Från sina skrivbord. 

Att styra från skrivbordet har sina begränsningar och industriföreta-
gen brottades länge med samordningsproblem. Det visade sig vara 
svårt att, från överordnad nivå, samla in och hantera all information. 
Det var också svårt att få genomslag för alla styrsignaler. Och funkt-
ionerna kritiserades för den funktionsegoism som innebär att de 
hellre tillgodoser de överordnades krav, än ser till så att kunden, eller 
nästa funktion i arbetsflödet, fick vad den behövde. För ofta var det 
just vid överlämningen som kvalitetsbristerna upptäcktes. Och orsa-
kerna verkade framförallt ha att göra med bristande samordning. 
Men under efterkrigstiden var efterfrågan stor, viktigare än effektivi-
tet var att tillgodose allas behov. 

                                                

 

4 PDCA står för Plan, Do, Check och Act 
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Byråkrati och kvalitetssystem 

Den tyske sociologen Max Weber menade att byråkratin var överläg-
set allt annat, såväl i offentlig sektor som i den privata. Men en brist 
var att byråkraterna ofta gynnade sig själva och inte alltid kom ihåg 
verksamhetens syfte. Det krävdes regler tyckte Weber och föreslog tio 
sådana. Först och främst skulle det råda en tydlig hierarki. Makten 
skulle utgå från högste chefen och fördelas nedåt. Överordnade chefer 
skulle stå för överblicken medan de underordnade skulle följa in-
struktioner. Och för att jobbet skulle bli gjort måste de underordnade 
mätas, kontrolleras och disciplineras. Återigen handlar det om att 
styra från skrivbordet. 

Genom Taylor, Shewhart, Ford och andra kom betydelsen av hantver-
karens skicklighet att minska. Vad som i stället ökade var betydelsen 
av chefer och en duktig ledning. Det växte, som sagt var, fram en ny 
yrkesgren av ”managers” som specialiserade sig bara på att styra. Det 
blev detaljerade mål- och mätsystem och hela staber av experter på 
ekonomi, marknadsföring, personalfrågor, och så vidare. Även arbetet 
med att dokumentera de standardiserade rutinerna krävde särskilda 
rutiner och särskild personal. Dokumentationsarbetet flyttades efter-
hand till en särskild kvalitetsfunktion som styrdes av en kvalitetschef. 
För att hålla reda på alla papper utvecklades omsider en internationell 
standard för kvalitetssystem; känd idag som ISO 9001.  

Processorientering inom kvalitetsrörelsen 

Det var först mot slutet av 1980-talet, när konkurrensen hårdnade, 
som intresset riktades mot hur Japan efter andra världskrigets föröd-
else, på knappa tio års tid, hade kunnat bli tvåa på listan över världens 
starkaste ekonomier. Det visade sig att japanerna i mångt och mycket 
hade lyssnat på en amerikan, nämligen en av Dr Shewharts lärjungar 
vid General Electric; den nu så välkände Dr Deming. Runt 1990 upp-
stod en kvalitetsrörelse som bekände sig till olika management-
koncept såsom Total Quality Management, TQM eller Business Pro-
cess Engineering, BPR. Gemensamt var bland annat att koncepten 
präglades av Demings tankar om helhet. Med en systemsyn skulle 
man komma ifrån det vertikala funktionstänkandet för att i stället ta 
ett samlat grepp över de horisontella arbetsflöden, eller processer, 
som går på tvären genom funktionerna. I stället för styrning uppifrån, 
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var det processen som skulle styras. I stället för att tillfredsställa che-
fen, var det kundens behov som skulle tillgodoses. Företagen började 
arbeta med processorientering. 

Lean production 

Senare har även andra idéer importerats från den japanska industrin. 
Det nu kanske mest aktuella konceptet är Lean-production som har 
inspirerats av Toyotas produktionssystem, TPS. Lean kan ses som en 
utveckling av processtänkandet med fokus på ”slimmade” material-
flöden. Det gäller att rätt komponent anländer till löpande bandet i 
rätt tid och i rätt kvantitet och att så lite som möjligt mellanlagras i 
väntan på hantering. Ett modernt och kanske tillfälligt tecken på att 
myndigheterna inspirerats av varulogik är att de säger sig arbeta en-
ligt Lean. 

2.1.1 Varulogikens kännetecken 
Sammanfattningsvis kan konstateras att industrialismen lärt oss att 
produktion sker mest effektivt i en sluten miljö dit kunden inte har 
tillträde. Arbetet delas upp i åtskilda och standardiserade moment 
som utförs efter varandra i ett flöde. Effektiviteten övervakas genom 
återkommande mätningar av såväl resultat som arbetsmoment. För 
att mäta, tänka och planera krävs särskilt avdelad personal. Verksam-
heter som präglats av varulogik kännetecknas av: 

• Koncentration 
Verksamhet av visst slag koncentreras till en eller till ett fåtal 
platser 

• Arbetsdelning 
Arbetet styckas upp så att olika personer kan specialisera sig på 
olika moment. 

• Standardisering 
Arbetet följer fastlagda rutiner 

• Byråkrati 
Det finns särskilt avdelad personal som mäter, utvärderar och 
utfärdar nya rutiner. 



21 

2.2 Tjänstelogik 
Vad som enligt varulogiken, i föregående avsnitt, är av värde är de va-
ror som steg för steg förädlas till nya och mera värdefulla varor. Vär-
det bärs av varan och överlämnas till ”marknaden” via en ”kanal”. 
Kunden som inte hjälper till med ”produktionen” har rollen som pas-
siv mottagare av vad som produceras. Varan konsumeras varpå värdet 
ofta förstörs. Orden inom citattecken i detta stycke är vanligt före-
kommande inom offentlig sektor. Men myndigheter tillverkar inte 
varor och verksamheten följer en annan logik.  

Framställningen i detta avsnitt inriktas på korta beskrivningar av de 
begrepp som färgat rapporten. För en fördjupad beskrivning av tjäns-
telogiken hänvisas till delrapport I5. 

Värde 

Vad myndigheter, enligt tjänstelogiken, kan erbjuda medborgare och 
andra aktörer är inte färdigt värde, utan förutsättningar för vär-
deskapande. Värde är vad som uppstår när förutsättningarna an-
vänds, det vill säga när resurser eller aktörer interagerar. Vad männi-
skor är ute efter, exempelvis när de köper en borr, är i allmänhet det 
hål som skapas när borren används. På samma sätt är det den funkt-
ion som ett personbevis har som eftersöks i kontakten med Skattever-
ket och inte personbeviset i sig. Värde uppstår alltså vid användning. 

Livshändelse 
Vad som utlöser behovet av värdeskapande kan beskrivas som en 
livshändelse. Exempelvis kan en utlandsresa göra att ett personbevis 
måste hämtas ut från Skatteverket. Medborgaren ser förmodligen inte 
något värde i dokumentet som sådant. Ett personbevis är dock vad 
som krävs för att få ut ett pass, vilket i sin tur krävs för att ta sig ge-
nom passkontrollen, vilket i sin tur är vad som krävs för att resa ut-
omlands, och så vidare. 

                                                

 

5 Se även Quist och Fransson (2014) 
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Värdets storlek 

I mötet med en myndighet är medborgaren alltid på väg någonstans 
mot ett mål längre bort, exempelvis för att bli frisk och kunna återgå i 
arbete. Medborgaren interagerar bara med myndighetens resurser 
som ett steg på vägen. Vad interaktionen kan bidra med är nya och 
bättre förutsättningar för att målet ska nås. Värde är med andra ord 
liktydigt med förutsättningar för fortsatt värdeskapande.  

Även myndigheter är på väg mot ett mål någonstans, längre bort. Det 
finns exempelvis kollektiva värden att skapa och bevaka. För att inter-
aktion ska uppstå, för att parterna ska vilja delta, måste båda uppnå 
eget värde. Även resursinsatsen bör vara rimlig. 

En komplicerande faktor vid immateriellt värdeskapande är att värdet 
varierar. Det kan möjligen skattas av den part det tillhör men ef-
tersom behov och förutsättningar varierar kommer det i så fall att ske 
på varierande grunder. Inom den privata tjänstesektorn anges värdet 
på en prislapp, vilket underlättar men inte helt löser problemet6. Lätt-
ast är det inom industrin där varan är standardiserad och kan jämfö-
ras med kundens krav. När varans mått motsvarar kravspecifikation-
en, då är kvaliteten den rätta och varan värd sitt förutbestämda pris. 
Inom industrin går det till och med att avgöra hur mycket varans 
värde ökar för varje steg i produktionsprocessen. I offentlig sektor 
finns dock sällan några intäkter, det är vanligt att behoven varierar 
och värdet kan därför sällan bestämmas. I den mån värdet av de 
sammantagna interaktionerna trots allt kan mätas så kvarstår svårig-
heten att avgöra värdet av varje enskild interaktion på vägen dit7. 
Lyckades den så att den var värd något och i så fall hur mycket? Ut-
gjorde den ett effektivt steg på vägen? 

                                                

 

6 Se Grönroos och Ojasalo (2004) som diskuterar svårigheter med produktivitetsmått när värdet, 
behovet och kvaliteten varierar.  

7 Det skulle exempelvis kunna hävdas att värdet av en utbetalning från skattekontot kan mätas, till 
och med i pengar. Men är det relevant att värdera en stor utbetalning högre än en mindre? Och vad 
är ”intäkten” av en enskild interaktion på vägen dit?  
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Effektivitet 

Liksom vid varuproduktion är effektiviteten vid myndighetsutövning 
beroende av att arbetsmomenten både skapar värde (kvalitet) och att 
de utförs i snabb takt (kvantitet). Vad som krävs är en kvalificerad 
avvägning mellan dessa båda likvärdiga, men svårförenliga, dimens-
ioner av en effektiv verksamhet. Problemet är att ett enskilt arbets-
moment kan ta längre tid för den som gör rätt och som siktar på kvali-
tet än för den som slarvar för att få mycket gjort.  

Teoretiskt är effektivitet en fråga om det värde som uppstår i jämfö-
relse med resursinsatsen. Att kunna mäta effektivitet förutsätter att 
såväl resursinsats som det uppnådda värdet kan mätas. Inom närings-
livet jämförs försäljningsvärdet med produktionskostnaden.  

I de många fall i offentlig sektor då intäkter saknas och värdet svårlig-
en kan mätas, då saknas en nödvändig pusselbit. Effektiviteten blir 
svår att skatta. Då märks det inte så lätt om strävan efter kvantitet 
tränger undan kvaliteten så att den sammanvägda effektiviteten 
minskar. En väg fram kan vara att mäta sådant som indikerar att mer 
eller mindre värde uppstår. I vissa situationer återstår dock bara att 
låta skicklighet, erfarenhet och professionell kompetens avgöra vad 
som är mest effektivt.  

Systemperspektiv 

För att hantera livshändelsen behöver den medborgare som exempel-
vis ska migrera interagera med ett system som består av olika själv-
ständiga aktörer såsom kommunen, Migrationsverket och Skattever-
ket. Det mest samhällseffektiva är om de inblandade aktörerna och 
deras resurser då är väl samspelta. Mindre effektivt blir det om med-
borgaren måste samordna aktörernas inbördes aktiviteter.  

Enligt tjänstelogiken ska effektiviteten alltid värderas utifrån ett 
systemperspektiv, till skillnad från varulogiken där principen i grun-
den är att delarna optimeras var och en för sig.  

Innovation 

Att förbättra någonting, exempelvis i Försäkringskassans verksamhet, 
måste alltid innebära att ytterligare underlätta medborgarens vär-
deskapande.  



24 

En innovation är en idé som kombinerar egna eller andras resurser på 
ett nytt och mera ändamålsenligt sätt. För att avgöra vad som är 
ändamålsenligt gäller det att zooma ut från den egna begränsade 
funktionen för att ”ställa sig i medborgarens skor”. Det handlar om att 
följa med på medborgarens resa för att betrakta hela det system med-
borgaren använder för värdeskapande från utsidan. Då kanske det 
exempelvis skulle upptäckas att arbetsgivarens inblandning vid be-
räkning av sjukpenninggrundande inkomst ofta verkar ställa till med 
problem. Idén kan födas att andra resurser, såsom Skatteverkets re-
gister över deklarerad inkomst, skulle vara mera lämpliga.  

Interaktion 

Den interaktion som krävs för att värde ska uppstå kan ske mellan 
människor men även med resurser såsom datorer eller blanketter. Att 
värde alltid skapas genom interaktion kontrasterar mot varulogiken 
enligt vilken värde färdigställs i en fabrik dit kunden inte har tillträde.  

Vad som gör personlig interaktion speciell är att människor är olika. 
När medborgarnas förmågor och behov varierar kan möten bara sty-
ras genom erfarenhet och ett varierat beteende. Likvärdiga möten kan 
då inte uppnås genom likagörande och det är inte en lösning att, som i 
en fabrik, införa standardiserade rutiner. Följaktligen måste det of-
fentliga värdeskapandet, i högre grad än inom industrin, förlita sig på 
medarbetarnas förmåga att själva leda och styra sitt arbete8,9.  

Överlämning 
Vid immateriellt värdeskapande är det ofta svårt att definiera vad det 
egentligen är som förädlas. Detta ”något”, som inte utan vidare kan 
mätas och beskrivas, kan också vara svårt att överlämna för fortsatt 
värdeskapande till någon annan. Annat är det i fabriken där standar-
diseringen säkerställer att vad som överlämnas inte innehåller några 
                                                

 

8 Se bl.a. Solomon et al (1985) som diskuterar hur produktivitet kan uppnås i interaktion med unika 
kunder.  

9 Detta innebär inte att rättsäkerheten ska åsidosättas och att det på subjektiva grunder ska avgöras 
vad medborgaren har rätt till. Vad som avses är vägen dit och hur enskilda interaktioner ska utfor-
mas för att ske på effektivast möjliga vis. 
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överraskningar. Även där krävs vaksamhet men arbetet kan då i all-
mänhet följa den standardiserade och inövade proceduren.  

När det inte är en fysisk produkt som överlämnas, då finns risk att 
inte allt kommer med. Det tar tid att samla ihop, dokumentera, läsa 
och förstå. Missförstånd kan uppkomma. Arbetsdelning kan då vara 
till nackdel, snarare än effektivt. 

Resursintegration 

För att interaktion ska kunna uppstå måste aktörer och resurser inte-
greras, det vill säga föras samman och fås att fungera tillsammans. 
Förutsättningarna för värdeskapande och effektiviteten för båda par-
ter beror av hur väl myndighetens och medborgarens resurser kan 
interagera. Myndighetens resurser måste därför anpassas till sådant 
som medborgarnas varierande förmåga och preferenser. Medborgare 
som inte behärskar svenska bör få anpassad information och de som 
gärna använder sin mobiltelefon bör finna att myndighetens webbsi-
dor fungerar i denna. För ömsesidig effektivitet bör resurserna inte-
greras på ett sådant sätt att interaktionen underlättas och kan ske 
utan onödigt besvär. 

Interaktionsmiljö 

För att vara effektiv, och nyttig för medborgaren, måste myndigheten 
se till så att alla de miljöer där värde skapas är rustade så att saker lätt 
och rätt kan slutföras. Den som exempelvis väljer att fylla i en pap-
persblankett hemma bör ha nära till lättfunnen support på nätet, via 
telefon eller i en medföljande anvisning. Den som i stället väljer att 
lämna en uppgift via mejl bör normalt kunna göra det utan att av 
principiella skäl mötas av beskedet att ”vi tar inte emot uppgifter via 
mejl”. På motsvarande vis bör den som väljer att ringa eller besöka en 
myndighets kontor finna alla de resurser som kan förväntas och som 
krävs för att ett ordinärt ärende ska kunna slutföras. 

2.2.1 Skillnader mot varulogiken 
Sammanfattningsvis kan konstateras att offentligt värdeskapande 
förutsätter interaktion och att värde sällan skapas utan medborgarens 
medverkan. Potentialen i att dela isär arbetet för att låta olika perso-
ner utföra olika delar är inte lika stor som vid varuproduktion. Inte 
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heller är det alltid en fördel att låta handläggare följa detaljerade ruti-
ner. Värde kan sällan mätas eftersom det bedöms på varierande grun-
der av den part det tillhör. Följaktligen är effektiviteten ofta svår att 
mäta direkt och man får kanske nöja sig med indikationer. I sådana 
situationer har skicklighet, erfarenhet och professionell kompetens 
också stor betydelse för att avgöra vad som är mest effektivt. Följakt-
ligen måste det offentliga värdeskapandet, i högre grad än inom indu-
strin, förlita sig på medarbetarnas förmåga att själva leda och styra 
sitt arbete. Enhetlighet, rättssäkerhet och effektivitet måste ofta upp-
nås med andra metoder än alltför detaljerad styrning. 

Verksamheter som inte tillverkar varor är inte lika lämpliga för: 

• Koncentration 
Att koncentrera verksamhet till en plats försvårar eller omöjlig-
gör personliga möten  

• Arbetsdelning 
Vad som måste överlämnas från en person till en annan är ofta 
en betydligt mer svårfångad, komplex och varierad materia än 
vad som gäller vid varuproduktion  

• Standardisering 
Den variation som medborgarna ofta för med sig kräver ut-
rymme för varierat beteende  

• Byråkrati 
Möjligheterna till central detaljstyrning är ofta begränsade. 
Kvantitet riskerar att överskugga kvalitet. 

2.3 Onödig efterfrågan i litteraturen 
Grunden till resonemangen om onödig efterfrågan eller ”failure de-
mand” lade John Seddon efter att i mitten av 1980-talet ha lyssnat på 
efterfrågan från kunderna i en säljorganisation. Han fann att många 
samtal handlade om klagomål. Det dröjde dock en bit in på 1990-talet 
innan han formulerade sina idéer i tryck10. Det får anses allmänt er-
känt att Seddon därigenom bidragit till att utveckla tänkandet kring 
                                                

 

10 Seddon (1992) 
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tjänster. Merparten av litteraturen inom området är dock sådant som 
Seddon själv författat eller som utgivits i nära relation till Seddons 
företag Vanguard Consulting Ltd. Seddon innehar en master i psyko-
logi och har haft uppdrag som gästprofessor. Ändå måste det konsta-
teras att det mesta som författats i ämnet är managementlitteratur. 
Det akademiska värdet av föreliggande forskningsprojekt baseras till 
stor del på att utbudet av forskningsartiklar är mera begränsat. För att 
verifiera detta förhållande och för att precisera forskningsfrågor och 
centrala begrepp har det varit nödvändigt med en studie av relevant 
litteratur.  

Tidigare litteratur refereras men sökningen har koncentrerats till 
publikationer efter 200711.  

2.3.1 Begreppet onödig efterfrågan 
Onödig efterfrågan är alltså det begrepp som på svenska kommit att 
motsvara Seddons failure demand. Den ursprungliga översättningen 
kommer från arbete inom den dåvarande stabsmyndigheten Statens 
kvalitets- och kompetensråd (KKR) samt senare Verket för förvalt-
ningsutveckling (Verva). I rapporten Processbaserad verksamhets-
styrning i staten12 introducerades en systemmodell för att illustrera de 
idéer som Seddon presenterat i sin bok året före. Dock är det först 
2007 i Vervas rapport Styrning för ökad effektivitet som det dyker 
upp en svensk översättning av Seddons två typer av efterfrågan13: 

Verklig efterfrågan (Value demand), sådan efterfrågan vi vill ha. Så-
dan efterfrågan som är ett uttryck för syftet med verksamheten, det 
vill säga uppgiften/uppdraget. 

Onödig efterfrågan (Failure demand), sådan efterfrågan som vi inte 
vill ha och som beror på att vi underlåtit att göra något som vi borde 
ha gjort eller vi har inte agerat rätt sett ur kundens perspektiv.  

                                                

 

11 För en mera fullständig genomgång av tidigare referenser hänvisas till Quist (2007). 

12 KKR/ESV (2004) 

13 Stigendal (2007, s. 12) 
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I detta avsnitt problematiseras begreppen. En svårighet är att "onö-
dig" och "efterfrågan" är två ord som båda riskerar att leda tankarna 
fel.  

Begreppet ”onödig” 

Onödig kan lätt associera till att det är en kontakt som lätt kan bortses 
från. ”Medborgaren borde inte besvära oss med så onödiga frågor.” 
Med tanke på att det i själva verket ligger ett verkligt ärende i botten 
så kan det vara missledande. Det är dessutom en påtaglig skillnad 
mellan engelskans failure och svenskans onödig. Failure riktar intres-
set mycket tydligare till det som misslyckats och som förorsakat den 
nya kontakten.    

Definitionen av vad som är onödigt beror också av systemets gränser. 
Ett exempel kan vara en äldre kvinna som bor i ett eget boende med 
viss kommunal service. Hennes man har nyligen gått bort och numera 
är hon ensam med att klättra upp på pallar och byta glödlampor och 
gardiner till jul. Inom landstinget vet man att fallolyckor i hemmet är 
en vanlig orsak till inkommande ärenden (och mänskligt lidande). 
Om systemet definieras med gränser som motsvarar landstingets, bör 
fallskador betraktas som verklig efterfrågan. Det kan anses ligga i 
kommunens ansvar, och därmed utanför landstingets, att förebygga 
olyckor av det här slaget. Om systemet definieras så att det i stället 
inkluderar både den kommunala äldreomsorgen och landstinget, kan 
slutsatsen bli en annan. Tillsammans sitter de på både kunskap om 
orsakerna till fallolyckorna och resurserna att förebygga14.  

Givet vida systemgränser, och definitionen i början av detta avsnitt, 
skulle fallolyckan kunna vara ett exempel på onödig efterfrågan. Or-
saken skulle i så fall vara att kommunen hade underlåtit att förebygga 
fallet. Bicheno (2008) beskriver det som "preven-
table failure demand". Å andra sidan kan detta, enligt samma definit-
ion, ifrågasättas då det inte är givet att sådant förebyggande arbete 
ingår som en del av vad kommunen erbjuder genom äldreomsorgen. 

                                                

 

14 Jämför Hjalmarson (2012) 
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Efterfrågan är definitionsmässigt inte onödig om den ligger utanför 
myndighetens eller förvaltningens uppdrag.  

Vilket ansvar olika parter har för att möta medborgarnas behov stipu-
leras ofta i lagstiftning och styrdokument. Regelverken är dock skap-
ade av människor och kan därmed ändras. Mycket är också oreglerat 
och en del begränsningar finns bara som uppfattningar.  

Systemets gränser, och därmed de krav som ska tillgodoses, kan 
ibland sammanfalla med organisationens. Men systemets och organi-
sationens gränser ska inte förväxlas. I inledningsskedet av detta pro-
jekt diskuterades exempelvis att analysera onödig efterfrågan i gräns-
snittet mellan Försäkringskassan och Skatteverket. Detta skulle dels 
kunna vara relevant med tanke på de servicekontor som myndighet-
erna bedriver gemensamt. Dels skulle man då kunna finna onödig ef-
terfrågan som, obeaktat servicekontoren, orsakas i den ena myndig-
heten och upptäcks i den andra. Exemplet illustrerar att det inte är 
givet vilka gränser som ska sättas för det system som ska analyseras 
och utvecklas. För att avgöra vad som ska klassas som onödig efter-
frågan måste systemets gränser definieras. 

Vad som måste beaktas är att onödig efterfrågan genereras inom, och 
därmed definieras av, det system som studeras. Efterfrågan som orsa-
kats av felaktig hantering i andra system är måhända onödig men inte 
i den bemärkelse som här avses.  

Ett problem med definitionen i inledningen av detta avsnitt är att de 
båda kategorierna med verklig och onödig efterfrågan inte är ömsesi-
digt uteslutande. Vad kallas sådan efterfrågan som inte ingår i upp-
draget men som beror på att myndigheten inte agerat rätt, sett ur 
kundens perspektiv? Och vad kallas sådan efterfrågan som faktiskt 
ingår i uppdraget men där myndigheten inte rimligen kan anses ha 
underlåtit att förhindra aktörens misslyckande? 

Att begreppet är otydligt inbjuder till tolkning. Detta kan förklara var-
för myndigheterna i bland använder onödig efterfrågan för att be-
teckna sådana kontakter som utifrån det interna perspektivet dyker 
upp på fel ställe. Myndigheten kanske har utvecklat en e-tjänst som 
medborgaren via självservice ska kunna använda för att på egen hand 
skapa värde. Trots det fortsätter medborgarna att ringa och mejla – 
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”helt i onödan”. Inom tjänsteforskningen finns många olika teoriom-
råden och perspektiv på hur tjänstesystem kan utvecklas för att un-
derlätta värdeskapandet. Frågan är om onödig efterfrågan ska avse 
alla dessa fält? Helt klart föreligger ett behov av precisering och ytter-
ligare begreppsutveckling.  

Som tidigare konstaterats är det ett problem att beskrivningarna av 
onödig efterfrågan sällan innehåller någon operationalisering. Det 
verkar vara lite av en affärshemlighet hur Vanguard steg för steg väl-
jer ut, samlar in och analyserar data. Därmed saknas det en precis och 
allmänt tillgänglig definition som gör begreppet fullt begripligt och 
praktiskt användbart.  

Det är besvärande att innebörden av onödig efterfrågan är en tolk-
ningsfråga. Därmed går det exempelvis inte att jämföra två skilda 
mätningar av volym. Det är oklart vad som egentligen mäts och där-
med måste de volymuppgifter som återges i litteraturen tas med en 
nypa salt. En konsekvens för föreliggande studie är att studieobjektet 
är en mer öppen fråga än vad som annars varit fallet. För att råda bot 
på detta föreslås i avsnitt 2.4 en ny definition. 

Begreppet ”efterfrågan” 

Efterfrågan är å sin sida ett begrepp vars innebörd skiljer sig åt mel-
lan språken. Engelskans demand kan till svenska också översättas 
som krav eller begäran. Detta medan det svenska ordet efterfrågan 
kanske lite oftare för tankarna till en marknad.  

I nationalekonomi är utbud och efterfrågan två centrala begrepp för 
att förklara mekanismerna på just en marknad. En privat aktör kan 
betrakta efterfrågan som något man kan möta med ett utbud, eller så 
låter man bli. Prismekanismen gör det möjligt att reducera en efter-
frågan som är större än vad som kan hanteras. Så fungerar inte efter-
frågan för myndigheten i föreliggande studie. Alla inkommande ären-
den måste hanteras.  

När Seddon använder ordet demand tänker han förmodligen inte på 
en marknad. Som exempel kan användas ett inkommande ärende i 
form av en företagares skattedeklaration för oktober månad där ar-
betsgivaravgifter och moms ska redovisas. Med Seddons synsätt är 
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detta ett möte som ger tillfälle att lära något om verksamheten och 
som är värt att studera. Det kan till exempel vara många som fyller i 
på ett felaktigt sätt på grund av otydliga instruktioner. Dock är det få 
företagare som i marknadsmässig mening efterfrågar att skicka in 
deklarationen. Möjligen är begäran ett bättre ord? Företagaren har en 
skyldighet att deklarera och begär nu att myndigheten ska ta emot 
och hantera lämnade uppgifter. 

Det har förekommit andra begrepp på svenska än onödig efterfrågan. 
I den svenska översättningen av Seddons bok, med titeln ”Bort från 
styrning och kontroll” (2010) används begreppen ”verkliga behov” 
och ”falska behov”. Detta är inte bara en felöversättning, utan en di-
rekt felaktig tolkning av begreppens innebörd. Behov är något männi-
skor har, medan efterfrågan (begäran) mer uttrycker något de gör.15  

Konsultorganisationen Vanguard Sverige har använt begreppet ”vär-
deefterfrågan” och ”icke värdeefterfrågan”. Senare översatte de dock 
en av Seddons artiklar till svenska och använde då begreppet ”onödig 
efterfrågan”.  

Begreppet onödig efterfrågan har, trots sina brister, satt sig i det 
svenska språket. I brist på bättre används det även i denna rapport.  

2.3.2 Tänkta fördelar 
Idén om onödig efterfrågan vilar på ett antagande om att organisat-
ioner tenderar att betrakta alla inkommande ärenden som arbete som 
ska utföras. Oavsett om ett telefonsamtal handlar om att kunden vill 
reda ut vilka regler som gäller i ett visst ärende eller fråga varför inga 
pengar har betalats ut betraktas samtalet som just ett samtal. Det är 
något som ska hanteras och som kräver likvärdiga resurser. I samma 
antagande ligger att organisationer inte mäter och kategoriserar in-
kommande ärenden efter typ och frekvens. Annorlunda uttryckt vilar 
idén om onödig efterfrågan på ett synsätt som säger att kostnaden 

                                                

 

15 Även titeln är felöversatt. Den svenska titeln får en annan innebörd än den engelska. 
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uppstår i flödet och inte i aktiviteten. Resonemanget är dock kompli-
cerat och förtjänar att belysas.  

Den som betraktar flöden, ax till limpa – från det att behovet uppstår 
till dess att det tillgodosetts – kan upptäcka att ett och samma ärende 
exempelvis kan ha orsakat två telefonsamtal, ett mejl och ett besök på 
ett kontor. I stället för att betrakta det som fyra separata transaktion-
er så finns det potential i att se att det i grunden är ett och samma 
ärende som kanske skulle kunna ha hanterats med hjälp av ett enda 
telefonsamtal. Var och en av de tre senare interaktionerna är kanske i 
grunden ett resultat av tidigare, misslyckade försök. Så länge ingen 
letar efter sambanden mellan de fyra interaktionerna, kommer de att 
betraktas som fyra separata enheter av ”arbete som ska utföras”. De 
kommer att bokföras och ligga till grund för till exempel budgetering, 
bemanning och målstyrning.   

Att möta medborgaren i interaktionsmiljön för att studera efterfrågan 
beskrivs av Seddon som en källa till kunskap om det egna systemet.  

…we have to build our understanding of service organisations as systems 
by studying what occurs at the point of transaction, we need to underst-
and more about customer demand – what customers want – and how the 
system responds to those demands. (Seddon et al., 2011) 

Studier av efterfrågan orsakar ett naturligt intresse för det värde som 
kunden behöver skapa i sin interaktion med systemet. Till skillnad 
från sådant arbete som fokuserar inre effektivitet, kostnader och mät-
ning av aktiviteter leder studier av efterfrågan till ett intresse för yttre 
effektivitet, kvalitet och innehåll.  

Inom varulogiken talas ofta om vikten av att reducera slöseri. Genom 
att analysera värdeflöden undersöks vad som tillför värde i tillverk-
ningsprocessen, och inte. Måttstocken är den i sammanhanget väl de-
finierade varan och dess kravspecifikation. Som tidigare konstaterats 
är dock värdet ofta omöjligt att fastställa exakt vid offentliga tjänster. 
När medborgaren dessutom för in variation är det inte lämpligt med 
standardiserad hantering.  

Som nämnts designas offentliga system likväl utifrån varulogiken. En 
vanlig strategi är standardisering vilket innebär att bortse från med-
borgarnas variation och tänka att "detta är vad vi erbjuder". Helt 
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följdriktigt kan Seddon konstatera att den vanligaste källan till onödig 
efterfrågan är oförmågan att parera för medborgarnas variation16. 

Seddon menar att det enbart är genom att studera och förstå efterfrå-
gan som värdeskapandet kan utvärderas. Han exemplifierar med ett 
kontaktcenter där det påstods att 80 % av ärendena kunde avslutas 
vid första kontakten. Vid en närmare studie visade det sig att ”avslutat 
ärende” inte tog hänsyn till om också kunden upplevde att värde hade 
uppstått. Vad medarbetarna rapporterade som "avslutat" var ärenden 
där "det fanns inget mera jag kunde göra". När siffrorna justerades så 
visade det sig att den verkliga andelen var 5 %17. 

Enligt Seddon (ibid.) så är förmågan att hantera den variation som 
kunden för in i produktionen begränsad i många organisationer. Han 
menar att standardiseringen ofta drivits för långt och att detta är en 
av de vanligaste orsakerna till onödig efterfrågan. Att fullt ut utreda 
efterfrågan ger kunskap om i vilken omfattning efterfrågan varierar. 
Bara med kunskap om variationen, kan organisationen designas för 
att hantera densamma.  

Just att förstå orsakerna till den onödiga efterfrågan är givetvis 
centralt för att reducera mängden. I den engelskspråkiga litteraturen 
talas om system conditions18, vilket i de svenska texterna ofta har 
översatts till systemfaktorer. Ett viktigt steg i analysen är att, med 
ledning av den information som studiet av inkommande ärenden ger, 
avgöra vilken eller vilka systemfaktorer som driver den onödiga delen 
av efterfrågan. Standardisering kan vara en sådan medan styrning kan 
vara en annan. 

Vid sidan av standardisering framförs ofta målstyrning som en 
systemfaktor bakom onödig efterfrågan. Ett typiskt exempel är en 
chef som ansvarar för att hantera inkommande telefonsamtal till en 
stor myndighet. Chefen har x samtal som ska hanteras med y resur-
                                                

 

16 Seddon et al (2011) 

17 Seddon (2008, s. 55) 

18 Se exempelvis Seddon (2008) 
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ser. Från överordnad nivå läggs ett ”effektivitetskrav” på verksamhet-
en. Alla chefer förväntas bidra till att minska kostnaderna. Vad gör 
chefen? 

I farans riktning ligger att chefen genom ett överslag räknar ut hur 
mycket snabbare varje telefonsamtal behöver gå för att kunna dra sitt 
strå till stacken. Chefen styr sedan sina anställda genom att sätta ett 
mål för hur lång tid varje samtal bör eller får ta. De anställda svarar 
upp mot de nya kraven och varje samtal kan nu hanteras med färre 
resurser.  

I enlighet med vad som tidigare diskuterats om effektivitet och avväg-
ningen mellan kvalitet och kvantitet har det i själva verket inte åstad-
kommits någon effektivisering. De medborgare som upplever att 
värde inte uppstod under det allt för korta samtalet söker sig andra 
vägar. De kanske ringer en gång till, mejlar eller besöker ett kontor. 
Detta är såklart till nackdel för den som söker hjälp, men också kost-
nadsdrivande för myndigheten som helhet.  

Att beräkna den ökade resursförbrukning som onödig efterfrågan le-
der till torde ofta vara ogörligt. Anta en volym av 1000 inkommande 
telefonsamtal, varav 52 % visar sig onödiga. Runt 52 % av resurserna i 
detta callcenter används då för att hantera arbetsuppgifter som egent-
ligen är onödiga. Dock är det inte troligt att det enbart är resurser i 
callcentret som tas i anspråk. När värde inte uppstår prövar medbor-
garna en eller flera, mer eller mindre kostsamma, vägar.   

Trots att kostnaderna inte låter sig beräknas framstår de potentiella 
vinsterna som påtagliga. Insatsen för att reducera den onödiga efter-
frågan måste dock vägas mot kostnaden och förmodligen går det inte 
att komma åt alla 520 samtal i exemplet. Utöver att frigöra resurser 
som idag används för att hantera onödig efterfrågan torde det finnas 
potential även på den andra sidan av myntet. Ökad nöjdhet och för-
troende för den skattefinansierade verksamheten i offentlig sektor är 
inte oviktigt i sammanhanget.  
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2.4 Onödig efterfrågan definieras 
Seddon19 hävdar explicit att han översatt de principer som ligger till 
grund för Toyota Production System (TPS) till tjänsteverksamhet. 
Han har med andra ord insett att tjänsters logik skiljer sig från biltill-
verkningens varulogik. Även den sloganliknande titeln på Seddons 
bok Freedom from command and control indikerar att det handlar 
om något som kontrasterar eller utmanar den funktionellt baserade, 
top-down styrning som varulogiken tycks förutsätta. I förordet till 
boken opponerar sig Seddon mot denna styrfilosofi (2005, s. x1): 

Our organizational norms are based on command-and-control thinking. 
We think of our organizations as top-down hierarchies; we separate deci-
sion making from work; we expect managers to make decisions with 
measures like budgets, standards, targets, activity and so on. We teach 
managers that their job is to manage people and budgets. These are the 
principles and practises that constitute command-and-control manage-
ment.   

Seddon är dock inte tjänsteforskare. Idén om onödig efterfrågan föd-
des dessutom långt före 2004 då tjänstelogiken introducerades. Så 
kanske är Seddons idéer precis det han själv hävdar: en översättning 
från industrin. Frågan är vad som skulle framkomma om Seddons 
översättning "språkgranskas" utifrån tjänstelogisk nomenklatur. Då 
kanske de tidigare diskuterade tvetydigheterna kring begreppet kan 
klaras ut?  

Ett centralt koncept inom tjänstelogiken är det värdeskapande som 
sker genom interaktion. Värdeskapandet kan ses som ett ömsesidigt 
försök att skapa värde genom integration av mer eller mindre kompa-
tibla aktörer och resurser. När integrationen är framgångsrik kan in-
teraktionen skapa värde men om så inte är fallet, då ockuperas resur-
serna i onödan.  

Med tjänstelogiken som glasögon framträder två typer av interaktion 
mellan myndigheten och andra aktörer:  

1. Värdeskapande interaktion  
                                                

 

19 Ibid 
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2. Värdeförstörande interaktion 

Den första kategorin är väl beskriven i litteraturen. Värdeskapande 
utgör tjänstelogikens kanske viktigaste fundament20. Då skapas värde 
som det är tänkt.  

Den andra kategorin avser interaktion som misslyckas så att värde 
inte uppstår och resurser används i onödan. Inom tjänstelogiken be-
skrivs detta som value co-destruction21. Trots att resurser förbrukas i 
onödan så är det nog inte detta som Seddon avser med onödig efter-
frågan. Onödig efterfrågan är nog snarare vad den värdeförstörande 
interaktionen leder fram till. 

För att avgöra om interaktionen är av typ I eller II så behöver den be-
traktas i backspegeln. Det är först när försöket att skapa värde har 
slutförts, exempelvis när ett telefonsamtal är avslutat, som det finns 
chans att avgöra om värde skapades eller förstördes. Först då står det 
klart om det kommer att krävas ett nytt försök, eller inte. Om så är 
fallet, då uppstår ny efterfrågan som annars hade varit onödig. 

För att kunna avgöra om den interaktion som studeras utgör onödig 
efterfrågan eller inte krävs alltså kunskap om eventuella tidigare för-
sök. Aktiviteten som studeras kan alltså beskrivas som ett försök till: 

3. Värdeåterhämtande interaktion22 

Ärenden i denna kategori utgör onödig efterfrågan eftersom de inte 
hade behövts om rätt värde hade uppnåtts under tidigare försök. 
Historiken inrymmer interaktion av kategori II (värdeförstörande), 
vilket innebär att minst ett tidigare försök att skapa samma värde har 
gjorts men misslyckats. Vid bedömningen är det alltså ovidkom-
mande om den värdehämtande interaktion som studeras är fram-
gångsrik i sig själv, eller inte. 
                                                

 

20 Vargo & Lusch (2004) 

21 Plé & Cáceres (2010); Echeverri & Skålén (2011) 

22 Närliggande inom tjänsteforskningen är de arbeten som gjorts kring service recovery, se exempel-
vis Grönroos (1988). 
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Ett viktigt konstaterande, vad gäller att definiera och kvantifiera onö-
dig efterfrågan, är att det inte verkar vara den onödiga resursförbruk-
ningen i form av värdeförstörande möten som mäts. Vad som mäts, 
åtminstone i föreliggande studie, är kategori III, det vill säga den an-
del av interaktionerna som föregåtts och förorsakats av minst ett 
misslyckande.  

Med onödig efterfrågan avses de interaktioner som kan sägas vara 
värdeåterhämtande23. En alternativ och kanske mera praktisk (oper-
ationell) definition är:  

Interaktioner som föranletts av misslyckanden.  

Ett misslyckande kan uppstå till följd av såväl aktivitet som passivitet. 
Misslyckandet kan ibland härledas till en enskild aktör. I andra fall 
uppstår misslyckandet som ett resultat av interaktion mellan två eller 
flera aktörer.  

Denna tjänstelogiskt härledda definition skiljer sig inte bara språkligt 
från Seddons ”demand caused by a failure to do something or do so-
mething right for the customer "24. 

Seddons definition har tidigare i texten kritiserats för den brist det 
innebär att verklig och onödig efterfrågan inte är ömsesidigt uteslu-
tande. Ett annat problem är att det inte görs någon åtskillnad mellan 
orsak (systemfaktor) och verkan (onödig efterfrågan). Underlåtenhet 
att göra något eller att agera fel är exempel på möjliga orsaker till 
onödig efterfrågan. Det blir märkligt att orsaken till felet ska avgöra 
vad som klassas som onödigt. Att ta för givet att det alltid är myndig-
heten som orsakar felet, det kan dessutom uppfattas som att de fel 
inte ska ingå som orsakas av medborgare eller tredje part. Eftersom 
även sådana fel är kostsamma och eftersom det kan finnas möjlighet 
att förebygga dem, så bör det vara tydligt att de ingår. 
                                                

 

23 Definitionen skiljer sig en aning från den i ISF 2015. Där talades det felaktigt om ”den andel av 
interaktionerna som kan sägas vara värdeåterhämtande”. Andelen är dock bara intressant när feno-
menet ska mätas. 

24 Seddon (2005). 
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2.5 Studiens fokus 
Tidigare i detta kapitel har studiens referensram i form av tjänstelogik 
presenterats. Vidare har studieobjektet i form av onödig efterfrågan 
diskuterats. Därför finns nu en möjlighet att föra ett mer preciserat 
resonemang rörande studiens fokus. I avsnitt 1.1 presenterades syftet 
bakom uppdraget i form av tre punkter som här utvecklas som krav 
på projektet. I nästa avsnitt redovisas översiktligt hur kraven har till-
godosetts samt i vilka kapitel det redovisas hur kraven har tillgodo-
setts. 

Förslag till förändringar 
En viktig förväntan på studien är att den ska leda fram till förslag på 
åtgärder för att minska den onödiga efterfrågan inom någon central 
del av Skatteverkets verksamhet. För att åstadkomma detta krävs så-
väl förståelse för mängden onödig efterfrågan som för varför den upp-
står. Med tanke på att metodbeskrivningar saknas i litteraturen måste 
studien därmed innefatta metodutveckling. Med anledning av myn-
dighetens storlek och verksamhetens komplexitet så krävs det även en 
avgränsning som gör studien mera hanterlig.  

Kunskap om idéns tillämpbarhet 

Vid studiens början fanns ingen kunskap om idéns tillämpbarhet 
inom Skatteverket. Det fanns inte heller jämförbara studier från nå-
gon annan svensk myndighet att lära av. Ett tidigt konstaterande var 
att sådana data som krävs för att kvantifiera onödig efterfrågan, och 
lära något av den, inte fullt ut gick att finna i myndighetens informat-
ionssystem.  

Många myndigheters system följer vad som kan beskrivas som en för-
valtningsrättslig logik. Vad som registreras är i första hand data av 
juridisk betydelse som utbyts mellan parterna. Det rör beslut och in-
formation av relevans för kommande beslut. Ett telefonsamtal utan 
juridisk verkan registreras inte alltid. Och i vad mån samtalet skapade 
värde eller om ett nytt försök måste göras, det vet bara den som 
ringde. När medborgaren hör av sig på nytt, då fokuseras det värde 
som ska skapas. Vad som misslyckades vid förra försöket diskuteras 
och noteras sällan. 
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Studien förväntas bidra med kunskap om vilka data som behöver 
samlas in och hur idén om att identifiera och eliminera onödig efter-
frågan är tillämpbar inom myndigheten. Detta kan sannolikt vara 
värdefullt inför liknande insatser som myndigheten på egen hand kan 
genomföra.  

Generella kunskapsbidrag 

Studien förväntas också bidra med generell kunskap om onödig efter-
frågan för en bredare publik. Målgruppen består i första hand av 
andra offentliga aktörer som vill ta del av erfarenheterna från pro-
jektet. Men också forskare förväntas kunna ta del av studiens resultat. 

Redan genom den teoretiska genomgången i detta kapitel har begrep-
pet vidareutvecklats. Att studera onödig efterfrågan med hjälp av 
tjänstelogik förväntas också kunna bidra till annat, såsom en förbätt-
rad förståelse för varför onödig efterfrågan uppstår samt vilka aktörer 
som är involverade i olika former av misslyckanden. I studien görs 
inte någon avgränsning till myndighet och medborgare. Enligt tjäns-
telogikens systemperspektiv inkluderas även de fall där tredje part 
orsakat en värdeåterhämtande interaktion, exempelvis när en arbets-
givare eller annan myndighet misslyckas med att bidra till värdeskap-
andet. 

De förväntade metodbidrag som ovan diskuterades i förhållande till 
Skatteverket, kan till stora delar vara tillämpbara också för andra. 
Därmed finns avslutningsvis även förhoppningar om mer generellt 
gångbara insikter om hur onödig efterfrågan kan identifieras och eli-
mineras.  

2.6 Studiens design och rapportens disposition 
Den föreliggande studien om onödig efterfrågan inom Skatteverket är 
av explorativ (utforskande) karaktär. Det har inte funnits några tidi-
gare tillräckligt detaljerade studier att lära av eller replikera och fors-
kargruppen har varit hänvisad till att steg för steg utöka undersök-
ningen. Sett i backspegeln finns en relativt tydlig design som här re-
dovisas. Genom redovisningen beskrivs samtidigt rapportens fortsatta 
disposition. Som tidigare påpekats finns vissa delstudier även be-
skrivna i tidigare rapporter. 
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Efter en litteratur- och förstudie genomfördes en studie av inkom-
mande samtal till Skatteupplysningen. Genom att utveckla en metod 
för att samla in medborgarnas berättelser om eventuella tidigare, 
misslyckade interaktioner skapades en första bild av andelen onödig 
efterfrågan. Andelen var betydande men mindre än i systerstudien vid 
Försäkringskassans Kundcenter. Berättelserna gav också kunskap om 
olika orsaker. Exempelvis tycks det vara vanligt inom folkbokföringen 
med bristfällig information om systemet. Aktörerna vet inte vilka 
andra som är inblandande och i vilken ordning saker ska ske. Delstu-
dien finns sammanfattad i kapitel 3.  

I kapitel 4 redovisas tillvägagångssätt och resultat från den studie av 
inkommande e-post som genomfördes efter telefonistudien. Trots 
kompletterande frågor till kunden var den information som kunde 
hämtas den vägen relativt osäker och mager. Det kunde dock bekräf-
tas att andelen onödig efterfrågan är påtaglig inom båda ärende-
strömmarna. 

Något fler insikter uppstod genom den delstudie av inkommande be-
sök på ett servicekontor som redovisas i kapitel 5. Där konstaterades 
att många av ”Skatteverkets” kunder i första hand är kunder hos 
andra. De dyker upp på servicekontoret därför att de ombetts att 
hämta uppgifter ur Skatteverkets register, exempelvis för att komplet-
tera en ansökan. Men behöver dessa uppgifter verkligen inhämtas i 
form av ett personbevis och varför missar i så fall så många att skicka 
med dem från början? 

Sammantaget gav de tre delstudierna många värdefulla insikter om 
studieobjektet och i kapitel 6 diskuteras erfarenheterna med sikte på 
gemensamma mönster. Därifrån tas steget mot att på något område 
identifiera själva rotorsaken till varför onödig efterfrågan uppstår. I 
kapitel 7 redovisas såväl tillvägagångssätt som resultat från arbetet 
med att identifiera ”regeringens långa arm” som systemfaktorn 
bakom en stor mängd onödig efterfrågan på personbevis. Rapporten 
avslutas med kapitel 8 där studiens bidrag sammanfattas och förslag 
till fortsatta studier presenteras.  
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3 En studie av inkommande telefonsamtal 

En central del av projektet är den studie av inkommande telefonsam-
tal där data samlades in runt årsskiftet 2013-2014. Delstudien har ti-
digare avrapporterats i sin helhet tillsammans med motsvarande stu-
die inom systerprojektet på Försäkringskassan (ISF 2014). Vad som 
här följer är en sammanfattande beskrivning med tonvikt på studiens 
resultat.  

Studien genomfördes i samarbete med Skatteverkets callcenter ”Skat-
teupplysningen”. Den inringande kunden kan välja olika ingångar och 
studien har baserats på medborgare som efterfrågat hjälp i de två 
ärendeströmmarna Beskattning och Folkbokföring. Inom dessa han-
terades år 2015 3,0 respektive 1,2 miljoner samtal. Studien bygger på 
209 inkommande samtal. Data samlades in från 104 samtal inom Be-
skattning och 105 inom Folkbokföring. 

När medborgarna ringer till Skatteverket har de en avsikt med sitt 
samtal. Exempelvis kanske de vill fråga om något eller lämna inform-
ation. Inkommande ärenden kan på så vis betraktas som ett uttryck 
för det omedelbara behov som medborgare och företag tycker sig ha. 
Under samtalets gång kan det visa sig att behovet egentligen är ett 
annat. Genom att studera medborgarnas uttryckliga avsikter erhålls 
en översiktlig bild av den efterfrågan myndigheten hanterar. 

För att klassificera samtalen efter vad som efterfrågades utvecklades 
sju kategorier: 

1. Vad gäller generellt?  
Frågor om förordningar och regelverk  

2. Vad gäller specifikt i detta fall?  
Hur regelverket ska tillämpas i det aktuella fallet 

3. Hur gör jag?  
Instruktioner för att interagera med myndigheten 

4. Vad gör ni?  
Statusen i aktuellt ärende 
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5. Lämna data  
Registrering, korrigering, uppdatering, ansökan, anmälan etce-
tera 

6. Beställa – tom blankett, broschyr etcetera  
Dokument utan ärendespecifika uppgifter 

7. Fråga om/beställa data, registerutdrag  
Dokument med ärendespecifika uppgifter. 

Klassificeringen säger inte något om onödig efterfrågan men den ger 
en bild av vad medborgarna ringer om. I figur 2 redovisas andelen 
samtal inom respektive efterfrågekategori för de två ärendeströmmar 
som studerats.  

 

Figur 2: Andelen samtal inom respektive efterfrågekategori uppdelat på de båda 
ärendeströmmarna. 

Värt att notera är att det inte alltid är så lätt att utifrån syftet med 
samtalet avgöra om det rör sig om onödig efterfrågan eller inte. Den 
som exempelvis ringer för att lämna data, har den gjort ett tidigare 
misslyckat försök eller inte? På ytan ser de flesta samtalen ut att vara 
ordinära första-gångs försök. 
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I nästa avsnitt ges en sammanfattande beskrivning av hur arbetet 
med att samla in och analysera data har gått till. Därefter presenteras 
i 3.2 den andel av samtalen som bedömdes utgöra onödig efterfrågan. 
I avsnitt 3.3 introduceras ledtrådar som hjälper till att förstå orsaker-
na till misslyckanden. Därefter följer i 3.4 en utläggning om i vilken 
utsträckning systemets olika aktörer kan anses skyldiga till att pro-
blem uppstår.  

3.1 Angreppssätt 
I föregående kapitel konstaterades att det av litteraturen inte går att 
utläsa hur data om onödig efterfrågan kan samlas in. Projektet och 
den aktuella studien har därför en metodutvecklande ansats. Beskriv-
ningen nedan av viktiga vägval och tillvägagångssätt innehåller in-
formation som förhoppningsvis är nyttig för den som vill fånga, mäta 
och förstå onödig efterfrågan.  För detaljer hänvisas till delrapport II. 

3.1.1 Insamling av data 
Handläggare inom Skatteupplysningen var behjälpliga med att samla 
in och dokumentera de inkommande samtalen. Medborgarnas berät-
telser om mötet med myndigheten dokumenterades parallellt av två 
grupper om två handläggare vardera. De satt bredvid varandra, med 
varsin dator och med samma kund i varsin telefon. Handläggare 1 tog 
emot samtalet och besvarade kundens fråga som vanligt medan hand-
läggare 2 medlyssnade och förde anteckningar. Handläggarna kunde 
också kommunicera med varandra under samtalets gång via lappar 
och en intern chatt. Efter att ha fått hjälp blev kunden tillfrågad om 
att delta i en forskningsstudie. Om svaret blev ja, kopplades kunden 
över till handläggare 2 som gjorde en intervju medan handläggare 1 
medlyssnade. Handläggarna hade stöd av ett frågeformulär i sina 
samtal med kunden. Det primära uppdraget var att ta reda på varför 
medborgaren ringde till myndigheten och ifall det gjorts något tidi-
gare försök att åstadkomma samma sak. Efter avslutat samtal disku-
terade handläggarna och förfinade dokumentationen med hjälp av det 
elektroniska formulär som utvecklats för ändamålet. 

Ett exempel på hur en insamlad berättelse kunde se ut finns i rappor-
tens första kapitel. Ett annat exempel följer här:  
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Kund ringer för att det blivit något fel på deras nyfödda dotters 
namn. Hon säger att det förnamn som skulle bli först i ordnings-
följden har blivit registrerat som nummer två. De har själva skrivit 

fel ordningsföljd och de trodde att i och med att de markerat det andra 
namnet som tilltalsnamn så skulle det också hamna först i ordningsfölj-
den. Nu måste de lämna in ny blankett där de anmäler ändring av ord-
ningsföljden. De är lite stressade då de ska resa bort och vill ha det ändrat 
innan de reser. Vi hjälper henne med hur hon laddar ner blankett SKV 
7630. Under samtalets gång kommer de fram till att de inte hinner med 
det innan de reser om man räknar in all handläggningstid med namnbyte, 
pass och ansökan om visum. Resan är om 10 dagar. Det bästa är att de 
väntar med att göra det när de kommer hem. 

Misslyckandet i det här fallet förklaras av att de nyblivna föräldrarna 
fyllt i uppgifterna på ett felaktigt sätt. Uppenbart trodde de att det 
skulle räcka att markera tilltalsnamnet, men så var inte fallet.  

3.1.2 Kodning och analys 
För att systematisera det insamlade materialet skapade forskargrup-
pen ett kodningsformulär. I formulärets första sektion angavs om 
samtalet föregåtts av ett misslyckande eller inte25.  Kodningen avslu-
tades om så inte var fallet.  För alla övriga poster fortsatte arbetet en-
ligt nedan.  

Orsakskoder 

Misslyckanden kan uppstå av många skäl. I detta avsnitt introduceras 
de orsakskoder som växte fram ur det insamlade materialet och som 
användes för att koda detsamma. Koderna är färgade av den teore-
tiska referensram som presenterades i föregående kapitel. Att via 
dessa koder bestämma en orsak är ett första steg i jakten på de 
systemfaktorer som på ett djupare plan förklarar misslyckanden (se 
kapitel 6-7).  

Sammantaget utvecklades tio orsakskoder för användning i kodnings-
formuläret. Koderna (och formuläret) kom även till användning i de 
senare studierna av e-post respektive besök på Servicekontor (kapitel 

                                                

 

25 Detta var inte en helt enkel uppgift och i delrapport II förs ett omfattande resonemang om hur 
”tvetydigheter” hanterades i detta steg. 

!  
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4 och 5). Senare i texten illustreras de mest frekventa av koderna med 
typiska exempel. 

Orsakskoderna är:  

1. Förlorade dokument 
Av materialet framgår att en orsak till problem är att någon ak-
tör tappar bort ett dokument eller annan uppgift som behövs 
för att fullfölja ärendet. Det kan till exempel handla om att 
medborgaren har tappat bort ett inbetalningskort.  

2. Information om ärende 
Under den här koden samlas problem som orsakas av bristande 
transparens. Medborgare som ringer in undrar om deras hand-
lingar har kommit fram eller varför inget besked har lämnats i 
ärendet. Sådana besked kan handla om beslut i sak eller när en 
utbetalning kan förväntas ske.  

3. Information om regelverk 
En annan orsak till problem är otydlighet när det gäller olika 
former av beskrivningar av de regler som gäller för sakområdet. 
Det kan handla om information på en webbplats, en text i en 
broschyr eller en beskrivning som har lämnats muntligt. Oav-
sett vad som varit oklart så finns det ett behov av ett förtydli-
gande eller av att kontrollera en extra gång.  

4. Information om systemet 
Här handlar det om oklar information om vilka aktörer som är 
inblandande och i vilken ordning olika saker förväntas ske. Om 
någon är osäker på systemets design eller funktion så söker hen 
ofta mer information.  

5. Detalj-agerande 
Ibland sker rena hanteringsfel. En individ eller maskin gör helt 
enkelt fel på en relativt detaljerad nivå. I materialet finns ex-
empel på maskiner som läser av fel, handläggare som skickar ut 
fel blanketter och medborgare som på olika sätt lämnar fel upp-
gifter. Sådana fel orsakar att förnyade kontakter i ärendet be-
hövs.  

6. System-agerande 
I materialet finns exempel på hur medborgare kopplas runt 
mellan olika delar av systemet. Man väljer helt enkelt fel ingång 
från början och tvingas därför pröva igen via en annan ingång. 
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Felet orsakas av att aktören saknar överblick över systemet och 
därmed inte förstår vem som ansvarar för vad.  

7. Obeprövad förändring 
Ibland vidtar myndigheterna en mer eller mindre akut åtgärd 
eller förändring. Det kan till exempel handla om ett utskick el-
ler en förändring i en e-tjänst. Det är inte alltid det blir rätt när 
det handlar om obeprövade tillvägagångssätt och ibland leder 
det till problem och misslyckanden.  

8. Otillgänglighet 
En interaktion har ibland föregåtts av ett tidigare försök som 
har misslyckats på grund av olika former av otillgänglighet. Det 
kan handla om samtal som bryts och långa köer.  

9. Teknikstrul 
Det handlar om faxar och datorer som krånglar och om olika 
former av inloggningsproblem med eller utan e-legitimation. 
Resurserna fungerar inte och en ny interaktionsform måste väl-
jas.  

10. Bristande tillit eller tålamod 
I vissa fall kan en ny kontakt orsakas av bristande tillit eller tå-
lamod. Det finns exempel på medborgare som hör av sig väldigt 
snart efter det att en handling har skickats in för att dubbelkolla 
att den säkert har tagits om hand. I andra fall har medborgaren 
fått besked om möjliga utbetalningsdagar men ringer ändå före 
det senaste datumets utgång och frågar var pengarna är.  

Inblandade parter 

Ett område i kodningsformuläret handlade om vilka parter som var 
inblandade i ärendet och vem eller vilka som kan antas ha utfört den 
handling som utlöste misslyckandet. Tre olika parter fanns som alter-
nativ: Myndigheten, Kund och Tredje part. 

Misslyckanden orsakas inte enbart av brister inom myndigheten. Med 
tjänstelogikens systemperspektiv blir det tydligt att även medborgare 
och tredje part kan utföra de handlingar som utgör ett misslyckande.  

Vem som då egentligen bär ansvar för felet är en fråga med diskutabel 
relevans. Myndigheten har onekligen en särställning när det gäller 
möjligheterna att förebygga och komma till rätta med problemen.   
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Både frågan om vilka parter som var inblandade, och vem som kan 
antas ligga bakom felet, kunde besvaras med ett eller flera alternativ. 
Detsamma gällde orsakskoderna ovan. Flera orsakskoder kunde mar-
keras i de fall berättelsen tycktes innehålla fler än en enda orsak till 
att något gick fel. Detta medför att diagrammet i figur 4 senare i tex-
ten (och motsvarande diagram i kapitel 4 och 5) inte summerar till 
100 %. 

3.2 Andelen onödig efterfrågan 
Vad som föranledde projektet var en misstanke om att andelen onödig 
efterfrågan kunde vara stor. Ett första steg var därför att bedöma an-
delen inom de båda ärendeströmmarna.  

Vid det aktuella mättillfället var andelen onödig efterfrågan bland in-
kommande telefonsamtal 40 procent för Beskattning, respektive 
42 procent för Folkbokföring (figur 3).  

 

Figur 3: Andelen onödig efterfrågan inom de studerade ärendeströmmarna – 
telefoni.  

Potentialen att spara pengar är stor men med all säkerhet är det var-
ken ekonomiskt försvarbart eller möjligt att bygga bort alla fel. Poäng-
teras bör också att andelen kan bero på många olika saker, exempelvis 
på egenskaperna hos de ärenden som hanteras. Men också hur orga-
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nisationen valt att designa sin verksamhet. En teknisk help-desk inom 
exempelvis bredbands-TV torde ha i det närmaste 100 % inkom-
mande ärenden av det slag som, enligt definitionen i denna studie, är 
att betrakta som onödig efterfrågan. Faktum är att en sådan help-desk 
är till för dem som misslyckats med att lösa problemet på annat sätt. 
Även en verksamhet av sådant slag har anledning att se till så att kun-
derna slipper ringa. Det kan dock vara vanskligt att värdera problem 
och åtgärder utan att väga in den befintliga designen. 

3.3 Ledtrådar till bakomliggande faktorer 
I detta avsnitt beskrivs det första steget på vägen för att identifiera de 
systemfaktorer som driver fram den onödiga efterfrågan. Som tidigare 
nämnts användes orsakskoder för detta ändamål. Resultatet utgör 
ledtrådar när systemfaktorerna eftersöks i kapitel 6 och 7. 

De tio orsakskoderna ska alltså inte förväxlas med de systemfaktorer 
som efterforskas senare. Exempelvis är koden Detalj-agerande en 
ledtråd till problemet men den säger inte så mycket om varför felet 
begås. Problemets egentliga rot kan inte utläsas av orsakskoden.  

 

 

Figur 4: Frekvensen för respektive orsakskod för de studerade ärendeströmmar-
na inom telefoni 
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I figur 4 redovisas frekvensen för respektive orsakskod för de stude-
rade ärendeströmmarna inom telefoni. I båda ärendeströmmarna är 
Detalj-agerande den vanligast förekommande. För Beskattning är det 
sedan Information om ärende och Information om systemet som föl-
jer. För Folkbokföring är det Information om systemet och System-
agerande. Återstoden av avsnittet ägnas åt exempel på av vad som 
döljer sig bakom de mest frekventa koderna. 

Detalj-agerande 

Individer och maskiner gör ibland fel i fråga om enkla men viktiga 
detaljer. Bland ärendena med detalj-fel inom Folkbokföring finns ex-
empelvis enkla avläsningsfel:  

Kunden säger att vi folkbokfört henne på fel gatunummer. Vi tar 
fram anmälan och kan se att hon fyllt i 1 C men maskinen har av-
läst det som 10.  

Samtalet i följande exempel hade sannolikt kunnat undvikas om per-
sonalen på servicekontoret varit mera uppmärksam: 

Kunden och hennes man besökte servicekontoret i oktober där 
mannen anmälde inflyttning till Sverige. De fick veta att det skulle 
ta 4-6 veckor. Hon ringer därför att de ännu inte fått något besked. 
Hon får veta att uppehållstillståndskortet saknas. Hon menar att 

servicehandläggaren inte sade något om kortet. 

I de två sista exemplen, hämtade från Beskattning, handlar det om 
handläggare som gett fel besked rörande inbetalningar: 

Kunden var i kontakt med Skatteupplysningen i augusti när slut-
skattebeskedet blev klart. Hon fick då information av handlägga-
ren att avvakta med ytterligare inbetalning tills förfallodatumet 
den 12 november hade passerats eftersom beloppet hon hade be-

talt var så pass stort trodde handläggaren att det överskottet skulle "äta 
upp" räntan. Handläggaren nämnde inte något om att räntan börjar att 
räknas från och med den 13 februari på hennes kvarskatt.  

Kunden ringer in och undrar varför hon behöver betala in mer i 
kvarskatt än vad som redan har blivit inbetalt. Anledningen till att 
hon ringer in är att hon hörde av sig till oss i augusti och då fick 
hon till svar att hon skulle avvakta med att betala in mer än vad 

som är gjort tills i november.  

!  

!  

!  

!  
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Information om ärende  
För att skapa värde behöver medborgaren ha tillgång till aktuella data 
om sitt ärende. Informationen krävs för att kunna interagera, men 
också för att vara trygg med att allt fungerar: 

Kunden ringer för sin fars räkning och undrar om när han får sin 
skatteåterbäring.  Hon hjälper honom för att han inte orkar med 
att stå i telefonkö. 

Kunden, i detta fall ett företag, ringer in och vill kontrollera så att 
de har fått ut sin utbetalning om ROT-avdrag och se ifall den sen-
aste ansökan har kommit in. 

Den mest uppenbara förklaringen till dylika samtal är att transparen-
sen brister. Kunden har skickat in något till myndigheten, men vet 
inte om det finns en mottagare på andra sidan. Det finns dock anled-
ning att ställa sig frågan om det kan finnas andra, mer bakomlig-
gande, orsaker som driver fram behovet att ringa.  

Information om systemet 

Problem uppstår ofta i fråga om vilka aktörer som är inblandande och 
i vilken ordning saker ska ske. Frågor om hur systemet fungerar dyker 
upp i båda ärendeströmmarna och här följer ett exempel från varje: 

Kunden ringer för vännens räkning som befinner sig i Marocko. I 
tidigare kontakt uppmanades hon att avvakta, skatteåterbäringen 
skulle komma på en avi. Men avin var på svenska och den gick inte 
att lösa in i Marocko. 

Kund har beställt personbevis som hon fick i går. Hon säger att 
hon skiljde sig för en månad sen, men att hon på personbeviset 
fortfarande står som gift. Nu när vi går in i folkbokföringen i dag, 
så kan vi se att domen kommit in från Tingsrätten och hon står 

registrerad som skild nu. Hon frågar då om vi kan skicka ut nytt person-
bevis för ändamål körkort.  

System-agerande 
Under orsakskoden system-agerande samlas berättelser om kunder 
som går vilse det offentliga systemet, eller som åtminstone inte hittar 
rätt från början. Det vanligaste är att kunden redan varit i kontakt 
med en annan aktör men misslyckats med att lösa sitt problem där. I 
det första exemplet har kunden tidigare försökt hos Statistiska 
Centralbyrån, SCB: 

!  
!  

!  
!  



51 

Kunden ringer för att höra om vi kan ta fram statistik hur många i 
Sverige som står registrerade som sambo. Han har först varit i 
kontakt med SCB men de har inte sådan statistik och SCB hänvi-
sade till oss. Han trodde att det kanske gick att söka lättare nu när 

det registreras lägenhetsnummer så att man kunde se hur många vuxna 
som fanns registrerade på samma lägenhet och sedan dra ifrån dem som 
var gifta. Han frågade om samboskap var en relation som registreras i 
folkbokföringen och fick svaret att det görs inte. Han tyckte att han läst 
detta på SCB:s hemsida men detta stämmer inte. Han fick upplysning om 
att han kunde försöka ringa till SPAR och fick telefonnummer till dem. 

I det andra exemplet ser vi hur problem i en annan aktörs lokala re-
gister tycks spilla över på Skatteverket, som är central registerhållare: 

Kunden ringer för att hon behöver söka läkarvård för sin son född 
2012. När hon ringde Sjukvårdsupplysningen får hon besked att 
sonen inte finns i registret. Hon ringer då sin mamma som arbetar 
på Landstinget och mamman får inte heller upp sonen vid sökning 

på personnumret. Vi går in och kontrollerar och ser att sonen är registre-
rad i folkbokföringen och allt ser bra ut och då det är i sin ordning i folk-
bokföringen kan vi inte göra något här. Vi kan inte ändra något som är 
rätt. Det handlar säkerligen om Landstingets uppdateringar från folkbok-
föringsregistret. Hon får vända sig till Landstinget eller till BVC. Person-
numret har funnits i deras register det första året, vad hon vet.  

Orsakskoden System-agerande tycks vara särskilt vanlig inom Folk-
bokföring. Men exempel finns också inom Beskattning. Här är en 
kund som tidigare försökt få hjälp hos Pensionsmyndigheten: 

Kunden ringer in och har frågor om skatten på sin pension. Han 
var i kontakt först med Pensionsmyndigheten och de rekommen-
derade honom att höra av sig till Skatteverket med sin fråga. Han 
jobbar inom försvaret och han kommer att få avtalspension. De får 

gå i pension vid 60-61 års ålder. Han undrar hur man blir beskattad på 
pensionsinkomsten. 

Koden System-agerande är den sista av de fyra som här exemplifie-
ras. I nästa avsnitt diskuteras hos vilken part felen ska eftersökas.  

3.4 Vem ligger bakom felen?  
Med tjänstelogikens systemsynsätt är det sällan möjligt eller ända-
målsenligt att någon aktör eller enhet pekas ut som skyldig till resurs-
slöseriet bakom onödig efterfrågan. De flesta aktörer gör det som i det 
lokala sammanhanget framstår som görligt, logiskt, rätt och riktigt. 
Felet är ofta en konsekvens av aktörernas sammanlagda handlande.  

I föregående avsnitt konstaterades att den egentliga orsaken till pro-
blemet inte kan förstås av orsakskoderna. På motsvarande sätt kan 

!  

!  

!  
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den aktör som genom sitt handlande utlöser onödig efterfrågan säll-
an utpekas som skyldig. Som en ledtråd för att förstå orsakerna kan 
det ändå vara viktigt att identifiera aktören. Det gäller att förstå vilka 
aktörer som exempelvis agerar utifrån en felaktig uppfattning om sy-
stemets konstruktion. 

Ibland kunde det inte säkert avgöras om det var myndigheten, kun-
den eller tredje part som utförde det fel som föranledde det annars 
onödiga telefonsamtalet. Det kan exempelvis ha varit handläggaren 
som var otydlig eller kunden som missuppfattade. I sådana fall mar-
kerades båda parter. I figur 5 nedan illustreras den procentuella för-
delningen mellan dessa markeringar för båda flödena. 

Figur 5: Andel av den onödiga efterfrågan inom telefoni som har orsakats av 
myndighet, tredje part respektive kund, uppdelat per orsakskod 

I de flesta fall är myndigheten själv bland dem som misstänks ha ut-
löst felet. I fråga om Obeprövad förändring, Otillgänglighet och Tek-
nikstrul är detta förhållande tydligt men volymen är inte så stor. No-
teras bör att myndigheten själv tycks orsaka merparten av felen vad 
gäller Detalj-agerande, vilken också är den mest frekventa orsaksko-
den. Detsamma gäller kundernas svårigheter med Information om 
ärende och Information om systemet. Tredje part har en förhållande-
vis tydlig plats när det handlar om System-agerande, vilket även be-
rättelserna tidigare i texten indikerade. Kunderna bidrar främst ge-
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nom Förlorade dokument och genom svårigheter med Information 
om regelverk. I det senare fallet handlar det ofta om kunder som letat 
efter information på myndighetens hemsida, men misslyckats att hitta 
rätt.  

Sammantaget (figur 6) tycks myndigheten utföra de flesta felen inom 
båda ärendeströmmarna. Kundernas andel tycks något större inom 
Beskattning, jämfört med Folkbokföring. Men skillnaderna är små 
och enbart på dessa uppgifter är det svårt att dra några slutsatser.  

 

Figur 6: Andel av den onödiga efterfrågan inom telefoni som har orsakats av 
myndighet, tredje part respektive kund, uppdelat per ärendeström. 

3.5 Sammanfattning 
I detta kapitel redovisades delstudien om onödig efterfrågan i in-
kommande telefonsamtal. Resultaten utgör en viktig utgångspunkt 
för projektets övriga delar. 

Den onödig efterfrågan tycktes vara påtaglig inom båda ärende-
strömmarna och det finns skäl att, i senare kapitel, utreda uppkoms-
ten mera grundligt. Hur kan det komma sig att en så stor andel av in-
teraktionerna utgörs av försök att återhämta tappat värde?  

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Folkbokföring Beskattning 

Kund 

3:e part 

Myndighet 



54 

Ett första steg för att förstå systemfaktorerna bakom den onödiga ef-
terfrågan var att, utifrån tio orsakskoder, ange vad som gått fel. Ytter-
ligare kodning visade att felen orsakades av såväl kunder som myn-
dighet och tredje part. Därigenom stärktes uppfattningen om att 
tjänstelogikens systemsyn kan bidra till insikter.  

Före det att jakten på systemfaktorer fördjupas i kapitel 6 och 7 följer 
nu två kapitel där motsvarande redovisning först görs av delstudien 
kring inkommande e-post och därefter av kunders besök på service-
kontor.  
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4 En studie av e-post 

Mycket lärdes av att i föregående kapitel studera inkommande tele-
fonsamtal. Men medborgarna kan kontakta Skatteverket på andra sätt 
och andra kontaktvägar kanske ger andra förutsättningar vad gäller 
att förstå onödig efterfrågan? Vid sidan av telefonin besvarade Skat-
teupplysningen år 2015 exempelvis 300 000 inkommande mejl gäl-
lande Beskattning och 110 000 angående Folkbokföring.  

Frågan är om andelen onödig efterfrågan alls kan bedömas i e-post 
och vilka kunskaper, utöver vad som lärdes av telefonin, som i så fall 
kan inhämtas? 

Insamlingen av data från e-post genomfördes av samma handläggare 
vid Skatteupplysningen som tidigare hjälpte till med telefonistudien. 
Studien bygger på 206 mejl varav 98 stycken gällde Beskattning och 
108 Folkbokföring.  

Före metoddiskussion och redovisning av resultat ska det sägas att 
medborgarna tycks använda e-post för i stort sett samma frågor som 
de har när de ringer. När de 206 mejlen sorteras efter kategorierna 
från telefonin (s 45), då visar det sig att karaktären på de inkom-
mande ärendena är i stort sett lika. Antalet är i samtliga delstudier för 
litet för en kvantitativ analys. En markant skillnad inom Beskattning 
är ändå att efterfrågekategorin ”vad gäller specifikt i detta fall” bara 
utgör en hälften så stor andel som återfanns inom i telefonin. I gen-
gäld är andelen ”vad gäller generellt” mer än dubbelt så stor inom e-
post (figur 7 nedan, jämför figur 2).  
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Figur 7: Andelen e-post inom respektive efterfrågekategori uppdelat på de båda 
ärendeströmmarna. 

I likhet med vad som konstaterades om telefonin är det inte så lätt att 
utifrån syftet med mejlet avgöra om det rör sig om onödig efterfrågan 
eller inte. På ytan ser de flesta mejlen ut att vara ordinära första-
gångs försök. 

Kapitlets disposition följer det föregående och fokus i det första av-
snittet om angreppssätt är att se om det överhuvudtaget går att säga 
något om onödig efterfrågan genom granskning av e-post. I avsnitt 
4.2 diskuteras andelen onödig efterfrågan. I 4.3 utreds eventuella led-
trådar till varför värdeskapande ibland misslyckas. Avslutningsvis 
handlar det i 4.4 om att försöka fastställa vem av systemets aktörer 
som utför den misslyckade interaktionen. Allt förutsatt förstås, att 
studier av e-post är ett sätt att kartlägga onödig efterfrågan. 

4.1 Angreppssätt 
Interaktion via mejl kan av naturliga skäl inte ske lika livaktigt som 
under telefonsamtal eller i möten. Ofta är konversationen inte mera 
omfattande än i nedanstående exempel: 
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Medborgarens fråga: 
För ett tag sedan ansökte jag om att skaffa nya förnamn, jag ville ha 
namnen Anna Maria istället för Klara Josefin. Jag har inte hört något 
ifrån er om det blivit godkänt och undrar hur lång tid till det kommer 
att ta innan jag får besked. Om jag får namnen godkända måste jag 
ordna ny legitimation så fort som möjligt.  

Skatteverkets svar: 
Jag ser att din anmälan om förnamnsändring är klar. Du borde få ett 
registerutdrag vilken dag som helst. Du har fått godkänt förnamnen 
Anna Maria. 

Figur 8: Exempel på inkommande mejlfråga om namnändring, samt myndighetens svar. 

Den onödiga efterfrågan i figur 8 verkar orsakas av misströstan. Med-
borgaren tänker, som i så många av telefonsamtalen, att svar nu 
borde ha kommit, antar att det första försöket har misslyckats och gör 
ett nytt försök som inte hade behövts om registerutdraget kommit 
som förväntat. Oklart är om kunden hade visat större tillit om proces-
sen varit mera transparent, om information varit tydligare eller hand-
läggningstiden varit kortare. Den enkla förklaringen kanske är att re-
gisterutdraget blivit till papperstrassel vid utskrift eller försvunnit på 
vägen? Kanske är kunden bara otålig och har en felaktig bild av vad 
som är en rimlig handläggningstid? 

4.1.1 Insamling av data 
Den information om onödig efterfrågan som kan hämtas ur en mejl-
konversation verkar vara mera begränsad än i telefon. Även då det 
ofta rör sig om konversationer med frågor, svar och följdfrågor så är 
dessa inte så innehållsrika som exempelvis de akter som studerades 
på Försäkringskassan (se ISF 2015:7). Jämfört med pratet i telefon är 
informationen mindre bakåtblickande och mera inriktad på att 
komma framåt i ärendet. Dessutom är det inte lika snabbt och lätt att 
begära kompletterande information.  

Först gjordes ett försök med att besvara 206 slumpvis utvalda mejl 
med en förfrågan om att delta i en studie och svara på några frågor. 
De som inte svarat inom fem arbetsdagar fick en påminnelse. Efter 
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ytterligare fem arbetsdagar bedömdes det att så många fler inte skulle 
svara.  

Svarsfrekvensen blev så låg som 29 %, vilket får beskrivas som ett 
misslyckande. Med så få svar blir bortfallsanalysen kritisk. Vad kän-
netecknar de 59 fall där kunderna svarade och hur skiljer de sig från 
de 147 där de avstod? Risken för skeva resultat skulle kvarstå även om 
urvalet utökas så att svaren blir fler.  

Valet föll istället på att använda samtliga 206 inkommande mejl, men 
att den tilläggsinformation som fanns i 59 fall skulle beaktas. I 147 fall 
utfördes alltså kodningen utifrån det ursprungliga kundmejlet, medan 
forskarna i 59 fall vägde in den något bättre information som fanns 
när kunderna hade svarat. Det hade gått att bortse från den komplet-
terande informationen så att kodningen hade blivit mera ”rättvis”. 
Det bedömdes dock att resultatet skulle bli mindre rättvisande om all 
tillgänglig information inte användes.  

Före forskarnas kodning var handläggarna behjälpliga med att spara 
relevanta och avpersonifierade delar av texterna i forskarnas databas. 

4.1.2 Kodning och analys 
För att systematisera materialet kodades e-posten på samma sätt och 
med samma kodningsformulär som användes för telefonin. Om en 
post bedömdes utgöra onödig efterfrågan så markerades detta. Då 
angavs även förmodad orsak samt vilka parter som utförde felet (jäm-
för 3.1.2).  

Under kodningen förstärktes den uppfattning som tidigare antytts om 
att svårigheten med att studera onödig efterfrågan via e-post. Möjlig-
en hade insamlingen kunnat ske på ett annat och bättre vis men med 
den valda metoden blev informationen inte djup och innehållsrik. 
Systematiseringen kom att kräva ett större inslag av rena gissningar. 
Därmed blir analysen mindre tillförlitlig och resultatet mindre nyttigt. 

4.2 Andelen onödig efterfrågan 
Andelen onödig efterfrågan är påtaglig även i inkommande e-post. 
Vid det aktuella mättillfället klassades 43 procent av de inkommande 
mejlen om Beskattning, respektive 33 procent av mejlen om Folkbok-
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föring som onödig efterfrågan (figur 9). Likheten är påtaglig med tele-
fonin där andelen var 40 respektive 42 %. Trots reservationen ovan 
om tillförlitlighet var klassningen långt från ogörlig.  Mejlen klassades 
bara som onödig efterfrågan när det var tydligt att de hade föranletts 
av ett misslyckande. Alla mejl där historiken var oklar klassades som 
verklig efterfrågan. Andelen onödig efterfrågan kan därför snarare ha 
varit högre än vad siffrorna visar.  

 

Figur 9: Den uppmätta andelen onödig efterfrågan inom e-post uppdelat på re-
spektive ärendeström. 

4.3 Ledtrådar till bakomliggande faktorer 
Föreliggande studie motiveras av möjligheten att identifiera de 
systemfaktorer som driver fram den onödiga efterfrågan. Som tidigare 
påpekats utgörs systemfaktorerna ofta av förgivet-tagna idéer av det 
slag som eftersöks i kapitel 6 och 7. Den mera synbara och omedel-
bara orsaken kan dock vara en ledtråd. I exemplet tidigare i texten var 
det avsaknaden av svar som gjorde att personen bestämde sig för att 
mejla. Skälet kan antas vara Information om ärende eller Bristande 
tillit eller tålamod, men osäkerheten vid orsakskodningen är relativt 
stor. 
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Figur 10: Frekvensen för respektive orsakskod inom e-post uppdelat på de båda 
ärendeströmmarna. 

Det konstaterades tidigare att ärendenas karaktär, det vill säga vad de 
som mejlar vill, var ungefär densamma som i telefonin (figur 4 och 
figur 7). Men orsakskoderna skiljer (figur 10). I telefonin var koden 
Detalj-agerande den vanligaste vad gäller Folkbokföring. Motsva-
rande andel i mejlen är mycket låg. Orsakskoden System-agerande 
ligger på ungefär samma nivå men blir etta eftersom både andelen 
Information om systemet och Detalj-agerande är betydligt lägre. Här 
följer några exempel på när koden System-agerande använts.  

I det första fallet uppvisar kunden en frustration över gränssnittet 
mellan HSB och Skatteverket. Till saken hör att Skatteverket inte är 
inblandat vid arvsskiften. 

Min fru gick bort för fyra år sedan. Bouppteckningen är klar. 
Eftersom lägenheten står kvar i hennes namn vill jag ändra på 
detta hos HSB. Jag har kontaktat HSB och de frågar efter arv-

skifte. Jag vet inte om ni kan hjälpa mig. Jag har lämnat bouppteckningen 
hos dem redan. Finns det något ni kan göra? 

Vid adressändring förväntas man vända sig till Svensk Adressändring 
AB, vilket denna medborgare inte känner till: 

Jag är svensk medborgare, men inte folkbokförd i Sverige. Jag 
vill att min post ska gå till min mammas adress i Sverige, hur 
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gör jag? 

I följande fall befinner sig en kvinna i ett ingenmansland mellan myn-
digheterna. Hon har misslyckats med att bli folkbokförd, först därför 
att passet var utgånget och sedan på grund av svårigheten med att få 
ett nytt pass eftersom hon, som sagt var, inte är folkbokförd i Sverige. 

Jag har skrivit in mig på Skatteverket i september men kunde 
inte skriva in min sambo för att hon inte har pass ännu. Hennes 
pass gick ut i april förra året. Hon är italiensk medborgare och 

vi var på italienska ambassaden här i Stockholm och hon behöver ett bevis 
som visar att hon bor här i Sverige. Man ringde oss från ambassaden igår 
och de behöver ett bevis. Min fråga är om jag kan skriva in henne som 
min sambo och på min adress. Hon fick ett bevis från ambassaden som vi-
sade att hon är italiensk medborgare. Kan vi skriva in henne med det som 
underlag? 

Även vad gäller Beskattning var orsakskoden Detalj-agerande den 
vanligaste i studien av telefoni. Andelen Detalj-agerande i beskatt-
ningsströmmen bland mejlen är dock marginell. Istället är det In-
formation om ärende som dominerar. På andra plats kommer In-
formation om regelverk, vilket bara förekom marginellt i telefonin. 
Här följer ett exempel där orsakskoden bedömts vara Information om 
ärende: 

Jag har fortfarande inte fått tillbaka min skatt. Jag bor i Los 
Angeles och pluggar, så min storasyster ringde er och jag skulle 
få besked. Men jag har fortfarande inte fått något. Vill bara vara 

säker på att ni fått min deklaration och att den är i process! 

Det är svårt att säga varför medborgare väljer att mejla vid vissa svå-
righeter och att ringa vid andra. Underlaget är alltför litet, och in-
formationen i mejlen för mager, för att ens vara säker på att skillna-
den finns. En del av förklaringen kanske är att man i vissa situationer 
är i behov av att interaktionen med myndigheten dokumenteras. Att 
förstå skillnaden ligger dock utanför syftet med denna studie.  

Information om regelverk  

Orsakskoden Information om regelverk förklarades i föregående ka-
pitel men var inte bland de vanligaste och exemplifierades därför inte. 
Vad det handlar om är otydlig muntlig eller skriftlig information som 
lämnats om de regler som gäller inom sakområdet. En medborgare 
kanske hämtade en blankett från webben men fann inte den informat-
ion som också är nödvändig:  

"  

"  
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Jag har precis dragit ut en blankett från er eftersom jag vill 
stryka två av mina förnamn. Det jag vill veta är om det kostar 
något och om jag måste förnya körkort, kontokort m.m. 

Ett annat exempel är kvinnan som ska gifta sig i slutet av juli med en 
man från Nya Zeeland. Hon sökte på hemsidan efter information: 

Jag undrar hur det funkar med bröllopslicens och hinderspröv-
ning och allt sådant för oss? Jag har läst på er hemsida om det, 
men jag förstår inte helt vad det är vi måste göra.  

4.4 Vem ligger bakom felen? 
Det är som sagt oftare systemets snarare än individers fel när något 
går fel. Dock är det individer som ofta upplever misslyckandet genom 
att utföra den aktivitet som leder fel. Erfarenheten av att misslyckas 
kan vara ovärderlig vid felsökning och därför är det viktigt att spåra 
vem som utför felen. Vilka aktörer är det exempelvis som har erfaren-
het av att inte finna information om regelverket? Är det myndigheten, 
kunden eller tredje part som misslyckats?  

Med den begränsade informationen i insamlade mejldata var det i 
allmänhet svårare att avgöra vem som utfört felet än det var i fråga 
om telefonin. I figur 11 nedan illustreras resultatet av kodningen och 
den procentuella fördelningen i fråga om vem som utfört felen. 

 

Figur 11: Andel av den onödiga efterfrågan i e-post inom Folkbokföring respek-
tive Beskattning som orsakas av myndighet, tredje part respektive kund  
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Även i detta avseende är skillnaden påtaglig i förhållande till telefonin 
(jfr figur 6). Där var myndigheten inblandad i en större andel av fallen 
vad gäller Folkbokföring och en något lägre andel vad gäller Beskatt-
ning. Skillnaden inom Folkbokföring verkar bero på att tredje part 
utför en större andel av de fel som leder till inkommande mejl.  

Osäkerheten i datamaterialet förhindrar en fördjupad analys per or-
sakskod av det slag som presenterades för telefonin.  

4.5 Sammanfattning 
I detta kapitel rapporterades delstudien om onödig efterfrågan i in-
kommande mejl. Trots kompletterande frågor till kunden så var den 
information som kunde hämtas den vägen relativt osäker och mager.  

Genom delstudien har det dock bekräftats att andelen onödig efter-
frågan är påtaglig inom båda ärendeströmmarna. Anledning finns att 
reflektera över uppkomsten. Det verkar även finnas intressanta skill-
nader mellan den onödiga efterfrågan som dyker upp i telefon respek-
tive den som inkommer i form av mejl. Fortsatta studier krävs om 
olikheterna ska bekräftas och för att förstå vad de kan bero på. 

I nästa kapitel är det dags att studera besök på servicekontor. Vad går 
att lära genom direkt och fysisk interaktion med medborgarna, an-
sikte mot ansikte? 
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5 En studie av besök på servicekontor 

I detta kapitel beskrivs den tredje och sista delstudien av inkom-
mande ärenden till Skatteverket. Här fokuseras det fysiska mötet på 
myndighetens så kallade servicekontor.  

Redan 2006 etablerade Skatteverket, Försäkringskassan och Krono-
fogdemyndigheten ett gemensamt servicekontor i Nordstan i Göte-
borg. Parallellt med denna regionalt drivna satsning genomförde både 
Försäkringskassan och Skatteverket en omfattande översyn av sina 
kontorsnät, med fokus på att spara pengar genom gemensam lokali-
sering. Konceptet från servicekontoret i Göteborg fångades upp och 
blev till förebild för en gemensam nationell modell. Efter olika turer 
ansvarar numera Skatteverket för huvudmannaskapet vid 46 kontor 
och Försäkringskassan vid 57 kontor i den rikstäckande kedja med 
103 servicekontor som har etablerats. Kronofogdemyndigheten deltar 
inte men en tredje aktör är Pensionsmyndigheten som, utan huvud-
mannaskap, erbjuder viss information.  

Vid servicekontoren hänvisas kunder med kapacitet och förmåga att 
själva söka lösningar i sitt ärende till självservice där de kan ta del av 
information i självbetjäningsterminaler eller i annat informations-
material. Vid frågor av fördjupad karaktär, och/eller vid frågor som 
tar längre tid att lösa, slussas medborgaren vidare till samtal med nå-
gon av de servicehandläggare som har till uppgift att ta emot för en-
skilt samtal bakom disk eller i besöksrum26. Det är i denna miljö som 
denna delstudie har genomförts.  

Under år 2015 besöktes servicekontoren av 4,1 miljoner kunder, varav 
2 miljoner hade ärende till Skatteverket. Drygt en kvarts miljon av 
besökarna vände sig till det kontor i Malmö där studien genomfördes. 
På kontoret i Malmö insamlades data från 20o besök. 97 besök gällde 
Beskattning och 121 stycken gällde Folkbokföring Det sammanlagda 
antalet summerar till mer än 200, vilket beror på att några kunder 
hade ärenden som berörde båda ärendeströmmarna. Vid kodningen 
                                                

 

26 Läs mer om etableringen av servicekontoren i Quist & Fransson (2014) 
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föll tre poster bort på grund av alltför knapp information varför sam-
mantaget 197 besök har beaktats. 

 

Figur 12: Andelen besök på servicekontor inom respektive efterfrågekategori 
uppdelat på de båda ärendeströmmarna 

När besöken sorteras efter kategorierna som användes för telefoni och 
e-post och därefter jämförs med dessa så visar det sig att karaktären 
på de inkommande besöken skiljer sig åt i några avseenden (figur 12). 
Även här gäller att ärendena är för få för en kvantitativ analys. En 
markant skillnad är dock att ”Fråga om/beställa data, registerutdrag” 
utgör ungefär den dubbla andelen inom beskattningsärendena jäm-
fört med de andra flödena. På servicekontoret är det alltså en större 
andel av kunderna som begär utdrag ur Skatteverkets system. Av figur 
12 framgår att denna kategori dominerar kraftigt även i fråga om 
Folkbokföring. Andelen är så stor att servicekontoret skulle kunna 
beskrivas som ett slags ”print-shop” för registerutdrag. Inom Folk-
bokföring är det i övrigt ”Lämna data” som tydligast utmärker sig med 
en större andel jämfört med de andra studierna. För båda ärendesla-
gen är andelen av ”Hur gör jag?” betydligt mindre i denna studie, vil-
ket möjligen är lite överraskande. Men andelen är låg i alla studierna, 
vilket medför osäkerhet. 
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I likhet med vad som konstaterade om telefoni och e-post är det inte 
så lätt att utifrån syftet med besöket avgöra om det rör sig om onödig 
efterfrågan eller inte.  

Kapitlets disposition följer de två föregående och i det första avsnittet 
om angreppssätt (5.1) beskrivs hur arbetet med att identifiera onödig 
efterfrågan genom granskning av besök har gått till. I avsnitt 5.2 pre-
senteras vad som kan sägas om andelen onödig efterfrågan. Därefter 
redovisas i 5.3 vad som går att säga avseende ledtrådar som förklarar 
varför värdeskapande ibland misslyckas. Avslutningsvis diskuteras i 
5.4 vilka av systemets aktörer som utför den interaktion som leder till 
ett misslyckande.  

5.1 Angreppssätt 
I detta avsnitt beskrivs vägval och angreppssätt rörande studien av 
besök på servicekontor. Först redovisas arbetet med att samla in data. 
Därefter följer ett avsnitt om kodning och analys.  

5.1.1 Insamling av data 
Ett första steg när det gäller urval var att identifiera ett lämpligt kon-
tor. I dialog med myndigheten föll valet, som tidigare nämnts, på ser-
vicekontoret i Malmö. Där är Skatteverket huvudman och där fanns 
även en geografisk närhet till den doktorand som skulle genomföra 
datainsamlingen.  

Studien begränsades till ett kontor därför att det krävs en stor ar-
betsinsats för att genomföra en studie av det här slaget. Det innebär 
dock att slagsida kan uppstå åt det ena eller det andra hållet. Känne-
tecknande för det aktuella kontoret i Malmö är att det är relativt stort 
och att många av besökarna har utländsk härkomst. Kontoret är dess-
utom ett av de 27 i landet som kan utfärda ID-kort, vilket föranleder 
många besök.  

I Malmö, som på andra servicekontor, har kunderna ärenden till Skat-
teverket och/eller någon av de andra två myndigheterna. Bara kunder 
med ärende till Skatteverket inom Beskattning eller Folkbokföring 
valdes ut.  
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Vid entrén möts kunden av en handläggare, en så kallad floor-walker, 
som hälsar välkommen och frågar i vilket ärende kunden besöker ser-
vicekontoret. Svaret avgör hur kunden sedan skickas vidare in i loka-
len med instruktioner för självhjälp eller med en kölapp till rätt kö. 
Studien har inte beaktat dem som skickades till självhjälp. 

Två handläggare, en för varje ärendeström, samlade data. Om någon 
av dem var tillgänglig när en medborgare med ärende inom Beskatt-
ning eller Folkbokföring dök upp, då ställdes frågan om att delta. Re-
presentativiteten tros inte ha påverkats av det okända antal kunder 
som valde att tacka nej.  

Handläggaren hanterade först kundens ärende som vanligt och ställde 
därefter ett antal kompletterande frågor om vad som föregått detta 
besök. Direkt efter det att kunden lämnade kontoret dokumenterades 
besöket i samma elektroniska formulär som tidigare använts vid stu-
dierna inom telefoni och e-post. Sedan fortsatte handläggaren med en 
ny kund.  

Doktoranden fanns på plats under stora delar av studieperioden. Det 
innebar att det fanns en möjlighet för handläggarna att stämma av 
eventuella oklarheter. Avstämning kunde även ske via telefon. Via 
webben kunde inflödet av data också följas i realtid.  

5.1.2 Kodning och analys 
För att systematisera materialet kodade forskargruppen de olika pos-
terna på samma sätt och i samma kodningsformulär som tidigare 
hade använts för telefoni och e-post. Om en berättelse bedömdes ut-
göra onödig efterfrågan så markerades detta. För varje post med onö-
dig efterfrågan angavs sedan vilken orsakskod som bäst förklarade 
misslyckandet samt vilken eller vilka parter som orsakat det. Se av-
snitt 3.1.2 för en närmare beskrivning av hur detta arbete gick till.  

Även vad gäller denna delstudie måste det konstateras att kvaliteten 
på insamlad data kunde ha varit högre. Trots utbildning av handläg-
garna var det en utmaning att vid datainsamlingen kunna förutse vil-
ken information som krävs.  
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Vid kodningen uppdagades att det i många berättelser fanns antyd-
ningar om hur andra aktörer i det offentliga tjänstesystemet hade bi-
dragit till inflödet på servicekontoren. De besök som handläggarna 
hade dokumenterat verkade ofta ha föranletts och föregåtts av besök 
hos andra. Dock innehöll beskrivningarna sällan den information som 
hade krävts för att säkert kunna avgöra om så var fallet och om vär-
deskapandet vid dessa möten hade misslyckats. Det förblev med 
andra ord oklart om besöket på servicekontoret utgjorde onödig efter-
frågan.  

På goda, om än något lösa, grunder kodades ändå dessa många berät-
telser som onödig efterfrågan. Förfarandet skiljer sig från de tolk-
ningar som gjordes i studien av inkommande e-post. Där klassificera-
des osäkra fall tvärtom som verklig efterfrågan.  

Orsaken var främst den stora mängden och forskargruppens känsla 
för att berättelserna kunde vara viktiga. Det var mycket som tydde på 
att det i många fall rörde sig om misslyckanden. Det fanns också en 
ambition att prova potentialen i ett systemsynsätt. Vad kunde det ge 
att se kundens verklighet, bortom det snäva mötet med Skatteverket? 
Den verkliga systemfaktorn och den stora potentialen till förbättring 
kanske stod att finna hos andra?  

Orsakskoden blev i de flesta fall system-agerande (avsnitt 5.3) och 
oftast angavs tredje part som utförare (5.4).  

Naturligtvis kunde det visa sig att kodningen måste omprövas men i 
efterhand kan det konstateras att beslutet var rätt. Syftet med studier 
av efterfrågan är i första hand inte att mäta: det är att identifiera för-
bättringspotential. Flera av de viktigaste slutsatserna i föreliggande 
rapport har sitt ursprung i dessa berättelser.  

5.2 Andelen onödig efterfrågan 
Med reservation för den nämnda svårigheten att klassificera ärenden 
och för det faktum att data enbart samlades in vid ett servicekontor 
tycks andelen onödig efterfrågan vara stor. Vid det aktuella mättill-
fället klassades 68 procent av besöken inom Beskattning, respektive 
53 procent av besöken inom Folkbokföring som onödig efterfrågan 
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(figur 13). Det är en större andel än vad som var fallet inom telefoni 
och e-post.  

 

Figur 13: Andelen onödig efterfrågan i de båda ärendeströmmarna på service-
kontor 

5.3 Ledtrådar till bakomliggande faktorer  
I figur 14 visas den onödiga efterfrågan fördelad på samma tio orsaks-
koder som användes för telefoni och e-post. Diagrammet skiljer sig 
avsevärt från sin motsvarighet i de tidigare delstudierna. I båda ären-
deströmmarna förklaras ett misslyckande i mer än 60 % av fallen av 
”System-agerande”. Tidigare i rapporten har denna kod beskrivits 
som följer: 

I materialet finns exempel på hur medborgare kopplas runt mellan olika 
delar av systemet. Man väljer helt enkelt fel ingång från början och 
tvingas därför pröva igen via en annan ingång. Felet orsakas av att aktö-
ren saknar överblick över systemet och därmed inte förstår vem som an-
svarar för vad. 

Data från denna delstudie ger också anledning att problematisera be-
skrivningen av koden ovan. Passagen om ”hur medborgare kopplas 
runt mellan olika delar av systemet” indikerar en passiv medborgare 
som skickas runt. Formuleringen ger också tydliga associationer till 
telefonsamtal. De många berättelser som identifierats i denna delstu-
die handlar ofta om medborgare som aktivt tvingas att koordinera 
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andra aktörer i systemet. Skrivningen ”man väljer helt enkelt fel in-
gång” antyder att det skulle finnas en rätt ingång. Berättelserna visar 
snarast att det kanske inte finns någon rätt ingång. Även i de fall 
medborgaren till synes väljer rätt dörr tvingas de snart ut på jakt efter 
andra ingångar, inte sällan just servicekontorets.  

 

Figur 14: Den onödiga efterfrågan på servicekontor uppdelad per ärendeström 
och orsakskod 

Det finns ett tydligt samband mellan den stora andelen ”Fråga 
om/beställa data, registerutdrag” (figur 12) och felaktigt system-
agerande. Orsaken till varför medborgare dyker upp på servicekon-
toret för att be om utdrag ur Skatteverkets olika system tycks ofta vara 
för att någon annan aktör har meddelat att utdraget behövs. Enligt 
handläggarnas beskrivning av de två folkbokföringsärendena nedan 
är det Migrationsverkets personal som uppmanat olika individer att 
söka sig till servicekontoret för att hämta ett utdrag.  I dessa och de 
flesta andra fall är det utdrag i form av personbevis som efterfrågas: 

Kunden ville ha ett personbevis för att han skulle ansöka om 
svenskt medborgarskap. Migrationsverket hade sagt till honom att 
han skulle gå till servicekontoret för att få ett personbevis som 
skulle vara stämplat och underskrivet. 
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Kunden ville ha ett personbevis för uppehållstillstånd. Migrations-
verket hade sagt till dem att gå till servicekontoret och få beviset. 
Personbeviset skulle följa med ansökan om uppehållstillstånd. 

 
Som tidigare diskuterats var det ibland svårt att utläsa vad som egent-
ligen hände vid en tidigare interaktion med en annan aktör. Ur ett 
systemperspektiv och som kunden nog ofta upplever saken, kan det 
vara fråga om ett misslyckande. I exemplen ovan tycks kunden ha för-
sökt att lämna in en ansökan till Migrationsverket men inte lyckats. 
Senare i rapporten kommer det dessutom att visa sig att Migrations-
verket har elektronisk tillgång till den information som saknas och 
som kunden uppmanas att besöka servicekontoret för att hämta. I de 
flesta fall tycks informationen även vara överflödig.  

Som tidigare nämnts valde forskargruppen att betrakta fall som dessa 
som onödig efterfrågan och orsakskoden sattes till System-agerande. 
Det bör dock påpekas att de enskilda fallen inte har följts upp och att 
resultatet i figur 14 bör betraktas med viss försiktighet.  

Även kommuner skickar kunder till servicekontoren. Också det föl-
jande exemplet rör folkbokföring och det framgår att medborgaren 
misslyckats med att lämna in en fullständig ansökan vid första försö-
ket. 

Kunden ville ha ett intyg som visar hur många som var skrivna på 
hennes lägenhet. Detta papper skulle komplettera en ansökan om 
ekonomiskt bistånd. Hon hade fått veta från socialen att hon skulle 
vända sig till servicekontoret för att få detta intyg. 

Även inom Beskattning finns exempel där kommunala enheter upp-
manar medborgare att komplettera med uppgifter ur Skatteverkets 
system.  

Kunden hade ansökt om ekonomiskt bistånd och socialen hade 
begärt att ärendet skulle kompletteras med inkomstuppgifter. På 
brevet från socialen står det att hon ska vända sig till servicekon-
toret. 

Vid sidan av Migrationsverket är det även andra statliga myndigheter 
som utnyttjar medborgarna som brevbärare. I exemplet nedan är det 
Försäkringskassan, det vill säga Skatteverkets partner när det gäller 
servicekontoren, som agerar. Besöket utgör onödig efterfrågan och 
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leder dessutom sannolikt till ytterligare onödig efterfrågan, eftersom 
servicekontoret visade sig vara fel ingång. 

Kunden ville ha sina inkomstuppgifter för inkomståret 2013 som 
skulle lämnas till Försäkringskassan. Försäkringskassan behövde 
uppgifterna för att betala ut ersättning. Han antog att servicekon-
toret kunde hjälpa honom, men tyvärr gick inte detta på grund av 

att han hade sekretesskyddad adress. Han blev ombedd att ringa till sek-
retessguppen och be dem om hjälp. 

Eftersom koden System-agerande är så dominant blir det relativt få 
misslyckanden som förklaras av andra orsaker. Figur 14 visar dock att 
även Detalj-agerande är vanligt när det gäller Folkbokföring. Då 
handlar det ofta om att någon part lämnat felaktiga uppgifter om lä-
genhetsnummer eller om hur många som bor i en lägenhet. I följande 
exempel drabbas kunden av fel som gjorts i andra kunders ärenden. 
Felen gör att hon själv misslyckas, kanske vid ansökan om bostadsbi-
drag? 

Kunden ville rätta lägenhetsnummer. Många i huset hade blivit 
folkbokförda på hennes lägenhetsnummer. Detta hade skett efter 
att hyresvärden hade ändrat lägenhetsnummer. Hon visste att hon 
skulle gå hit eftersom det inte var första gången detta fel hade 

skett. 

När det gäller Beskattning är Information om ärende och Informat-
ion om regelverk de vanligaste orsakskoderna, efter System-
agerande.  

# 

# 
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5.4 Vem ligger bakom felen? 

 

Figur 15: I båda ärendeströmmarna på servicekontoret är det tredje part som 
utför mer än vartannat misslyckande 

Att orsakskoden ”System-agerande” dominerar vid servicekontoren 
märks i fråga om felande part. Av figur 15 framgår att tredje part, för 
båda ärendeströmmarna, utför mer än vartannat misslyckande. Det är 
en avsevärt större andel än vad som identifierats i telefoni respektive 
e-post.  

Som nämnts flera gånger tidigare verkar många besök ha orsakats av 
misslyckade möten eller ansökningar hos tredje part. Kunderna tycks 
ha hänvisats till servicekontoret för att hämta ett saknat registerut-
drag. Men vem är det i så fall som gör fel? Bör inte kunden förbereda 
sig genom att ta reda på vilka uppgifter som tredje part behöver och 
se till så att mötet eller ansökan fungerar? Eller hade kunderna miss-
lyckats trots att de följt all tillgänglig information? I enlighet med ti-
digare diskussion kodades dessa poster som onödig efterfrågan och 
tredje part angavs i de flesta fall som utförare av felen. Även här bör 
det påpekas att de enskilda fallen inte har följts upp och att resultatet 
i figur 15 bör betraktas med viss försiktighet. 

I materialet förekommer det även att Skatteverkets egna handläggare 
hänvisar till servicekontoret. Det är den enda plats där kunderna kan 
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besöka Skatteverket och nedan skickas kunden för att överlämna en 
komplettering:  

Kunden som är chilensk medborgare har vid ett tidigare besök 
lämnat in en anmälan om flyttning till Sverige. Nu har han varit i 
kontakt med den handläggare som handlägger hans ärende och 
blivit ombedd att besöka servicekontoret för att komplettera ären-

det genom att lämna in en kopia av sitt beslutsbrev om uppehållstillstånd 
från Migrationsverket. Följaktligen skickas vid besöket en kopia av be-
slutsbrevet iväg till kundens handläggare. 

Utifrån den information som ges är det inte heller i detta fall lätt att 
säga vem som felar. Av någon anledning behöver kunden inkomma 
med en kopia på beslutsbrevet från Migrationsverket. Flera frågor går 
att ställa som en konsekvens av detta. Vad tillför beslutsbrevet? Var-
för säkrade inte servicekontorets personal denna information redan 
vid det första besöket? Har inte Skatteverkets handläggare tillgång till 
den information som finns i beslutsbrevet på annat sätt? Varför ber 
inte handläggaren kunden att skicka informationen direkt till sig? Vad 
tillför det nya besöket på servicekontoret?  

5.5 Sammanfattning 
I detta kapitel redovisades den tredje och sista delstudien av Skatte-
verkets inkommande ärenden. Studien av inkommande besök till ser-
vicekontor gav ny kunskap om onödig efterfrågan.  

Den viktigaste iakttagelsen är att ibland kan stora delar av den onö-
diga efterfrågan ha sitt ursprung hos tjänstesystemets andra aktörer. I 
dessa fall är alltså Skatteverkets kunder primärt kunder hos andra. De 
dyker upp på servicekontoret därför att de ombetts att hämta uppgif-
ter ur Skatteverkets register. Ofta för att komplettera en ansökan som 
bedömts sakna denna information. Men behövs verkligen dessa upp-
gifter och varför missar i så fall så många att skicka med dem från 
början? 

I nästa kapitel görs en sammantagen analys av vad som framkommit i 
de tre delstudierna.  

 

# 
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6 Lärdomar från tre delstudier 

De systemfaktorer som eftersöks i nästa kapitel bör helst förklara en 
så stor andel av den onödiga efterfrågan som möjligt. Alltså kan det 
vara klokt att först identifiera och dra slutsatser av de eventuellt ge-
mensamma drag som finns i de tre nyss redovisade delstudierna av 
telefoni, e-post och besök på servicekontor. Därför diskuteras först 
eventuella mönster i ärendeströmmen Beskattning och därefter i 
Folkbokföring.  

De mönster som identifieras men som inte leder till fortsatta efter-
forskningar i föreliggande studie, kan kanske istället komma till an-
vändning i Skatteverkets eget utvecklingsarbete. 

6.1 Beskattning 
Ett sammantaget intryck från studierna av beskattningsärenden är att 
det, relativt Folkbokföring, finns färre saker att ta fasta på. Bilden 
som framträder är mera spretig och de genomgående mönstren är 
inte lika tydliga. 

I samtliga tre delstudier användes samma tio orsakskoder men inom 
Beskattning varierar förekomsten mellan mötespunkterna. Undanta-
get är orsakskoden Information om ärende som återfinns som topp-2 
i samtliga. Genom att studera berättelser med denna orsakskod som 
gemensam nämnare, oavsett mötespunkt, finns sannolikt något att 
lära. 

6.1.1 Information om ärende 
Många berättelser i de tre mötespunkterna vittnar om vad som kan 
förstås som bristande transparens. Kunder vänder sig till myndighet-
en med olika frågor. Ibland finns en oro för att det man själv eller nå-
gon annan har skickat in, inte har kommit fram. Exempelvis i dessa 
två fall, först från ett servicekontor och sedan från telefoni: 

Kunden besöker servicekontoret för att han är osäker på om dekla-
rationen för inkomståret 2013 har blivit inregistrerad. Kunden har 
nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige. Det är således även nyligen 
som han har blivit folkbokförd i Sverige och fått sitt personnum-

mer. När kunden lämnade in sin deklaration var han inte folkbokförd, vil-
ket gjorde att han istället deklarerade med hjälp av det samordnings-
nummer som han hade blivit tilldelad innan han blev folkbokförd. Kun-

# 
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den har vid tidigare besök på servicekontoret blivit informerad om att det 
inte finns någon deklaration inregistrerad på hans personnummer. Han 
vill nu veta om deklarationen som han lämnade in när han hade ett sam-
ordningsnummer har blivit inregistrerad, samt om han behöver göra nå-
got mer i fråga om sin deklarering i och med att han nu nar ett person-
nummer. På grund av denna efterfrågan får kunden en utskrift av en ser-
vicehandläggare som visar att deklarationen är inkommen. Kunden blir 
även informerad om att han inte behöver göra något mer. Det är tillräck-
ligt att ha deklarerat med hjälp av sitt samordningsnummer då det var 
detta nummer som han hade blivit tilldelad för inkomståret 2013. 

Kunden undrar om vi kan se ifall hennes mans bouppteckning har 
kommit in. Hennes man gick bort i våras. Hon har fått brev från 
Skatteverket som säger att bouppteckning ska lämnas in. Hon är 
inte själv bouppgivare, utan det är den bortgångne mannens son 

som är det. Hon undrar därmed om bouppteckningen har kommit in. 

I andra fall kontaktar kunden Skatteverket för att fråga när pengarna 
kommer. I ett första exempel möter vi en byggföretagare som tidigare 
har ringt skatteupplysningen för att fråga om datum för utbetalning 
av ROT. Beskedet den gången var att det var långa handläggningsti-
der och att inget besked kunde lämnas. När kunden nu ringer igen 
antecknar handläggaren följande: 

Kunden ringde in och undrar när utbetalningen för ROT-ansökan 
blir klar eftersom det har tagit så lång tid från det att han lämnade 
in sin ansökan. 

Det finns flera liknande fall, exempelvis denna e-post: 

Hej när kommer mina skattepengar? Jag kan inte se något på 
min sida. Jag undrar för jag har inte fått pengarna så här sent 
någon gång tidigare. Jag brukar få pengarna i juni.   

Och detta från servicekontoret: 

Kunden berättar att han fått skatteåterbäring i år, men har inte sett 
huruvida utbetalningen från skattekontot blivit genomförd. Därför 
besöker han servicekontoret för att få reda på detta. Utbetalningen 
hade blivit gjord och han fick vid besöket även reda på vilket datum 

utbetalningen skedde och till vilket bankkontonummer som utbetalning 
gick till.  

Inte bara utbetalningar är föremål för liknande frågor, minst lika ofta 
efterfrågas andra former av besked. Nedan två exempel i form av ett 
besök på servicekontor och ett mejl: 

!  

!  
"  
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Kunden har ännu inte fått sitt slutskattebesked för inkomståret 
2013 och undrar nu när han kommer att få detta. Han berättar att 
det i den förtryckta blanketten för inkomstdeklaration saknades 
uppgifter från en av hans arbetsgivare och att han således själv 

fyllde i de inkomster som saknades och beskrev från vilken arbetsgivare 
han fått inkomsten. På grund av detta skapades ett skatteberäkningsä-
rende angående kundens inkomster och vid besöket var detta ärende fort-
farande pågående. Kunden berättar att han i juli månad fick en förfrågan 
från en skattehandläggare om att lämna in samtliga lönespecifikationer 
från den berörda arbetsgivaren där det framkommer hur mycket skatt 
som dragits för kunden. Kunden berättar sedan att han skickade in dessa 
lönespecifikationer till skattehandläggaren i augusti. Vidare får kunden 
information om att arbetsgivaren i september har lämnat in kontrollupp-
gifter till skatteverket avseende kundens inkomster 2013. 

Jag undrar när min inkomstdeklaration är slutbehandlad och 
när jag skall få reda på hur mycket skatt jag skall få tillbaks eller 
betala in?   

Det är dock inte enbart bristande transparens som återfinns under 
denna orsakskod. I de två följande exemplen saknas viktig informat-
ion när kunden ska lösa sin uppgift. I det första mejlet är det ett be-
lopp som inte hittas och i det andra är det allmänt förvirrat: 

Jag undrar hur mycket jag ska betala in till er. Har ett inbetal-
ningskort men det står inte hur mycket jag är skyldig.   

Hej! Jag är för tillfället bosatt utomlands och har fått informat-
ion om att min skatteutbetalning sker i december. Men när jag 
loggar in på mitt skattekonto så står det noll i alla fält. Och 

ingenting om den skatteåterbäring som jag enligt skattebeskedet hade. 
Skulle vara väldigt tacksam för hjälp.   

I kommande exempel är det ordet varför som är den gemensamma 
nämnaren. Kunden har fått information i ett pågående ärende, men 
tvingas ändå kontakta myndigheten för att förstå.  

Hej, jag undrar bara varför jag inte fick skattepengar tillbaka? 
Det gäller 1450 kr.   

Av handläggarens svar på mejlet framgår att orsaken till den ute-
blivna utbetalningen är att beloppet understiger 2000 kr. Har man 
inte angett ett bankkonto betalas sådana belopp inte ut med automa-
tik. Möjligen är det samma fråga som leder denna kund till service-
kontoret? 

 

# 
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Enligt inkomstdeklarationen skulle kunden få tillbaka pengar på 
skatten. Han undrade varför han inte fått några pengar.  

 
I nästa exempel är det fortsatt varför som leder kunden till service-
kontoret, men förklaringen är en annan. 

Kunden har frågor om utbetalning av överskott från sitt skatte-
konto. Han vill veta varför han inte har fått någon utbetalning från 
Skatteverket trots att han har fått ett överskott på skattekontot i 
samband med att hans deklaration är färdiggranskad. Vid besöket 

på servicekontoret får han information av en servicehandläggare om att 
hela överskottet har betalats till Kronofogdemyndigheten eftersom kun-
den har en skuld där. Kunden berättar att han trodde att han inte längre 
hade någon sådan skuld. Men efter att han nu fått besked om att över-
skottet på skattekontot betalats dit vill han nu besöka Kronofogden för att 
ställa frågor om sin skuld. Han frågar därför även efter kontaktuppgifter 
till Kronofogden, vilket servicehandläggaren skriver ut till honom. 

Sammanfattningsvis förekommer det inom Beskattning många vari-
anter av berättelser där bristande information om ett ärendes status 
är orsaken till att medborgare eller företag tar kontakt. Och detta 
skulle förstås gå att göra något åt. Även mycket annat skulle kunna 
åtgärdas med ledning av resultaten. Men det är svårt att se några 
andra gemensamma mönster som skulle kunna leda fram till en och 
samma bakomliggande systemfaktor.   

Inom ärendeströmmen Folkbokföring finns det något lite fler saker 
att ta fasta på. 

6.2 Folkbokföring 
Ifråga om Folkbokföring finns tre av orsakskoderna med bland topp-
tre i minst två av tre studier. Det gäller Information om ärende, De-
talj-agerande samt System-agerande. Mellan ärendeströmmarna 
framträder gemensamma mönster när berättelser med dessa orsaks-
koder studeras. 

6.2.1 Information om ärende 
Som i många fall vad gäller Beskattning kan det i bland vara bristande 
transparens som gör att kunderna måste fråga vad som händer i deras 
ärende. Om, exempelvis, den här kunden hade kunnat följa sitt 
ärende på något annat sätt hade den sannolikt inte kommit till ser-
vicekontoret. 

# 

# 
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Kunden, som i folkbokföringen är skriven utan känd hemvist, har 
vid ett tidigare besök på servicekontoret gjort en anmälan om ny 
folkbokföringsadress och undrar nu om adressen blivit registrerad 
i folkbokföringen. Vid besöket visar det sig att han har fått avslag 

på sin flyttanmälan. Den servicehandläggare som tar emot kunden vid be-
söket får dock efter att ha letat i Skatteverkets datasystem inte fram någon 
beslutstext i ärendet och kan således inte förklara anledningen till avsla-
get. Servicehandläggaren försöker istället kontakta den folkbokförings-
handläggare som har beslutat i ärendet. Handläggaren är för tillfället inte 
tillgänglig, men det framkommer att hon kommer att vara åter efter kl. 13 
samma dag. Kunden får därför telefonnumret till handläggaren och om-
beds att antingen själv kontakta handläggaren, eller att återkomma till 
servicekontoret efter kl. 13 för att tillsammans med en servicehandläggare 
kontakta handläggaren.  

Detsamma gäller säkert den här besökaren i form av en student från 
Tyskland: 

Kunden har vid ett tidigare besök på servicekontoret, i början av 
september, lämnat in en anmälan om flyttning till Sverige. Vid be-
söket idag vill hon veta hur det går i hennes ärende. Hon har ännu 
inte blivit folkbokförd och således inte fått något personnummer 

och undrar nu hur lång tid det kan tänkas ta och om hon behöver kom-
plettera ärendet med ytterligare handlingar. Vid dagens besök fick hon 
redan på att det ännu inte finns någon handläggare som handlägger hen-
nes ärende och att det därför är svårt att säga hur lång tid det kan ta innan 
ärendet är avslutat, samt om hon behöver lämna in några kompletterande 
handlingar. Hon ombads av servicehandläggaren att vid ett senare tillfälle 
ringa till skatteupplysningen för att se om det hänt något mer i ärendet, 
för att på så vis få mer information om ärendet och få reda om hon behö-
ver göra något mer.  

Men viktigt att notera, oavsett Folkbokföring eller Beskattning, är att 
bristande transparens sannolikt inte är det grundläggande felet i 
dessa fall. Att kunder undrar vad som händer i ärendet kan ofta vara 
en signal om något annat i verksamheten som brister. Om vi till ex-
empel studerar de två berättelserna från e-post nedan blir det tydligt 
att problemet egentligen är ett annat. I det första fallet reses fråge-
tecken kring varför registerutdraget dröjer så länge. Kunden mejlar in 
den 9 december:  

Hej jag undrar hur lång tid det tar tills jag får mitt nya efter-
namn registrerat?  

 

Av handläggarens svar framgår att namnbytet gått igenom och att 
ärendet avslutades redan den 22 november. Kunden upplyses också 
om att det är ”på väg ett registerutdrag gällande namnbytet som du 

# 
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bör få inom kort”. I det andra fallet, som känns igen från ett tidigare 
kapitel, är den rimliga undran varför ingen har svarat på det första 
meddelandet.  

Mitt namn är X och jag är italiensk medborgare och sedan 2004 
bosatt i Sverige. Jag skulle behöva förnya mitt ID-kort, då det 
förra gått ut i april. Jag undrar hur jag ska göra och skulle verk-

ligen uppskatta er hjälp med denna fråga så snabbt som möjligt. Jag har 
redan mailat en gång för ett par veckor sedan, men inte fått något svar.   

En berättelse från telefonistudien får avsluta detta avsnitt. Också här 
går det att ana att myndigheten kunde ha hanterat ärendet an-
norlunda. Det verkar finnas oklarheter rörande vem som ansvarar för 
handläggningen. En medarbetare tycks även ha lovat att skynda på 
ärendet, vilket till stor del kan förklara varför kunden nu ringer en 
gång till.  

Kunden ringer för att hon ansökt om efternamnsbyte. Hon ringde 
förra veckan och fick då besked om att handläggningen inte var 
klar. Handläggaren som hon pratade med skulle ta kontakt med 
det handläggande kontoret och påskynda ärendet. När hon nu 

ringer idag igen kan vi konstatera att namnbytet fortfarande inte gått ige-
nom. Vi kan se att ärendet är fördelat till Stockholm. Under samtalet med 
Stockholm upptäcker vi att det är en handläggare i Gävle som ska hand-
lägga ärendet. Det kan vara så att Gävlekontoret hjälper Stockholm med 
namnärenden säger ärendejouren. Kunden fick direktnummer till hand-
läggaren i Gävle. 

Frågor om vad som händer i ärendet dyker sammanfattningsvis upp i 
samtliga mötespunkter som studerats. Det är ett uttryck för att kun-
den inte vet vad som händer och skulle kunna motivera en satsning på 
ökad transparens. Samtidigt indikerar berättelserna att orsaken är 
något annat. Något tycks ha gått fel i den tidigare hanteringen och det 
finns rimliga skäl för kunden att höra av sig. Att öka transparensen 
kan minska antalet inkommande frågor, men åtgärdar antagligen inte 
grundproblemet.  

6.2.2 Detalj-agerande 
Koden Detalj-agerande används när någon aktör utfört ett mindre 
fel. Vid en genomgång av dessa berättelser framskymtar att lägenhet-
er tycks vara en gemensam nämnare i flera. I det första exemplet mö-
ter vi en situation med flera olika personer som alla tycks vara regi-
strerade på en och samma lägenhet. 

"  
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Kunden ringer för att hon och hennes dotter flyttat till en ny 
adress. Hon säger att det finns fler personer folkbokförda på 
adressen men att det bara är hon och dottern som bor där. Det är 
socialtjänsten som gjort henne uppmärksam på att det finns en 

person till på deras adress.  När vi gör en sökning får vi upp ytterligare en 
kvinna på deras adress och samma lägenhetsnummer. Vi frågar om hon 
vet i fall denna kvinna bor i fastigheten och att antingen hon eller kunden 
har fel lägenhetsnummer, vilket hon inte visste. Vi upplyser kunden om 
att hon ska ringa sin fastighetsägare för att se om det finns en hyresgäst 
med det namnet och det personnumret som behöver ändra lägenhets-
nummer hos Skatteverket. Det kan ju också vara kvinnan som ringer som 
har registrerat fel lägenhetsnummer. När hon fått besked av fastighetsä-
garen upplyser vi henne om att hon ska skicka/lämna in en skrivelse till 
Skatteverket. Hon skulle vända sig till fastighetsägaren. 

Ett liknande exempel hämtas från inkommande e-post: 

En X har folkbokfört sig på min lägenhet utan min vetskap eller 
tillåtelse. Förhoppningsvis har han bara angett fel lägenhets-
nummer i bostadsrättsföreningen. Jag ska försöka påpeka detta 

för honom. Vad kan jag göra åt saken om han inte folkbokför sig rätt? Och 
vilka kan konsekvenserna för mig bli av att ha en person folkbokförd här 
som jag inte vet vem det är?   

I nedanstående kommunikation via e-post framgår att det kan vara 
svårt att göra rätt på det här området. Kundens fråga återfinns i det 
första stycket nedan och därefter följer handläggarens svar: 

I min flyttanmälan har jag angett ett lägenhetsnummer. Detta 
fanns angivet i mäklarens handlingar vid köpet. Vet nu att 
numret är av administrativ art, det nummer som gäller är ett 

annat, som finns angivet både i trappuppgång och lägenhetsdörr. Hur 
ändrar jag det? Rätt nummer på lägenheten är 55. (inte 1302 som jag an-
givit tidigare).   

Jag ser att du är registrerad på lägenhetsnummer 1302. Nr 55 är nog för-
eningens eget nummer som dom har i sina system. Ett lägenhetsnummer 
måste vara 4 siffror. De två första siffrorna står för vilken våning. 10 är 
markplan, 11 är första våningen osv. De två sista står för vilken dörr på 
den våningen. Så om det står så på handlingarna så är det nog rätt. Men 
kontakta föreningen och hör med dem om du lämnat rätt lägenhetsnum-
mer.  Annars får du återkomma med rätt lägenhetsnummer som ska vara 
4 siffror. 

Att det kan vara svårt att göra rätt förstärks av detta telefonsamtal: 

Kunden har försökt att göra en flyttanmälan elektroniskt på Skat-
teverkets hemsida. Hon ringer nu för att det inte fungerar. När 
hon försöker lägga in lägenhetsnummer så vill inte systemet godta 
det. Vi förklarar för henne att hon måste vända sig till sin fastig-

hetsägare för att höra vilket det fyrsiffriga lägenhetsnumret är.  

!  
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Detalj-agerande inom Folkbokföring fallerar även av andra skäl men 
med en fördjupad studie av lägenhetsproblematiken borde en bety-
dande andel av den onödiga efterfrågan kunna åtgärdas.  

6.2.3 System-agerande 
Denna orsakskod förekommer som den vanligaste förklaringen till de 
misslyckanden som leder till besök på servicekontor. Detsamma gäller 
inkommande e-post. Koden är dessutom den tredje vanligaste vad 
gäller inkommande telefonsamtal. Med System-agerande avses hur 
medborgare skickas fram och tillbaka mellan olika delar av systemet. 
Potentialen i att förbättra folkbokföringen inom detta område fram-
står som mycket stor. 

Samtidigt har det tidigare framhållits att det finns en viss osäkerhet 
när det gäller de klassificeringar som ligger bakom detta resultat. 
Osäkerhet uppstår när det ska uttydas vad som faktiskt hänt i mötet 
mellan kunden och en tredje part. Orsakskoden har därför diskuterats 
flitigt i flera tidigare kapitel. Ett par saker kan dock utvecklas.  

När samtliga berättelser studeras framträder fyra olika grupper med 
denna orsakskod. Först och störst är Migrationsverket vars ärenden 
exempelvis handlar om förlängning av uppehållstillstånd och ansökan 
om medborgarskap. Därefter kommer övriga statliga myndigheter 
såsom Polisen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. En stor 
grupp är också kommunala förvaltningar, inom vilken det i första 
hand är socialförvaltning och skola som efterfrågar personbevis. En 
fjärde betydande grupp tycks vara ambassader och konsulat, tillsam-
mans med andra länders myndigheter.  

Koden System-agerande har sin bakgrund i det faktum att Skattever-
kets kunder ofta kommer därför att de har ett pågående ärende hos en 
eller flera andra aktörer. Det kan till exempel handla om en medbor-
gare som söker om socialbidrag hos kommunen. I dessa fall är Skatte-
verket en sekundär aktör, en registerhållare vars uppgift är att förse 
andra myndigheter med uppgifter.  

I nästa kapitel presenteras den fördjupande delen inom projektet. Syf-
tet har varit att, med utgångspunkt i vad som här sammanställts från 
de tre delstudierna, försöka att identifiera en tydlig effektiviserings-
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potential. Så ska ske genom tillämpning av ett systemsynsätt, vilket i 
detta fall innebär att huvudrollen kommer att innehas av en myndig-
het i en av de nyss nämnda aktörsgrupperna, nämligen Migrations-
verket. 
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7 Efterforskning av systemfaktorer 

Redan i studien vid Försäkringskassan bekräftades vad tidigare 
forskning sagt om att misslyckanden ofta ligger bakom en väsentlig 
del av medborgares efterfrågan på interaktion med myndigheter. Det 
påvisades att misstagen inte bara utförs av myndigheten utan också 
av kunder och tredje part. I jämförelse med Försäkringskassan tycks 
den onödiga efterfrågan inom Skatteverket vara något mindre ut-
bredd. Men med färre misslyckanden skulle resursanvändningen vä-
sentligen kunna minska och relationerna stärkas. 

Redan från början misstänktes att onödig efterfrågan förekommer vid 
Skatteverket och att korrigeringar av misslyckanden förbrukar mycket 
resurser. Ett delsyfte med projektet har därför hela tiden varit att fö-
reslå hur den onödiga efterfrågan ska kunna minska.  

En skillnad mellan denna studie och systerstudien vid Försäkrings-
kassan är det bredare systemperspektiv som har tillämpats. Därige-
nom blir det möjligt att efterforska systemfaktorerna bakom sådan 
onödig efterfrågan som riktas mot Skatteverket men där felen begås 
av andra myndigheter. Vad är exempelvis systemfaktorn bakom de 
misslyckanden som gör att Migrationsverket och andra myndigheter 
skickar personer till Skatteverket för att hämta ett personbevis?  

Den för-givet-tagna uppfattning som upprätthåller hanteringen med 
personbevis, dvs. systemfaktorn, kanske ska sökas i folkbokföringens 
stolta historia? Under en period låg ansvaret på statskyrkan men ända 
sedan medeltiden har det varit fogdens uppgift att föra bok över skat-
tesubjekten. Den omständliga och ålderdomliga hanteringen med 
personbevis är med andra ord del av en stolt svensk tradition. Och 
vem kan ändra på den saken? 

I kapitlets första avsnitt om angreppssätt förklaras varför just miss-
lyckanden i besöks- och migrationsärenden valdes ut för fördjupade 
studier. Bland annat beskrivs det möte och den workshop som ledde 
fram till detta val och de intervjuer som gjordes för att undersöka sa-
ken. Därefter, i kommande avsnitt, används tre fiktiva berättelser för 
att illustrera och diskutera de mest framträdande problemområdena. 
Berättelserna, som är uppdiktade, bygger på vad intervjupersonerna 
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berättat. En gemensam nämnare är att misslyckanden leder till att 
myndigheterna skickar privatpersoner till Skatteverket för att hämta 
ett personbevis. 

Den första berättelsen handlar om att få medborgarskap, den andra 
om att bjuda in någon till Sverige och den tredje om att förlänga sitt 
uppehållstillstånd. Avslutningsvis diskuteras vad som tycks vara den 
viktigaste systemfaktorn bakom den onödiga efterfrågan i besöks- och 
migrationsärenden av detta slag.  

Det ska visa sig att systemfaktorn har att göra med regeringens un-
derlåtenhet att samordna myndighetsstyrningen. Den utgörs av en 
myndighetsövergripande brist av det slag som alla och ingen, utom 
regeringen, bär ansvaret för.  

7.1 Angreppsätt 
När systemfaktorer skulle identifieras under systerstudien vid Försäk-
ringskassan (ISF 2015) genomfördes först en workshop och därefter 
en serie av intervjuer. I den föreliggande studien vid Skatteverket an-
vändes ett liknande arbetssätt. I detta fall påverkades valet även av de 
önskemål som uttrycktes när delresultat avrapporterades till produkt-
ionsavdelningens ledningsgrupp. 

Som framgått hade forskarna redan vridit och vänt på de berättelser 
som samlats in via telefonsamtal, mejl och på servicekontoren. De 
hade utrett vem som utförde misstagen men också vad som hade hänt 
och vad som verkade vara den omedelbara orsaken. Vad som dock 
tidigare inte har redovisats är de insikter som samtidigt uppstod vad 
gäller de omständigheter som kan tänkas ge jordmån och näring till 
misstagen. Under analysarbetet hade tankar uppstått om vilken 
systemfaktor som hindrat en bättre utformning och som skapat ut-
rymme för den onödiga efterfrågan att gro.  

En sådan insikt presenterades när delar av resultatet avrapporterades 
för produktionsavdelningens ledningsgrupp. Då nämndes att avbru-
ten interaktion i avsaknad av personbevis tycktes utgöra en väsentlig 
andel av de misslyckanden som uppstod hos tredje part. Forskarna 
påpekade det anmärkningsvärda i att Skatteverket, som i allmänhet 
inte var inblandat, ”drabbades” av misslyckandet när medborgaren 
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skickades för att hämta det personbevis som gjorde att interaktionen 
inte hade kunnat slutföras.  

Insikten var alltså en följd av den systemsyn som ingår i studiens 
tjänstelogiska referensram. Så långt hade data bara samlats från Skat-
teverket men medborgarnas verklighet är större och innefattar andra 
aktörer såsom Migrationsverket, andra statliga myndigheter och lan-
dets kommuner. 

Ledningsgruppen framhöll att Skatteverket ville minska användning-
en av fysiska personbevis. De berättade att det sedan flera år tillbaka 
finns system som gör att andra myndigheter själva kan hämta den in-
formation som krävs utan att medborgarna, enligt tidigare i rappor-
ten, används som ”brevbärare”. Ledningsgruppen var bekymrad över 
att det varje år fortfarande efterfrågades cirka 2 700 000 personbevis 
till en kostnad av kanske 25 kronor per styck. De menade att något 
måste göras.  

De svenska personbevisen har sitt ursprung tre sekler tillbaka i tiden 
och med dagens elektroniska lösningar ligger det nära till hands att 
betrakta efterfrågan som onödig. Därmed måste den dock inte vara 
onödig i den mening som här avses. Systemet kan vara designat så att 
personbevis krävs för att nämnda möten ska kunna genomföras. Att 
det beslutade arbetssättet är bristfälligt betyder inte att det tänkta 
värdeskapandet har misslyckats. Det är inte onödig efterfrågan, när 
saker fungerar som det är tänkt. Hanteringen är dock kostsam och en 
förhoppning fanns i ledningsgruppen om att forskningsprojektet 
skulle kunna hjälpa till att eliminera åtminstone den andel som upp-
står när möten uppenbarligen avbryts och misslyckas därför att upp-
gifter ur folkbokföringen saknas.  

Onödig efterfrågan förekommer även inom Beskattning men där var 
bilden inte lika entydig och på något sätt måste grävarbetet avgränsas. 
Med intryck från mötet med ledningsgruppen bestämdes att en första 
avgränsning fick bli att koncentrera efterforskningen av systemfak-
torer till Folkbokföring.  
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7.1.1 Workshop 
I kapitel 6 redovisades lärdomarna från de tre tidigare delstudierna. I 
avsnitt 6.2.1-3 redovisades exempel på berättelser från de tre mest 
förekommande orsakskoderna inom Folkbokföring. Berättelserna var 
en naturlig utgångspunkt för den workshop som var nästa steg i arbe-
tet.  

Att ledningsgruppen ville leta systemfaktorer inom Folkbokföring 
hade mest med orsakskoden System-agerande och de dyra personbe-
visen att göra. Men orsakssambanden var fortfarande grumliga och 
det var osäkert om inriktningen skulle hålla hela vägen. Det är många 
olika aktörer som begär att personbevis ska inhämtas och förutsätt-
ningarna för att eftersöka systemfaktorer var oklara. Kanske kunde 
ännu större besparingar göras via något av de andra tre spåren? Jak-
ten skulle exempelvis kunna inriktas på problem förknippade med 
långa handläggningstider. Vilka är systemfaktorerna som gör att 
ärenden ibland tycks gå i stå?  

För att undersöka potentialen och möjligheterna att finna systemfak-
torer var det viktigt att, med hjälp av Skatteverkets samlade kompe-
tens, verifiera och utveckla kunskapen om de orsakskoder som fors-
karna identifierat. Personer från skilda delar av verksamheten kalla-
des därför till en workshop (figur 16) där följande roller var represen-
terade: 

• handläggare från Skatteupplysningen och från servicekontor 
• handläggare inom folkbokföring 
• enhetschef inom folkbokföring  
• analytiker med ansvar för folkbokföring 
• verksamhetsutvecklare från produktionsavdelningens kundmö-

tesenhet 
• controller från produktionsavdelningen med fokus på folkbok-

föring. 
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Figur 16: Personer från skilda delar av verksamheten kallades till en workshop. 

Under workshopen, som inleddes med en presentation av delstudier-
na, hemlighöll forskarna vilka spår de kommit fram till. Spåren repre-
senterades istället av fyra dokument som anonymiserades som Tema 
A, Tema B, Tema C och Tema D och som vart och ett innehöll några 
representativa berättelser, exempelvis denna som inkommit via e-
post: 

Jag har varit bortrest och kom hem i måndags. Jag fick då veta 
att en person, som jag inte känner så väl, har skrivit sig på min 
adress utan att bo här. Detta tycker jag inte är bra, så jag skulle 

vilja få bort honom från min adress. Vill veta hur man gör för att få bort 
honom snarast. 

Tema A-C motsvarade och fylldes med exempel från de tre vanligast 
förekommande orsakskoderna (6.2.1-3) medan tema D var skapat uti-
från ett antal berättelser som forskarna identifierat som potentiellt 
intressanta och ”värda en andra chans”. Deltagarna delades in i grup-
per och försågs med berättelserna för ett tema i taget. Efter varje dis-
kussionsomgång noterades vad grupperna trodde att misstagen 
bakom det aktuella diskussionstemat kunde bero på (figur 17, nedan).  

  

"  
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Figur 17: Efter varje diskussionsomgång noterades vad grupperna trodde att 
misstagen bakom det aktuella diskussionstemat kunde bero på. 

Vad som sades under workshopen bekräftade och utökade i hög grad 
forskarnas förståelse för vilka orsaker som kan tänkas driva fram de-
lar av den onödiga efterfrågan inom folkbokföringen. Efter diverse 
överläggningar inom forskargruppen och med representanter för 
myndigheten beslöts att arbetet skulle drivas vidare utifrån två av de 
fyra områdena: 

1. Andra aktörer som avbryter interaktionen för inhämtning av 
personbevis samt 

2. Långa handläggningstider och bristande information om på-
gående ärende. 
 

I linje med ledningsgruppens önskemål fokuserar resterande delar av 
föreliggande rapport på punkten 1 om personbevis ovan. Även de 
långa handläggningstiderna undersöktes men resultaten var mindre 
entydiga och av mindre allmänt intresse. De redovisas därför till Skat-
teverket på annat sätt. 

Att de andra två punkterna avfärdades var därför att prioriteringar 
måste ske och därför att deltagarna vid workshopen uppskattade po-
tentialen som lite lägre. Förhoppningsvis väljer dock Skatteverket att, 
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med stöd av studien, själv gräva fram systemorsakerna, exempelvis 
bakom trasslet med lägenhetsnummer. 

Ett beslut rörande grävarbetet kring personbevis var dessutom att av 
praktiska skäl göra en avgränsning till de systemfaktorer som eventu-
ellt kan identifieras vid Migrationsverket. Alternativet hade varit att 
inkludera flera andra statliga myndigheter och kanske även de många 
kommunerna. Senare skulle det visa sig att systemfaktorn bakom den 
onödiga efterfrågan tycks vara av en sort som är gemensam för alla 
aktörer. I det aktuella skedet bedömdes den dock kunna vara olika. 
Oavsett detta skulle urvalet bli svårt och arbetsbördan alltför stor. Sy-
stemet avgränsades därför till kundernas möten med Migrationsver-
ket och Skatteverket. Vid det praktiska genomförandet visade det sig 
dock att även ambassaderna till viss del behövde inkluderas, vilket 
snart utvecklas i texten.  

7.1.2 Intervjuer 
I syfte att gräva fram systemfaktorer, inom de två områden som 
nämndes ovan, intervjuades 19 personer – 6 vid Migrationsverket och 
13 vid Skatteverket. 

Vid Skatteverket intervjuades personer med rollen som områdesan-
svarig, verksamhetsutvecklare (2 st.), enhetschef, servicehandläggare 
(3), handläggare (5) och sektionschef. Vid Migrationsverket intervju-
ades processledare, kundtjänsthandläggare (2), beslutsfattare, opera-
tivt ansvarig för IT-utveckling samt verksjurist. 

Var och en av intervjuerna varade i ca en timma och genomfördes i ett 
fall (Skatteverket) som en gruppintervju. Intervjuerna utgick från 
nämnda berättelser men kan beskrivas som semi-strukturerade, d.v.s. 
med några förberedda frågor men med gott om utrymme för fria 
följdfrågor. Intervjuerna spelades in och forskarna lyssnade igenom 
dem flera gånger.  

Vid sidan av intervjuerna granskades diverse dokument som myndig-
heterna plockat fram, såsom broschyrer, blanketter, projekt-, system- 
och processbeskrivningar. Medarbetare vid båda myndigheterna var 
även behjälpliga med sammanställningar som de upprättat med an-
ledning av studien. 
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7.2 Systemet i vilken den onödiga efterfrågan uppstår 
Kunskap hade tidigare insamlats om folkbokföringen men en viktig 
del av datainsamlingen var att kartlägga och bättre förstå systemet. 
Särskilt Migrationsverkets verksamhet var oklar men även gränssnit-
tet mellan Migrationsverket och Skatteverket. I detta avsnitt ges en 
översikt av hur myndigheternas verksamhet är sammanflätad.   

Mycket i folkbokföringen registreras av andra myndigheter men i rol-
len som registerhållande myndighet har Skatteverket en central roll. 
Som privatperson vänder man sig dit när man vill: 

• anmäla namn för ett nyfött barn 
• ändra namn 
• flytta inom Sverige 
• flytta till Sverige och 
• flytta utomlands. 

 
Privatpersoners ändringar i folkbokföringsregistret handläggs på nit-
ton orter. På en ort finns ofta flera sektioner som tilldelas ärenden, 
både efter geografi och ärendets karaktär. Medborgarna kan ansöka 
elektroniskt eller via pappersblankett och information ges främst via 
Skatteupplysningen, webben och vid myndighetens servicekontor. 
Servicekontoren kan även ta emot den färdiga ansökan vilket, åt-
minstone teoretiskt, ger en möjlighet att kvalitetssäkra densamma. 

Via ett system som kallas Navet sprider sedan Skatteverket folkbokfö-
ringsuppgifter till andra myndigheter. Ändrade uppgifter i Navet förs 
varje dag över till Migrationsverket, Försäkringskassan och andra 
myndigheter. 

Migrationsverkets kundmötesorganisation består i sin tur av Kund-
tjänst dit privatpersoner kan ringa och kontor runt om i landet där 
ärenden handläggs och fysiska möten kan äga rum. Information läm-
nas även via webbplatsen med tillhörande möjligheter för elektro-
niska ansökningar, som alternativ till pappersblanketter.  

Av allt det som registreras i folkbokföringsregistret är kanske främst 
uppgifterna om medborgarskap en viktig resurs vid handläggning av 
migrationsärenden. Alla handläggare vid Migrationsverket, och vid 
många andra myndigheter, har därför åtkomst till folkbokföringen via 
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Migrationsverkets system Sinus (som uppdateras via Navet enligt 
ovan). Åtkomsten för bland annat det goda med sig att  

• handläggningstiden kan minska, eftersom fler ärenden därmed 
är kompletta redan från början 

• det går snabbt att kontrollera att personer verkligen bor till-
sammans, vilket gör att ärenden kan klassas rätt från början. 

• myndigheten behöver inte ta in nya personbevis i de fall där 
handläggningstiden överstiger tre månader och beviset därmed 
blir ogiltigt under handläggningstiden 

• direktaccessen gör att informationen är färsk och mera tillför-
litlig 

• den dyrbara hanteringen av fysiska personbevis kan minska. 
 
En annan fördel – för såväl Migrationsverket som de sökande – är att 
momenten och risken för extraarbete på grund av misslyckanden, det 
vill säga utrymmet för onödig efterfrågan, borde minska. Resursinsat-
sen för båda parter blir mindre när möjligheten att glömma att bifoga 
personbeviset till ansökan tas bort. 

Trots fördelarna med Navet, som i sin nuvarande form funnits till-
gänglig sedan 200927, begär alltså statliga och kommunala myndig-
heter ändå in personbevis. Av Migrationsverkets blanketter och in-
formationsmaterial förstås att personbevis krävs när: 

1. anhörig söker uppehållstillstånd för att komma och bo tillsam-
mans i Sverige 

2. någon som redan befinner sig i Sverige vill stanna för att bo 
med en svensk 

3. barn till EU-medborgare föds i Sverige och ska stanna med för-
äldrarna 

4. utländska barn adopteras av svenska föräldrar 
5. ett ogift barn under 18 år vill flytta till en förälder i Sverige 
6. någon vill bli kvar i Sverige då ett förhållande tar slut 
7. nordiska medborgare vill ha svenskt medborgarskap (hand-

läggs av länsstyrelserna) 
8. någon behöver Schengen-visering för att besöka släkt och vän-

ner under längre tid än 90 dagar. 

                                                

 

27 En första version togs i drift 1997. 
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Gemensamt för de ärendekategorier där personbevis uttryckligen 
krävs tycks vara att ansökningarna gäller varaktiga vistelser i Sverige, 
och särskilt när det är utlandsmyndigheten som handlägger. Person-
bevis används främst för att styrka den anknytning som krävs till en 
svensk referensperson.  

Under intervjuerna framförs att ett troligt skäl till efterfrågan på per-
sonbevis skulle kunna vara att handläggare inte får inhämta uppgifter 
i Sinus om andra än de sökande. Av naturliga orsaker befinner sig den 
sökande ofta i utlandet. Men främst är det med anledning av sekre-
tesslagstiftningen som fysiska personbevis inhämtas. Privatpersoner 
får nämligen bara ta del av personbevis om sig själva. I allmänhet är 
det därför referenspersonen och inte den sökande som dyker upp i 
detta ärende på Skatteverket.  

Det framförs även att ett annat skäl skulle kunna ha att göra med be-
hörighet. Det är bara behöriga handläggare som får hämta uppgifter 
ur Sinus. Genom systemsäkerhetsanalyser har det exempelvis fastsla-
gits att utländsk personal på svenska beskickningar inte får göra slag-
ningar i systemet.  

Det ska dock visa sig att inget av dessa skäl är obestridligt. 

7.3 Ansökan om medborgarskap 
I detta avsnitt diskuteras det första av de tre områden som tidigare 
angavs som särskilt intressanta för att förstå varför värdeskapande 
vid en myndighet, i detta fall Migrationsverket, avbryts i avsaknad av 
personbevis. Ärendet rör ansökan om medborgarskap och avsnittet 
ger inblick i hur situationen kan te sig för en av alla dem som skickas 
som budbärare till Skatteverkets servicekontor, för att hämta ett sak-
nat personbevis. 

I detta och i de två följande avsnitten – om att bjuda in till Sverige och 
om att ansöka om förlängt uppehållstillstånd – presenteras först en 
typisk och verklig berättelse så som den nedtecknades under delstu-
dien av servicehandläggaren på servicekontoret. Därefter följer en fik-
tiv och mer utbroderade berättelse, ur ett tänkt kundperspektiv. De 
sistnämnda är uppdiktade men bygger på intervjupersonernas utsa-
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gor. Avsnitten avslutas med en kort diskussion om personbevis kopp-
lat till respektive område.  

7.3.1 Berättelsen från ett servicekontor 
Så här beskriver handläggaren på servicekontoret ett besök under 
studieperioden: 

Kunden efterfrågar personbevis då Migrationsverket begärt ett 
sådant för kunden i samband med hans ansökan om svenskt med-
borgarskap. Kunden kände inte till möjligheten att beställa per-
sonbevis via telefon eller via hemsidan, eller möjligheten att logga 

in på skatteverkets hemsida med e-legitimation och själv skriva ut per-
sonbevis. Därav besöket på servicekontoret. 

Den korta berättelsen utgår från Skatteverkets verklighet och uppe-
håller sig mycket kring de sätt på vilka personbevis kan beställas. Den 
ger relativt lite information om kundens situation. Inte heller kan det 
avgöras om det verkligen rör sig om onödig efterfrågan eller inte. 
Kanske har kunden försökt ansöka om medborgarskap men misslyck-
ats därför att personbevis saknats, eller så utgör kontakten med Skat-
teverket en ordinarie förberedelse inför ett första försök, som alla 
kunder förväntas göra. I nästa avsnitt broderas berättelsen ut i syfte 
att exemplifiera vad som kan tänkas vara kundens egentliga situation.  

7.3.2 Den fiktiva berättelsen om Ibrahim 
Ibrahim har varit bosatt i Sverige sedan 2010. Han sökte asyl i anslut-
ning till att han kom fram efter en strapatsrik flykt från Afghanistan 
och fick permanent uppehållstillstånd 2011. Han flyttade ifrån det till-
fälliga boendet och ordnade med bostad genom några vänner. Han 
gick igenom folkbokföringsprocessen på Skatteverket och fick ett per-
sonnummer. Det dröjde inte länge innan han också fick jobb inom 
kommunen.  

Förra sommaren deltog Ibrahim tillsammans med några vänner i den 
välkomstceremoni som Karlstads kommun anordnar för att välkomna 
nya svenska medborgare till kommunen. Ibrahim beslöt sig då för att 
vara en av dem som välkomnas nästa gång. Vi möter honom en vin-
terdag när han ringer till Migrationsverkets kundtjänst för att få in-
formation om vad som krävs för att ansöka om medborgarskap. Han 
uppmanas att söka via den elektroniska tjänsten, men tycker inte att 

# 
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det passar honom. Handläggaren upplyser då om att det finns en 
blankett att fylla i. Blanketten ska sedan lämnas in till Migrationsver-
ket tillsammans med bland annat uppgifter som styrker identiteten.  

Ibrahim är lite osäker på vad för slags ”uppgifter som styrker identite-
ten” som egentligen krävs, så han frågar några vänner om hjälp. Nå-
gon påminner sig att han hämtade ett personbevis från servicekon-
toret i samband med sin egen ansökan. Några dagar senare passar 
Ibrahim på under lunchen att besöka servicekontoret i Karlstad. Han 
får ett utskrivet personbevis i handen av servicehandläggaren. Ibra-
him passar då också på att få en styrkt kopia av sitt pass, och tänker 
att han för säkerhets skull ska bifoga det också. Senare samma dag 
skickar han in ansökan om svenskt medborgarskap.  

7.3.3 Diskussion 
Den verkliga berättelsen från servicekontoret vittnar om hur kunden 
efterfrågar ett personbevis ”då Migrationsverket begärt ett”. I detta 
fall är det dock svårt att finna tydliga indikationer på Migrationsver-
kets webbplats eller i intervjuerna med medarbetare som förklarar var 
kunden skulle ha delgivits denna begäran. Det enda närliggande är en 
skrivning som uppmanar nordiska medborgare att bifoga personbevis 
vid ansökan om svenskt medborgarskap. Här föreligger ett misslyck-
ande men frågan är hur det har uppstått. 

I berättelsen om Ibrahim, som inte är nordisk medborgare, föreslogs 
en tänkbar förklaring. Ibrahim var osäker på vad det kunde betyda att 
han skulle ”styrka sin identitet”. För just Ibrahim är landsmän en vik-
tig källa till information och en sådan gav honom rådet att bifoga ett 
personbevis. Detta att Ibrahim missförstår oklara instruktioner är 
dock bara en av många tänkbara förklaringar till den onödiga efter-
frågan på personbevis som uppstår. En annan skulle kunna vara fel-
aktiga uppfattningar hos Migrationsverkets kundtjänst. Kanske är det 
till och med vanligt att handläggare uttryckligen hänvisar till service-
kontor för utskrift av onödiga personbevis?  

Vad som kan konstateras är att det, enligt medarbetare på Migrat-
ionsverket, ofta ligger ett personbevis i dossiern för de kunder som 
ansöker om medborgarskap. Detta trots att det sedan länge finns rikt-
linjer som säger att det inte krävs, med nämnda undantag för nor-
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diska medborgare. För dem vid Migrationsverket som tillfrågades är 
det förövrigt också en gåta varför personbevis uttryckligen krävs för 
just nordiska medborgare. 

7.4 Ansökan om att bjuda in till Sverige 
Varje år är det många personer från länder utanför EU som av olika 
anledningar vill besöka Sverige för en kortare eller längre vistelse. Ef-
tersom tillståndet då är kopplat till den eller de personer i Sverige 
som ska besökas kan det sägas vara en mera komplex process i jämfö-
relse med föregående avsnitt om medborgarskap. Avsnittets disposit-
ion är dock densamma. Först presenteras en av de berättelser som 
samlats in. Därefter följer av ett mer utbroderat, fiktivt exempel samt 
en avslutande diskussion. 

7.4.1 Berättelsen från ett servicekontor 
Så här beskriver handläggaren på servicekontoret ett av de besök som 
dokumenterades under studieperioden: 

Besöket rör en person som ska bjudas in till Sverige från utlandet. 
Kunden har läst på Migrationsverkets hemsida att det då krävs ett 
personbevis/inbjudan som sen ska skickas vidare till ambassad. 

Den korta berättelsen ger oss relativt lite information om 
kundens situation. I nästa avsnitt byggs berättelsen ut i syfte att illu-
strera vad som kan vara kundens verklighet.  

7.4.2 Den fiktiva berättelsen om Boonsri 
En tidig vårdag möter vi Boonsri. Hon lever sedan tio år tillbaka i en 
av Stockholms lugnare förorter. Hon är född och uppvuxen i Thailand 
och kom till Sverige för snart 20 år sedan. Sedan 2002 är hon svensk 
medborgare och arbetar som ekonom på ett läkemedelsföretag. Pla-
nen för dagen är att förbereda för kusinens besök senare i sommar. 
Under tre veckor ska de utöver den vackra huvudstaden hinna med ett 
besök på Österlen och några dagar i Halmstad.  

Innan flygbiljetter kan beställas behöver Boonsri undersöka lite for-
malia. Hon googlar ”Visum Sverige” och får träff på Migrationsverkets 
sida med rubriken ”Visum för att besöka släkt och vänner”. Av sidan 
framgår att det behövs en inbjudan från personen som du ska besöka. 

# 
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Kusinen ska dessutom visa att hon har pengar för sitt uppehälle och 
hemresan. Hon behöver också en sjukförsäkring som täcker kostna-
derna om hon skulle bli sjuk. Av informationen från Migrationsverket 
förstår Boonsri också att kusinen måste söka visum via ambassaden i 
Bangkok. Men först måste Boonsri själv fylla i en blankett som kan 
laddas ned via Migrationsverkets sida. Där ska hon bland annat ange 
hur deras relation ser ut och sina egna personuppgifter. Av blanketten 
framgår också att hon ska bifoga en kopia av sin egen identitetshand-
ling och dessutom: ”personbevis ’Inbjudan’ som du beställer från 
Skatteverket och som inte är äldre än tre månader”.   

Boonsri suckar lite när hon inser att vårsolen får vänta ännu ett tag. 
Först måste blanketten fyllas i och skickas per post till kusinen i Thai-
land, tillsammans med personbeviset och en kopia på det egna passet. 
Efter att ha fyllt i blanketten och kopierat passet ger hon sig i kast 
med personbeviset. Enligt Skatteverkets hemsida finns det många 
former av personbevis. Boonsri söker tills hon finner ”Personbevis 
Inbjudan”. Hon försöker ladda ned personbeviset men misslyckas då 
hon inte har någon e-legitimation. Tydligen går det i stället att be-
ställa via telefon, men då dröjer det ett par dagar innan det ligger i 
lådan på hennes folkbokföringsadress. Hon vill få saken ur händerna 
och bestämmer sig för att gå till det lokala servicekontoret. Det ligger 
bara några kvarter bort och hon tar en promenad i solskenet.  

På servicekontoret är kön lång. Tydligen har många andra ett ärende 
den här dagen. För inte är det väl så välbesökt alla dagar? Till slut får 
hon hjälp av någon som inte tycks göra något annat än att hjälpa till 
med olika former av personbevis. Väl hemma lägger hon blanketten, 
kopian på passet och personbeviset i ett kuvert och adresserar till ku-
sinen i Thailand. När kuvertet läggs på lådan tänker hon att det nog 
kan komma att dröja en stund innan hon och kusinen kan gå vidare 
med planering och bokning av resan.  

7.4.3 Diskussion 
Efter att ha misslyckats med att ladda ned personbeviset besöker 
Boonsri servicekontoret för att där göra ett förnyat försök. Av berät-
telsen framgår att det inte är alldeles enkelt att besöka Sverige. Kusi-
nen hade kunnat strunta i kopplingen till Boonsri och enbart sökt ett 
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turistvisum, men kanske hade hon då fått avslag? För den som ska 
besöka någon är det den här processen som ska följas. Av de data som 
samlades in från servicekontoren framgår att det är vanligt med per-
soner vars enda ärende är att få ett personbevis utskrivet inför ett be-
sök från utlandet. Men varför är processen utformad på detta sätt? 

Givet att informationen på personbeviset verkligen är nödvändig, så 
kan det med nuvarande regelverk framstå som att myndigheterna 
hanterar frågan på rätt sätt. Ambassaderna har visserligen ett hängav-
tal på Migrationsverket och kan därmed göra slagningar via Sinus di-
rekt i Skatteverkets register. Däremot har de inte rätt att göra en slag-
ning på Boonsri, när det är kusinen som ansöker om visum. Och ofta 
handläggs ärendet dessutom av inhyrd lokal personal som inte alls 
har tillgång till Sinus. Men behövs verkligen uppgifterna på personbe-
viset? 

Att döma av intervjuerna med Migrationsverkets personal kan beho-
vet ifrågasättas. Ingen vet säkert vad det används till. Möjligen vill 
ambassadpersonalen se att det finns en person med detta namn som 
är folkbokförd på angiven adress i Sverige? Å andra sidan har de en 
kopia på Boonsris ID-handlingar och folkbokföringsadressen ska fin-
nas i ansökan. Misstänks det att något inte står rätt till kan adressen 
lätt kontrolleras, vem som helst kan nämligen ringa till Skatteverket 
och fråga vem som bor på en viss adress. Men ur myndighetens per-
spektiv är det kanske praktiskt. Skulle handläggaren möjligen vilja 
titta på personbeviset så finns det i kundens dossier. Den resursinsats 
det innebär för enskilda och för Skatteverket tänker man kanske inte 
på och den belastar varken ambassadens eller Migrationsverkets re-
dovisning. 

Den fiktiva berättelsen om Boonsri och hennes kusin visar att syste-
met kring besöksvisum tycks vara onödigt omständlig. Om uppgifter-
na på personbeviset, mot förmodan, är viktiga för handläggningen bör 
det gå att finna en mera resurseffektiv, risk- och felfri lösning. Besök 
på servicekontor, post till Thailand och inscanning på ambassaden är 
inte optimalt. Även uppgifternas tillförlitlighet kan efter sådan hante-
ring ifrågasättas. 
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Berättelsen i det här avsnittet har också flera likheter med längre be-
sök. Migrationsverket ansvarar för den process som heter ”Ansökan 
om tillfälligt uppehållstillstånd för besök”. Här behandlas ansökning-
ar för individer som vill stanna i Sverige längre än de 90 dagar som ett 
visum tillåter. Ansökan kan i sådana fall skickas direkt till Migrat-
ionsverket eller lämnas in via en ambassad. Till ansökan ska bifogas 
ett personbevis för den som ska besökas. Tidigare användes person-
bevisen av ambassaderna för att sortera de ärenden som skickades till 
Migrationsverket för handläggning. Handläggningen skulle fördelas 
mellan myndighetens lokalkontor efter geografiska principer. Fördel-
ningen styrdes av referentens (den som besöks i Sverige) folkbokfö-
ringsadress. Men sedan en tid tillbaka finns en nationell kö för hand-
läggningen av sådana ärenden och något rätt eller fel kontor finns inte 
längre. Något annat skäl för att begära in personbevis är i detta fall 
lika svårt att finna som för ett kortare besök. Tills dess att saken har 
åtgärdats kommer dock referenspersoner även fortsättningsvis att 
strömma in till Skatteverkets servicekontor.  

7.5 Ansökan om förlängt uppehållstillstånd 
I detta avsnitt redovisas det tredje och sista område som verkar in-
tressant för att förstå den stora och ofta onödiga efterfrågan på per-
sonbevis vid landets servicekontor. Av alla grupper av berättelser in-
hämtade från studien vid servicekontor är detta den största. Kontoren 
besöks av många som ska ansöka om förlängt uppehållstillstånd. 

7.5.1 Berättelsen från ett servicekontor 
Så här beskriver handläggaren på servicekontoret ett besök under 
studieperioden: 

Kunden ville ha ett personbevis för att ansöka om förlängt uppe-
hållstillstånd på Migrationsverket. Det var Migrationsverket som 
sa att de skulle gå till Servicekontoret. 

Den korta berättelsen ger oss relativt lite information om 
kundens situation. I nästa avsnitt byggs berättelsen ut i syfte att bättre 
förstå sammanhanget.  

# 
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7.5.2 Den fiktiva berättelsen om Stephen och Lisa 
Stephen studerar sedan en tid tillbaka i Sverige. Han är ursprungligen 
från USA, men valde att studera en kortare tid vid Mittuniversitetet. 
Nu har han blivit kär och tänker sig en framtid i Sverige. Föremålet 
för hans känslor är en svensk medborgare som heter Lisa. De båda 
bor numera tillsammans i Sundsvall. 

Stephens uppehållstillstånd som beviljades för studier går ut om åtta 
veckor och han har nu bestämt sig för att ta tag i pappersarbetet med 
förlängningen. Eftersom Lisa är central på flera sätt i hans liv, också 
när det gäller rätten att stanna i Sverige, ber han henne att hjälpa ho-
nom. Tillsammans går de in på Migrationsverkets hemsida och söker 
på ”förlänga uppehållstillstånd”. Det visar sig att det är ett par olika 
blanketter som behöver fyllas i. Bland annat ska de tillsammans 
skriva under en blankett som visar att de är sammanboende. De tar 
också kopior på Stephens pass och Lisas körkort och skickar med. An-
sökan är omfattande, men de gör så gott de kan och skickar sedan in 
handlingarna till Migrationsverket. När de är klara bestämmer de sig 
för en kväll på stan med bio och middag för att fira lite i förväg.  

Några veckor senare får Stephen ett brev från ansvarig handläggare 
på Migrationsverket. Han ber Stephen att komplettera med ett per-
sonbevis för Lisa. Av brevet framgår att de ska vända sig till Skatte-
verket. Stephen ringer till Lisa på jobbet och ber henne ordna person-
beviset. De kommer överens om att fixa några andra ärenden på stan 
och de ska ses på servicekontoret när Lisa slutat jobba. Det är ganska 
tomt på servicekontoret och det går ganska snabbt att få fatt i ett per-
sonbevis av den rätta sorten. När de kommer hem ser de tillsammans 
till att pappret postas till den adress som Migrationsverkets handläg-
gare uppgett.  Ytterligare några veckor senare får Stephen veta att 
hans uppehållstillstånd är förlängt. ”Synd att vi redan firat” konstate-
rar Lisa.  

7.5.3 Diskussion 
Det finns många olika skäl till att söka uppehållstillstånd i Sverige. 
EU-medborgare får utan tillstånd vistas i Sverige för att jobba eller för 
att studera. Men personer från länder utanför EU behöver alltid ett 
uppehållstillstånd. Det kan exempelvis beviljas för att flytta samman 
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med en svensk medborgare eller med någon annan med uppehållstill-
stånd. En förutsättning är att den sökande då ska kunna försörjas av 
den person den ska bo tillsammans med.  

Av flera olika anledningar går det även att förlänga ett uppehållstill-
stånd. I exemplet ovan handlar det om att övergå från en form (uppe-
hållstillstånd på grund av studier) till en annan (uppehållstillstånd 
genom relation). Vanligare är att förlängningen beviljas av samma 
skäl som låg till grund för det ursprungliga tillståndet. Det kan till ex-
empel handla om en hel familj från ett land utanför EU, där en famil-
jemedlem arbetar och på så sätt kan försörja övriga i familjen. Under 
perioden fram till ett eventuellt permanent uppehållstillstånd är till-
stånden tidsbegränsade, varför de behöver förlängas då och då.  

Många berättelser som samlats in under projektet ger en bild av Skat-
teverket som en aktör vid ansökan om uppehållstillstånd. Skattever-
ket har inte en aktiv roll i handläggningen men verkets folkbokfö-
ringsregister tycks innehålla väsentliga uppgifter. I många berättelser 
beskrivs möten mellan den som ansöker (eller en anhörig) och myn-
digheten. Den gemensamma nämnaren är jakten på ett personbevis 
och att Migrationsverket mer eller mindre hänvisat den besökande till 
Skatteverkets servicekontor. Kanske är det många som hämtar per-
sonbeviset via Skatteverkets hemsida eller som beställer via telefon. 
Men strömmen till servicekontoren av individer på jakt efter person-
bevis för uppehållstillstånd är omfattande. En relevant fråga, även i 
dessa ärenden, är om personbeviset fyller någon egentlig funktion vid 
handläggningen av uppehållstillstånd inom Migrationsverket. 

Vad gäller fallet med Stephen och Lisa så har Stephen angett en relat-
ion till en svensk medborgare som skäl för att stanna i Sverige. Där-
med är naturligtvis kunskapen om Lisa viktig för handläggaren. 
Handläggaren har att bedöma riktigheten i Stephens påstående. På ett 
par olika ställen i ansökan har Lisa skrivit under och hon har också 
skickat med en kopia av sitt körkort. Det tydliga misstag som sker i 
den fiktiva berättelsen är vid ansökningstillfället. Via Migrationsver-
kets hemsida går att läsa att ett personbevis för både Stephen och Lisa 
är en förutsättning för ansökan i detta fall. ”Du ska även visa att du 
bor tillsammans med din partner genom att skicka in personbevis för 
er båda.”  På själva blanketten preciseras att det är ett så kallat famil-
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jebevis som efterfrågas. ”Det beställer den som bor i Sverige från 
Skatteverket och personbeviset får inte vara äldre än tre månader”.  

Stephen och Lisa missade att det var ett familjebevis som skulle 
skickas. Stephen hade ett giltigt personbevis sedan tidigare och det 
skickade de med, men de missade att Lisa skulle inkluderas. Berättel-
serna från servicekontoret visar, som sagt, att det ofta är närstående 
som hämtar personbevis. Återigen är det sannolikt det faktum att Mi-
grationsverket inte får göra slagningar på andra än den som ansöker 
som förklarar efterfrågan. Å andra sidan har Lisa faktiskt skrivit un-
der ansökningshandlingarna och skickat in sina ID-handlingar. Och, 
som tidigare påpekats: vem som helst kan ringa till Skatteverket och 
fråga vem eller vilka som är folkbokförda på en viss adress. I detta fall 
är det svårt att se hur den personliga integriteten skulle äventyras om 
handläggaren på Migrationsverket skulle använda Sinus. Så vad är 
personbevisen egentligen till för?  

I fallet med Stephen och Lisa står det tydligt i instruktionerna att per-
sonbevis ska skickas in, vilket de missade. Bakgrunden och omstän-
digheterna runt förlängning av uppehållstillstånd kan dock som sagt 
se väldigt olika ut. I vissa instruktionstexter står inget om personbe-
vis. Ändå tycks handläggningen, enligt en intervjuperson, ofta avbry-
tas med en uppmaning till den sökande att komplettera med ett per-
sonbevis, för egen del eller gällande någon anhörig.  

Det är lite flummigt hela den här grejen med personbevis. Ofta ska det 
inte behövas i originalansökan, men så ser jag ändå att handläggare 
ibland ber om personbevis. Å då vet jag inte riktigt varför de gör det.  

Svaret på varför handläggarna ber kunderna att komplettera med per-
sonbevis är alltså lite svårt att få grepp om, även för medarbetare 
inom Migrationsverket. Företrädare för myndigheten uttrycker att det 
säkert funnits en naiv tilltro till att etableringen av den elektroniska 
åtkomsten via Sinus i sig själv skulle ta bort efterfrågan på personbe-
vis.  

När vi införde den nya applikationen kunde vi genom mätningar se att 
den användes. Men det slog inte igenom på alla orter. Vi saknar alltså ett 
enhetligt sätt att arbeta på över hela landet. (…) Vi gör olika, vilket är en 
brist. (…) Det står faktiskt i några av våra handböcker att vi ska fråga efter 
personbevis. Kommer du då som nyanställd, då läser du ju i handboken. 
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’Vad står det här? Jo, jag ska begära personbevis.’ Då gör du ju det, givet-
vis. 

Så länge de dokument som styr handläggningen inte ändras, fortsät-
ter handläggarna att begära in kompletteringar. Som en kanske bi-
dragande orsak lyfter någon fram en uppfattning bland medarbetare 
om att slagningar i Sinus kostar pengar. En annan menar att tidspres-
sen kan ligga bakom. Genom att skicka ett kompletteringsbrev håller 
man ärendet igång och under tiden kan man ägna sig åt andra ären-
den. Man slipper att själv göra slagningen i systemet. Huruvida de 
senare förklaringarna äger någon giltighet är svårt att bedöma. Oav-
sett förklaring tycks det inom Migrationsverket finnas en kultur och 
ett arbetssätt som gör att kunder ständigt misslyckas. Så länge Mi-
grationsverket avbryter värdeskapandet för inhämtning av personbe-
vis kan Skatteverket förvänta sig en fortsatt onödig efterfrågan. 

7.6 Systemfaktorn bakom efterfrågan på personbevis 
Berättelserna om Ibrahim, Boonsri, Stephen och Lisa visar varför 
många av misslyckandena bakom den onödiga efterfrågan i kapitel 3-
5 måste eftersökas utanför Skatteverkets verksamhet. En gemensam 
nämnare var att de hade skickats av andra myndigheter till Skattever-
kets servicekontor. Där förväntades de få ett personbevis (dvs. regis-
terutdrag) utskrivet så att deras ärende skulle bli komplett. Under ti-
den stod handläggningen stilla. 

På ytan ser mycket av den onödiga efterfrågan ut att handla om ofull-
ständiga ansökningar, främst i besöks- och migrationsärenden. Men 
vad är den egentliga, bakomliggande orsaken?  

Ett paradoxalt faktum är intervjupersonernas samstämmighet vad 
gäller personbevisens onödighet. Orsaken till varför handläggning 
avbryts för inhämtning av personbevis är tydligen inte att uppgifterna 
används och gör nytta. Problemet tycks vara ett annat.  

I detta avsnitt eftersöks den systemfaktor som under många år har 
hindrat problemet från att lösas. Först ska det dock ifrågasättas varför 
dessa registerutdrag ännu år 2016 måste hämtas hos en statlig myn-
dighet för att bäras till nästa där de slutligen scannas in, för att an-
vändas i en modern och IT-baserad handläggningsprocess.  
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7.6.1 Slutanvändarnas kostsamma efterfrågan ifrågasätts 
På större servicekontor finns särskilt avdelad personal för att, ett efter 
ett, skriva ut alla personbevis. Manuell hantering av utskrifterna på-
går även vid Skatteupplysningen, dit många ringer om personbevis. 
Bevisen kan även beställas via webben och då skickas de från en ut-
skriftscentral. Sammantaget är det varje år många tiotals miljoner 
kronor som har reserverats i statsbudgeten för att på detta vis, med 
privatpersoner som budbärare, överföra information från en myndig-
het till en annan. Hanteringen har inte bara kostat pengar, den har 
förlängt handläggningstider och orsakat mycket besvär. 

Skatteverket, kunderna och skattebetalarna har allt att vinna på en 
förändring. I många år har myndigheten därför försökt att eliminera 
de många aktörernas otidsenliga efterfrågan på personbevis. Genom 
att eliminera bevisen skulle visserligen Migrationsverket och andra 
”slutanvändare” av personbevis med all säkerhet kunna förkorta sina 
handläggningstider och minska sin resursförbrukning. En svårighet i 
argumentationen har dock varit att den vinsten inte är lika uppenbar. 
Men kanske är tiden nu inne för självrannsakan? 

Med stöd av telefonistudien i kapitel 3 och utifrån 10 år av omfattande 
dokumentation kring frågan, beslöt Skatteverket i januari 2015 att 
göra ett nytt försök med att ”gå från personbevis på papper förmed-
lade av medborgare till elektroniska personuppgifter som inhämtas av 
myndigheten eller företaget”28. En central strategi var att bjuda in slu-
tanvändarna till en kontinuerlig dialog. I skrivande stund, i maj 2016, 
framstår resultatet som lovande. 

En av de inbjudna var Migrationsverket som strax efter att de inter-
vjuats om saken (7.1.2) beslöt att de sökande inte längre ska behöva 
hämta uppgifter från andra myndigheter. Med något undantag ska nu 
alla mallar, blanketter, informationsmaterial och rutinbeskrivningar 
ha uppdaterats.  

                                                

 

28 Internt dokument daterat 2015-07-08. 
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Bland de andra statliga myndigheter som helt ska ha eliminerat eller 
kraftigt reducerat behovet märks Lantmäteriet, Bolagsverket, Trans-
portstyrelsen, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan, Arbets-
förmedlingen och Pensionsmyndigheten.  

Efter ett och ett halvt års arbete rapporteras att efterfrågan på 16 ty-
per av personbevis helt har eliminerats. En sjuttonde, ansökan om 
medborgarskap, har eliminerats vad gäller utomnordiska medbor-
gare29.  

Arbete ska även pågå med att eliminera så många som möjligt av de 
återstående 29 typerna30. Exempelvis har Migrationsverket även in-
lett ett arbete för att ge handläggare vid svenska utlandsmyndigheter 
den behörighet de saknat för att få tillgång till personuppgifter via Si-
nus. Om sådan behörighet kan ges bör efterfrågan på personbevis av 
typen ”inbjudan” helt kunna upphöra.  

Länsstyrelserna arbetar med att överge kravet på personbevis när de 
handlägger ansökningar om medborgarskap från nordiska medbor-
gare. På gång är även Jordbruksverket och konsortiet bakom det stu-
dieadministrativa systemet LADOK, där CSN och landets högskolor 
ingår. Dessutom har SKL för avsikt att vända sig till Sveriges alla 
kommuner för att få fler att hämta och kontrollera de personuppgifter 
de behöver digitalt. 

Enligt uppgift har projektet medfört en minskning av den manuella 
hanteringen av utskrifter, både på servicekontoren och inom Skatte-
upplysningen. Dock har medborgarnas beställningar via webben av 
                                                

 

29 De typer av personbevis som inte längre ska ha någon slutanvändare är: Ansökan om svenskt med-
borgarskap (för utomnordiska medborgare), Ansökan om visum hos Migrationsverket, Bodelning, 
Bostadsbidrag, Bosättning, Förvärvstillstånd, Gåva, Handelsbolag, Inteckning, Körkort, Lagfart, 
Näringstillstånd - utländskt företag - VD, Pensionsärende, Sjömansregistrering, Skuldsanering, Up-
pehållstillstånd, Äktenskapsförord. 

30 De personbevis som fortfarande efterfrågas är: Adoption/adoptant, Adoptivbarn, Adress, Anställ-
ning, Ansökan, Ansökan om svenskt medborgarskap (för nordiska medborgare), Bankärende, Begä-
ran om förvaltarfrihetsbevis, Boendeparkering, Faderskap, Familjebevis, Fastighetsärende, Fondan-
sökan/Stipendium, God man/Förvaltare, Hemortsbevis, ID-kort, Inbjudan, Lägenhetsbyte, Pass, 
Serveringstillstånd, Skilsmässa, Stipendium, Studier, Svenskundervisning, Tillstånd, Utdrag om 
folkbokföringsuppgifter, Utdrag om folkbokföringsuppgifter, Vårdnadsärende, Yrkeslegitimation. 
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automatiska utskrifter ökat så mycket att den totala efterfrågan tvär-
tom går upp. Det anförs att förklaringen, trots förändringarna inom 
Migrationsverket, kan vara de många nyanlända. Tjänstesystemet be-
folkas, som bekant, inte bara av handläggare utan också av kunder 
som, exempelvis, rådfrågar varandra. Trots ny information kanske det 
inom vissa grupper dröjer en stund innan kravet på personbevis faller 
i glömska. 

Så långt tycks alltså projektet ha varit framgångsrikt. Förutsättning-
arna har dock, med ett undantag, funnits på plats sedan många år. 
Undantaget har att göra med slutanvändarnas vilja och ambition att 
vara behjälpliga. Även då denna förutsättning nu finns är det oklart 
hur långt och länge den räcker. Kommer alla kommuner hörsamma 
SKL:s uppmaning? Vad händer ifall juridiken inte tillåter utländsk 
personal vid svenska beskickningar att göra slagningar via Sinus? Vad 
händer ifall vissa myndigheter väljer att inte delta? Och vem ska se till 
så att andra länders myndigheter i Sverige (103 st) får tillgång till 
elektronisk information? Vem bär ansvaret när samverkan dröjer, 
upphör eller inte kommer till stånd? 

7.6.2 Regeringens långa arm 
Det var alltså personal från Migrationsverket och Skatteverket som 
hjälpte forskargruppen med att reda ut vad som egentligen föranleder 
efterfrågan på personbevis. Genom tre skilda och uppdiktade berät-
telser illustrerades deras sammantagna bild av de sökandes situation 
och möte med myndigheterna. Av berättelserna framgick att i vissa 
fall är personbevis ett uttalat krav, i andra inte.  Någon anförde att när 
det inte är ett krav så kan begäran om komplettering vara ett sätt att 
hålla igång ärendet, när det egentligen är vilande. Någon annan 
tänkte att ibland vill kollegorna kanske kontrollera att det verkligen 
finns en person med angivet namn på den uppgivna adressen, men 
konstaterade att ”det kan man ju göra på annat sätt”. I speciella situ-
ationer kan juridiska omständigheter kräva personbevis men ingen 
kunde redogöra för värdet av den stora volym som begärdes in. I det 
stora hela tycks det inte ha förelegat ett legitimt praktiskt behov som 
förhindrade att personbevisen kunde avvecklas. 
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Det bör även framhållas att personbevis efterfrågades i andra ärende-
processer inom Migrationsverket. Materialet visar att de dessutom var 
eftertraktade av andra statliga myndigheter, kommunala förvaltning-
ar och andra. Men trots många aktörer kan den bakomliggande 
systemfaktorn vara densamma.  

Som nämnts har Skatteverket sedan länge en lösning som gör det 
möjligt att hämta uppgifter elektroniskt ur folkbokföringen, om så 
skulle behövas. Men myndighetens inflytande över hårt inrotade ar-
betssätt hos andra är begränsad. En svårighet är att föremålet för för-
ändring inte är den som tydligast har något att vinna.  

Skatteverkets flerfaldiga och mångåriga försök att åtgärda problemet 
är bara ett av många exempel på hur svårt det kan vara att förmå en 
annan myndighet att investera i förändring som inte tydligt gynnar 
uppdraget och som inte kan redovisas till regeringen som en uppnådd 
prestation. Förändringar som vore bra för medborgare och för stats-
förvaltningen som helhet stoppas av de ”stuprör” som i detta fall är 
mycket påtagliga. Det uppstår ett slags investeringsparadox. 

En möjlig men lite naiv ståndpunkt är att Migrationsverket och andra, 
vars verksamhet bygger på personbevis, har haft ett alltför introvert 
synsätt som gjort att den egna verksamheten har framstått som det 
enda viktiga. De tycks länge ha bortsett från att det arbetssätt som de 
själva tycker är praktiskt, kostar stora pengar och förstör för andra. 
Med den egna myndigheten som enda referenspunkt framstår arbets-
sättet som effektivt. Men vad som är effektivt för den egna organisat-
ionen är inte alltid bra för systemet som helhet. Det kan tyckas att de 
borde ha anlagt ett systemperspektiv, för då skulle slutsatsen ha blivit 
en annan.  

En mera pragmatisk ståndpunkt tar fasta på att det gång efter annan, 
på område efter område, har påvisats att det uppenbarligen är svårt 
att få upp näsan från den egna handläggningen och blicka utåt. Inte 
heller är det lätt att, som i Skatteverkets fall, utveckla det hela system 
där myndigheten själv bara utgör en bland många andra självständiga 
aktörer. Svårigheten har att göra med ett universellt organisatoriskt 
fenomen som har beskrivits som ett slags inneboende funktionsego-
ism (Quist & Fransson 2014, s 124).  
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Kanske var det för att motarbeta denna funktionsegoism som pro-
duktionsavdelningens ledningsgrupp ville att fördjupningsdelen av 
denna studie skulle inriktas mot personbevis (s. 89)? Samtidigt inled-
des den förnyade dialog med slutanvändarna som nämnts ovan och 
som gör att efterfrågan äntligen tycks minska.   

Forskningsprojektet och dialogen med slutanvändarna är bara två i en 
mångårig serie av åtgärder med samma syfte. Kanske befinner man 
sig nu i en tid av varaktigt samförstånd? Förr eller senare aktualiseras 
ändå frågan om vad som tillåter funktionsegoismen att frodas?  

Svaret är enkelt. När samförstånd saknas, då faller ansvaret på den 
närmsta överordnade nivån i den funktionella hierarkin, i detta fall på 
regeringen. Regeringen kan också ta initiativ och initiera lagstiftning 
som effektiviserar de delar av tjänstesystemet för vilka kommunerna 
ansvarar.  

I regeringsformen anges att ”regeringen styr riket”. De svenska rege-
ringarnas ambition och förmåga att koordinera aktivitet mellan de 
statliga myndigheterna har dock historiskt varit svag. I detta avseende 
framstår den svenska statsförvaltningen som förlamad genom ett nära 
nog obefintligt ledarskap (Fransson & Quist 2010, kap 8; Quist & 
Fransson 2014, kap 12). Initiativen bygger i allmänhet på frivillighet 
och konsensus, vilket exempelvis har varit en av E-delegationens 
svagheter. 

De myndigheter som efterfrågar personbevis bär ett ansvar men det 
är ”regeringens långa arm” som har varit den huvudsakliga system-
faktorn bakom den onödiga efterfrågan på personbevis. Enligt den 
svenska traditionen ska regeringen hålla sig på armlängds avstånd 
från de självständiga myndigheterna. I detta och många likande fall, 
har armen varit så lång att regeringen kan sägas ha försummat det 
ansvar den har enligt regeringsformen. Bara regeringen har inflytande 
över hela systemet. Och bara regeringen kan beordra de berörda att 
umgås till dess att problemet har lösts.  

Kanske har Skatteverket genom åren påmint regeringen om detta an-
svar? Om inte så kan det bero på att många, trots regeringens tydliga 
samordningsansvar, skulle uppfatta det som ett brott mot svensk för-
valtningstradition att regeringen ”petar” i myndigheternas arbetssätt, 
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åtminstone på det sätt som här efterfrågas. Men när inget annars 
händer är den vägen den enda framkomliga. 
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8 Studiens bidrag och fortsatta studier 

Förekomsten av onödig efterfrågan är ett tecken på effektiviserings-
potential inom Skatteverkets verksamhet.  

I samtliga studerade mötespunkter finns exempel på efterfrågan som 
föregåtts av ett eller flera misslyckanden. Det är inte alltid Skattever-
ket som utför den felande handlingen, men en stor del av kostnaden 
för att hantera efterföljande aktiviteter får myndigheten bära. Det är 
också tydligt att Skatteverket är en viktig aktör när det kommer till 
möjligheten att eliminera orsakerna till den onödig efterfrågan. Sam-
tidigt har studien påvisat att myndigheten är en del av ett större sy-
stem och att det kan vara svårt att komma åt problemens rot. 

Studien initierades utifrån ett intresse att förstå onödig efterfrågan 
som fenomen. Det var också viktigt att utvärdera konceptets använd-
barhet vid utveckling av Skatteverkets verksamhet. I detta avslutande 
kapitel summeras bidragen. Därefter diskuteras behovet av fortsatta 
studier.  

8.1 Studiens bidrag 
Inledningsvis presenterades studiens övergripande syfte i tre punkter. 
Dessa återkommer här som rubriker under vilka studiens bidrag 
summeras.  

8.1.1 Förslag på åtgärder 
Redan i slutrapporten rörande Försäkringskassan (ISF 2015) konsta-
terades att orsakssambanden är alltför komplicerade för att med pre-
cision kunna klarlägga hur en speciell systemfaktor orsakar en viss 
volym av onödig efterfrågan. Det går alltså inte att så säkert förutspå 
hur mycket av den onödiga efterfrågan som kan elimineras genom en 
specifik åtgärd som föreslås.  

I det föregående kapitlet diskuterades ändå den systemfaktor, i form 
av regeringens långa arm, som på goda grunder kan antas orsaka en 
stor mängd onödig efterfrågan i gränslandet mellan Skatteverket och 
Migrationsverket. För att minska efterfrågan på fysiska personbevis 
har Skatteverket, sedan en tid, intensifierat sin samverkan med andra 
offentliga aktörer. Ett mera säkert resultat skulle dock uppkomma om 
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regeringen axlade det ansvar för samordning som den länge har för-
summat.  

Det gränsland mellan olika offentliga aktörer som utforskats i förelig-
gande rapport är dock bara ett av flera områden där utrymme för ef-
fektivisering tycks finnas. Studien har visat att ytterligare utrymme 
exempelvis verkar föreligga i fråga om misslyckanden med koppling 
till lägenhetsnummer (s 82) eller i ärenden där tecken finns på bris-
tande transparens och långa handläggningstider (s 77). Skatteverket 
har att bedöma vad, om något, som förtjänar fortsatt uppmärksamhet 
efter studiens slut. 

8.1.2 Kunskap om idéns tillämpbarhet 
Ett syfte har också varit att testa hur idén om onödig efterfrågan är 
tillämpbar på Skatteverkets verksamhet. Studien har på olika sätt bi-
dragit för den händelse att myndigheten vill öka effektiviteten genom 
att själv identifiera och eliminera onödig efterfrågan.  

För det första finns det ett tydligt värde i att se på den egna verksam-
heten med utgångspunkt i medborgarens upplevelser. Onödig efter-
frågan ger ett perspektiv på den egna verksamheten som kan bidra 
med nya insikter. Genom att i högre utsträckning beakta medborga-
rens samlade interaktioner med olika aktörer i en viss situation fram-
träder en delvis ny bild. Det är också klarlagt att tillräckliga data för 
att bedöma mängden onödig efterfrågan ofta saknas i den information 
som myndigheten vanligen samlar in.  

För det andra har projektet, genom studier av inkommande telefon-
samtal, e-post och besök på servicekontor bidragit med tre olika me-
toder för att studera onödig efterfrågan. Tillvägagångssätten finns be-
skrivna med sådan detalj i kapitel 3-5 att myndigheten bör kunna re-
plikera eller ännu hellre vidareutveckla metoderna. Det finns även 
potential till effektivisering genom eget arbete enligt konceptet, givet 
den förekomst av onödig efterfrågan som identifierats i föreliggande 
studie. 

För det tredje har forskargruppen även bidragit med ett tillvägagångs-
sätt för att identifiera de systemfaktorer som förklarar den onödiga 
efterfrågan. Att arbeta med de insamlade berättelserna till grund för 



115 

samtal med erfarna och kunniga medarbetare visade sig vara en 
framkomlig väg. Efter egna mätningar bör Skatteverket kunna repli-
kera detta tillvägagångssätt för att själv gå till botten med liknande 
problem.  

För det fjärde har studien visat att myndigheten är en del av ett sy-
stem där den onödiga efterfrågan ibland kan spåras till delar som lig-
ger utanför myndighetens direkta kontroll. Idén om systemsyn, po-
tentialen i att arbeta med andra och vetskapen om att man själv riske-
rar att skapa onödig efterfrågan hos någon annan aktör är viktiga bi-
drag från den aktuella studien.  

Mot bakgrund av ovanstående känns det rimligt att påstå att idén om 
onödig efterfrågan är tillämpbar på Skatteverkets verksamhet och att 
myndigheten har anledning att förvalta och vidareutveckla studiens 
resultat.  

8.1.3 Generella kunskapsbidrag 
Studien har också legat till grund för mer generella kunskapsbidrag. 
Det går att med fog tala om bidrag till gagn för såväl andra aktörer 
inom offentlig sektor som för forskarkollektivet. Här redovisas dessa 
bidrag tematiskt.  

Onödig efterfrågan och systemsyn 

I rapportens andra kapitel presenterades studiens referensram i form 
av tjänstelogik. Det är nu dags att värdera de bidrag som möjliggjor-
des genom detta val av perspektiv.  

Det första bidraget är ett förslag till operationell definition av onödig 
efterfrågan, nämligen:  

Interaktioner som föranletts av misslyckanden. 

Ett misslyckande kan uppstå till följd av såväl aktivitet som passivitet. 
Misslyckandet kan ibland härledas till en enskild aktör. I andra fall 
uppstår misslyckandet som ett resultat av interaktion mellan två eller 
flera aktörer. 

Tjänstelogik bygger på en systemsyn. Till skillnad från vanliga, intra-
organisatoriska analyser ger studier av system möjlighet att inkludera 
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flera aktörer med olika huvudmän. Ett andra bidrag från studien av 
Skatteverket är beskrivningarna av hur onödig efterfrågan som drab-
bar en myndighet ibland kan orsakas av systemfaktorer som, mer el-
ler mindre, ligger utanför myndighetens direkta kontroll.  

Med en mer traditionell utgångspunkt hade inte Migrationsverket 
hamnat så tydligt i fokus. Studien skickar en tydlig signal till andra 
aktörer inom förvaltningen, inklusive regeringen, att öppna upp för 
analyser av liknande slag.  

Onödig efterfrågan och olika mötespunkter 
I projektets första arbetsrapport (ISF 2013) konstaterades att tidigare 
studier av andra forskare oftast har behandlat offentliga callcenters. 
Därför skulle det vara intressant att undersöka ifall karaktären på den 
onödiga efterfrågan skiljer sig åt mellan telefoni och andra mötesfor-
mer såsom e-post och fysiska möten av det slag som i detta fall har 
studerats på ett servicekontor. Den ambition som uttrycktes i förstu-
dien var att besvara följande fyra frågor: 

1. På vilket sätt varierar efterfrågans karaktär i olika mötespunk-
ter? 

2. På vilket sätt varierar mängden onödig efterfrågan mellan olika 
mötespunkter och hur kan den variationen förklaras? 

3. Är det samma systemfaktorer som driver fram den onödiga ef-
terfrågan i olika mötespunkter? 

4. Finns det några mönster som skapar förståelse för hur de olika 
mötespunkterna påverkar varandra, det vill säga kan en mötes-
punkt utgöra en systemfaktor som förklarar uppkomsten av 
onödig efterfrågan i en annan? 

Den första frågan rör den totala efterfrågan, dvs. oavsett om den klas-
sificeras som onödig eller inte. Är det så att man använder en viss mö-
tespunkt för ett visst ändamål? De tre delstudierna ger inget tydligt 
svar. Skillnader finns, som att regelverksfrågor dyker upp lite mer 
frekvent i e-post, att data inom Folkbokföring helst lämnas på ser-
vicekontor samt att registerutdrag inom Beskattning hämtas på ser-
vicekontor. Men eftersom studierna genomfördes vid olika tidpunkter 
går det inte att säga att skillnaderna, vare sig när det gäller andel eller 
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efterfrågans karaktär, enbart härstammar från det faktum att det är 
olika mötespunkter. Säsongsvariation är en annan möjlig förklaring.  

Den andra frågan ovan rör andelen onödig efterfrågan i olika mötes-
punkter. Andelen är högst i mötespunkten servicekontor, där mer än 
vartannat besök föranleddes av ett eller flera misslyckanden. Skillna-
derna är dock inte stora och som nämnts flera gånger är siffrorna allt-
för osäkra.  

Den tredje frågan författades utifrån en annan tänkt design på studien 
och har därför inte kunnat besvaras.  

Ambitionen med den fjärde och sista frågan var att med data från 
Skatteverket säga något om de olika mötespunkternas inbördes för-
hållande. För att förstå ifall en mötespunkt ”spiller över” interaktioner 
till någon annan skapades, genom de tre delstudierna, tre ”titthål” in i 
Skatteverkets verksamhet. Genom vart och ett av dessa togs en ”still-
bild” av verksamheten och dess brister där och då. Genom att studera 
berättelserna och dess inneboende flöden går det nu att säga något 
om var misslyckanden uppstår.  

När det gäller telefoni och e-post finns det få indikationer på spill från 
andra mötespunkter. När ett misslyckande har orsakats av myndig-
heten är det i första hand brister i handläggning eller information det 
handlar om.  

Vad gäller inkommande besök på servicekontoret tycks det inte vara 
en påtaglig andel som orsakas av systematiska brister i hanteringen av 
telefonsamtal och e-post. Dock finns det exempel på hur framförallt 
otillgänglighet i telefoni föranleder besök på servicekontoren: 

Besökaren ville ha reda på varför hon inte har fått sitt slutskattebe-
sked. Hon har tidigare ringt Skatteupplysningen (kommer aldrig 
att göra det fler gånger) men fick inte någon hjälp. Väntade i 1,30 i 
telefonkö. Alldeles för lång väntetid. 

Sammantaget tycks det inte finnas några övertygande samband och 
det finns inte fog för att säga att en mötespunkt i sig själv är en 
systemfaktor som orsakar onödig efterfrågan i en annan. Vad gäller 
Skatteverket torde systemfaktorerna bakom den onödiga efterfrågan 
istället behöva sökas på annat håll.  

# 
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På ett generellt plan har studien, i fråga om skillnaderna mellan mö-
tespunkter, bidragit med viss ny insikt men fler studier behövs.  

Metodbidrag 
Tidigare framhölls hur Skatteverket nu fått tillgång till metoder för att 
på egen hand studera onödig efterfrågan. Detta är dock inte förbehål-
let Skatteverket. I rapporten har även mer generella metodbidrag 
lämnats. Många av de metoder som använts för att studera inkom-
mande telefonsamtal, e-post och besök på servicekontor är överför-
bara till andra myndigheter.  

Detsamma gäller tillvägagångssättet för att identifiera systemfaktorer 
och det systemperspektiv som gjorde att faktorerna kunde eftersökas 
hos andra aktörer. Dock finns anledning att kritiskt reflektera över 
hur det kom sig att studien fick denna inriktning. I slutet av kapitel 5 
ifrågasattes kodningen av den del av datamaterialet som pekade mot 
utomstående aktörer. Var det verkligen rätt att tala om alla dessa be-
rättelser som onödig efterfrågan? Hade samtliga fall verkligen föran-
letts av misslyckanden? 

Kanske spelar det mindre roll. Studier av efterfrågan syftar till att 
identifiera effektiviseringspotential och vad som identifierats är ett 
område som utan tvivel förtjänar uppmärksamhet. Samtidigt är stu-
dien explorativ till sin karaktär och ska lämna kunskapsbidrag om 
onödig efterfrågan. Diskussionen om kodningen är därför viktig. 

Det är alltså berättelserna med orsakskod ”System-agerande” och fe-
lande aktör i form av ”Tredje part” som ledde fram till den fördju-
pande studien i gränslandet mellan Skatteverket och Migrationsver-
ket. I många berättelser finns explicita misslyckanden, men det finns 
också många som ser ut ungefär så här: 

Kunden behöver personbevis och slutskattebesked för de tre sen-
aste inkomståren som ska visas upp för Migrationsverket som har 
begärt dessa uppgifter i samband med kundens ansökan om för-
längt uppehållstillstånd. 

Delar av materialet var behäftat med brister och för att veta att det 
finns ett misslyckande i just denna berättelse krävs mer information. 
Kanske har kunden gjort ett försök att lösa sitt problem i kontakterna 
med Migrationsverket, misslyckats på grund av att ansökan var ofull-

# 
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ständig och kommer nu till Skatteverket för att hämta underlag till 
den komplettering som Migrationsverket har begärt? Att det i sådana 
fall bör tolkas som onödig efterfrågan är oomtvistligt. 

Det kan också vara så att kunden ännu inte försökt att ansöka hos Mi-
grationsverket. Kanske är den bara i färd med att inhämta vad som, 
enligt Migrationsverkets information, krävs av en ansökan? Ansökan 
kommer sedan att skickas in, på rätt sätt för första gången, med per-
sonbeviset bilagt. Om så är fallet så rör det sig inte om onödig efter-
frågan. 

Utrymmet för tolkning kan på felaktiga grunder ha styrt studien mot 
andra offentliga aktörers efterfrågan på personbevis. Tolkningen 
ledde dock fram till viktiga insikter om det oorganiserade tomrummet 
mellan offentliga aktörer, bland annat att kunderna där används som 
pappersbärare. År 2016 är det höggradigt onödigt att kunder bär pap-
per men om det är så det är tänkt, då är det definitionsmässigt inte en 
efterfrågan som är onödig. Den eventuella skadan är begränsad men 
det är viktigt att hålla ordning på begreppen (jfr s. 28).  

8.2 Fortsatta studier 
I detta avslutande avsnitt presenteras uppslag för studier som Skatte-
verket själv skulle kunna genomföra för att utveckla kunskapen om 
onödig efterfrågan. Dessutom konstateras att det också efter de två 
systerprojekten inom Försäkringskassan och Skatteverket finns ett 
behov av ytterligare vetenskapliga studier inom området.  

8.2.1 Studier av onödig efterfrågan inom Skatteverket 
För det första finns det skäl att överväga om fler fördjupande studier, 
likt den som genomförts i gränsytan till Migrationsverket, kan göras 
av myndigheten. Tidigare har nämnts att lägenheter och lägenhets-
nummer är ett angeläget utvecklingsområde inom Folkbokföring. Sä-
kert finns det också möjligheter att fördjupa kunskapen om orsaker 
bakom misslyckanden inom beskattningsområdet.  

För det andra bör myndigheten överväga om mätningar av de slag 
som beskrivits i kapitel 3-5 bör inkluderas i den mer reguljära upp-
följningen inom myndigheten. Först då går det att utläsa vad olika 
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åtgärder får för effekt. Att mäta vid olika tidpunkter skulle även krä-
vas för att utesluta den säsongsvariation som kan finnas i de data som 
här har presenterats.  

En ytterligare sak som bör övervägas är att involvera Försäkringskas-
san i gemensamma mätningar inom servicekontoren.   

8.2.2 Fortsatta vetenskapliga studier 
Avslutningsvis presenteras två olika studier som med fördel skulle 
kunna genomföras av forskare med intresse för onödig efterfrågan.  

För det första finns det ett fortsatt behov av att studera olika mötes-
punkter. Genom ett större urval av inkommande ärenden, mätningar 
vid samma tidpunkt i flera mötespunkter samt med flera återkom-
mande mätningar över tid finns fortsatt ett utrymme att lära om efter-
frågans karaktär och mängden onödig efterfrågan i olika mötespunk-
ter.  

För det andra vore det värdefullt att ytterligare förfina de tio orsaks-
koder som är ett gemensamt resultat från de båda systerprojekten 
inom Försäkringskassan och Skatteverket. Koderna växte fram ur det 
empiriska materialet genom en kvalitativ analys. De var ändamålsen-
liga för att förstå vilka misstagen var som låg bakom den onödig efter-
frågan i de studerade myndigheterna. Förmodligen är de även gene-
rellt tillämpliga men detta är osäkert. Genom att studera organisat-
ioner från andra delar av offentlig sektor skulle koderna kunna ut-
vecklas.  
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