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Förord 
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Ett särskilt tack riktas till Ingrid Westergården på Skatteverket för hennes goda samarbete 

genom hela uppsatsens gång. Vi vill även tacka samtliga respondenter på Skatteverket 

för att de ställt upp för intervju trots fullspäckade scheman. Slutligen vill vi tacka de 

opponenter och lärare som under uppsatsens gång givit oss nyttig feedback på arbetet 

samt ett stort tack till vår handledare och examinator Fredrik Karlsson. 

 

Växjö den 23 maj 2017 

 

 

 

_______________________________    _______________________________ 

 Oskar Grip                      Albin Setterstig 

  



 

 4 

Sammanfattning_________________________________________________________ 
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Bakgrund: Under det senaste året har Skatteverkets södra region genomfört omfattande 

förändringar i sitt sätt att styra den inkommande ärendehanteringen. Tidigare styrde vart 

och ett av kontoren sin egen verksamhet för att numera styras gemensamt via det införda 

nätverket. Då den nyligen implementerade styrningen ännu inte har analyserats, fick vi i 

uppdrag av Skatteverket möjlighet att kritiskt analysera hur denna förändring upplevs av 

medarbetare i den södra regionen. 

 

Syfte: Syftet är att kritiskt analysera hur den genomförda förändringen av styrningen 

upplevs av medarbetare samt hur dessa typer av förändringar påverkar värdeskapandet. 

Detta ska slutligen generera i förbättringsförslag till Skatteverket och andra offentliga 

verksamheter. 

 

Metod: För att uppnå syftet med uppsatsen har vi genomfört en kvalitativ fallstudie vilken 

har inkluderat flertalet intervjuer med personer inom Skatteverkets södra region som 

arbetat där före och efter den genomförda förändringen av styrningen.   

 

Resultat/Slutsats: Vi anser att den genomförda förändringen av styrningen kommer att 

möjliggöra ett mer kostnadseffektivt arbete i det inkommande ärendeflödet. Efter att ha 

analyserat teori och empiri finner vi att Skatteverket till stor del har brustit i sin 

kommunikation med medarbetaren under förändringens gång. 
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Title: The Swedish Tax Agency's new tax management system - a critical analysis of the 
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Supervisor: Karlsson, Fredrik  
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______________________________________________________________________ 

 

Background: During the last year, the southern region of the Swedish Tax Agency's have 

made major changes in the way of controlling the incoming declarations to the agency. 

Earlier, each of the offices managed their own business and today the are managed jointly 

through the recently introduced network. Since the recently implemented management 

has not yet been analyzed, we, on behalf of the Swedish Tax Agency, were able to analyze 

how this change is experienced by employees in the southern region. 

 

Purpose: The purpose is to critically analyze how the change in management is 

experienced by employees and how these types of changes affect the value creation. This 

will eventually generate improvement proposals for the Swedish Tax Agency and other 

public activities. 

 

Method: In order to achieve the purpose of the essay, we conducted a case study which 

consists of interviews with persons within the Swedish Tax Agency's southern region 

who worked at the agency before and after the change in management. 

 

Result /Conclusion: We believe that the change in control will generate more efficient 

work in the incoming case flow, which will generate cost savings. 

After analyzing theoretical- and empirical parts we have also found that the Swedish Tax 

Agency has in general failed in their way of communicating with the employees during 

the course of change. 
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1.Introduktion_______________________________________________________ 

Denna uppsats handlar om Skatteverkets förändring av styrningen inom 

beskattningsverksamheten i den södra regionen. Kontoren där var tidigare tämligen 

självständiga där vart och ett av kontoren ansvarade för kunder inom sitt geografiska 

område. På senare år har denna fördelning av uppgifter lyfts upp till en regiongemensam 

nivå. Vi har i denna uppsats analyserat om Skatteverkets förändring har varit till det 

bättre eller sämre med avseende på de syften som låg till grund för förändringen. 

______________________________________________________________________ 

 

1.1 Bakgrund 
 

1.1.1 Myndighetsbeskrivning av Skatteverket 
 

Skatteverkets verksamhet är geografiskt indelad i sex regioner samt 

Storföretagsskattekontoret som är jämställt med regionerna, vilket Ingrid Westergården, 

samordnare vid regionkansliet (2017), förklarar. I denna uppsats kommer vi att titta 

närmare på den södra regionen, vilken omfattar länen Blekinge, Kalmar, Kronoberg och 

Skåne. Varje region arbetar inom flera verksamhetsområden varav beskattning är det 

absolut största och står för drygt 80% av organisationens totala verksamhet. I den södra 

regionen arbetar Skatteverket även med verksamhetsområdena folkbokföring och 

bouppteckning. (Westergården, 2017). 

 

Inom beskattningsområdet arbetar Skatteverket dels med inkommande ärenden och dels 

med egeninitierat arbete. Inkommande ärenden handlar om att handlägga de deklarationer 

och dokument som inkommer till Skatteverket från medborgare och företag, exempelvis 

inkomstdeklarationer. Skatteverket skiljer på fyra typer av inkommande ärenden, 

nämligen inkomstskatt, moms, arbetsgivaravgifter och företagsregistrering. Dessa typer 

av inkommande ärenden utgör varsitt flöde och på varje flöde finns särskilda 

förväntningar och målsättningar. Det egeninitierade arbetet tar Skatteverket själva 

initiativ till och denna process syftar till att utreda eventuellt skattefusk, vilket innebär att 

de planerar och genomför olika insatser, exempelvis betalningssäkring av egendom, för 

att säkra kommande indrivning av skatteskuld. (Westergården, 2017). Arbetssätten skiljer 

sig mellan inkommande ärenden och egeninitierat arbete på så sätt att hanteringen av 
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inkommande ärenden går att standardisera till stor del, vilket inte lämpar sig för det 

egeninitierade arbetet (Wittberg, 2014). 

 

Den södra regionen har fem samverkanskontor, vilket innebär att två kontor har en 

gemensam ledning. Exempelvis har kontoren i Kristianstad och Växjö en gemensam 

ledning. Att arbeta i samverkanskontor har Skatteverket valt för att kunna begränsa 

antalet personer som sitter i regionledningsgruppen. Samverkanskontoren sköter arbetet 

med inkommande ärenden och egeninitierat arbete. I tillägg till dessa fem 

samverkanskontor finns dessutom tre specialkontor vilka behandlar rikstäckande material 

som exempelvis ROT-och RUT-avdrag, skatt för utländska medborgare och juridiska 

personer i Sverige samt organiserad brottslighet. Kontoren har det operativa ansvaret i 

regionen och ansvarar därmed för hur respektive kontor ska ta sig an uppgifter och vilka 

tjänster som ska tillsättas. (Christer Johansson, chef för regionkansliet & Westergården, 

2017) 

 

Skatteverket styrs av regeringen genom regleringsbrev och generella regelverk såsom 

myndighetsförordningen (Ahlqvist, Gärdin, Lindström, Risberg, Solvinger & Wittberg, 

2013) och det är utifrån regeringens instruktioner som Skatteverkets strategi, eller 

inriktning som de själva kallar den, utgår (Westergården, 2017). 

 

“Skatteverket ska bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och 

bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt motverka 

brottslighet.” (Finansdepartementet, 2016) 

 

Utifrån ovanstående citat har Skatteverket formulerat tre inriktningsmål. Att minimera 

skattefelet, att medborgare och företag har förtroende för Skatteverket samt att 

Skatteverkets register är korrekta (Westergården, 2017; Ahlqvist et al, 2013). De översta 

stegen i styrningen av Skatteverket ser ut som följer: 
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(Bild 1, Skatteverkets uppdrag. Ahlqvist et al, 2013) 

  

1.1.2 Förändringen av styrningen av Skatteverket 
 

Ovan har vi givit en överskådlig beskrivning av hur myndigheten Skatteverket ser ut. 

Detta avsnitt ämnar istället ge en bild av själva förändringen av styrningen. 

 

Till att börja med redovisar vi i korthet de styrparametrar, eller övergripande 

målsättningar, som förändringen, enligt Johansson (2017) är tänkt att bidra till: 

 

 De 250 årsarbetskrafterna som år 2017 allokeras till hanteringen av inkommande 

ärenden ska minska i framtiden. 

 Kundnöjdheten ska tillgodoses genom att begränsa genomloppstiderna för varje 

ärende. 

 Skatteverket ska ha nöjda medarbetare. 

 

Tidigare fanns endast en utarbetad styrning av regionens egeninitierade arbete. Där fanns 

det tydliga målbilder och förväntningar på vad kontoren skulle uppnå. Dessa mål 

sammanfattades i ett styrdokument som kallades för förväntat resultat. Kring hanteringen 

av inkommande ärenden fanns inga förväntade resultat alls, utan denna typ av 

arbetsuppgifter sågs som ett nödvändigt ont och fördelningen gick helt enkelt till så att 

kontoren åtog sig de ärenden som låg närmast geografiskt för att tillfredsställa de lokala 
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medborgarna. Problemet med detta var att Malmö, med sin förhållandevis stora mängd 

invånare och företag, hade betydligt större belastning från egeninitierat arbete än vad 

kontoren på de mindre orterna hade, vilket i sin tur innebar att Malmö inte hade samma 

möjligheter att hjälpa kunder med att hantera inkommande ärenden. Att sortera ärendena 

efter geografi resulterade dessutom i långa ledtider för en del ärenden då det inte fanns 

någon systematik som utgick från att utreda det äldsta ärendet först. (Johansson & 

Westergården, 2017) 

 

I tillägg till denna problematik med fördelningen av inkommande ärenden fanns också ett 

långsiktigt mål om att minska resurserna Skatteverket lade på hantering av inkommande 

ärenden. År 2017 räknar Skatteverkets södra region med att hanteringen av inkommande 

ärenden ska uppta 250 årsarbetskrafter vilket motsvarar ungefär en femtedel av regionens 

totala arbetskraft. Skatteverket vill framöver omfördela resurser från hanteringen av 

inkommande ärenden till egeninitierat arbete, till viss del beroende på att den senaste 

attitydundersökningen bland medborgare och företag visade på ett minskat förtroende för 

Skatteverkets förmåga att ta in skatt från företag (Andersson & Franzon, 2017). Det ska 

dock nämnas att någon mer specifik målsättning kring storleken på besparingen inom 

inkommande ärenden inte har fastställts. (Johansson & Westergården, 2017) 

 

För att säkerställa upprätthållandet av samhällsnyttan ansåg Skatteverket att de måste 

hantera de inkommande ärendena på ett annat sätt. År 2013 togs därför initiativ till att 

styra arbetet med inkommande ärenden på ett liknande sätt som det egeninitierade arbetet 

genom att införa förväntade resultat. Detta var också en del i att öka kontrollen över hela 

beskattningsverksamhetsområdet. Under de följande tre åren fortsatte planeringen och 

upprättandet av förväntade resultat för hanteringen av inkommande ärenden. Hösten 2016 

började styrningen omsättas i praktiken då målen för momsflödet implementerades i 

arbetet. Den första januari 2017 infördes styrdokumentet även för resterande tre flöden, 

vilka är flödena för inkomstskatt, arbetsgivaravgift respektive företagsregistrering. 

(Johansson & Westergården, 2017) 
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(Bild 2, Skatteverkets planering. Johansson & Westergården, 2017) 

 

För att lösa problemet med fördelningen av inkommande ärenden ansåg regionledningen 

att ännu en åtgärd krävdes. Denna åtgärd var att upprätta nätverk för några typer av 

processer, i syfte att få kontoren att samarbeta. Därmed tillkom flödesnätverket för 

inkommande ärenden. I detta nätverk finns en representant från varje kontor i regionen 

och ansvarig för nätverket är chefen för samverkanskontoret Växjö/Kristianstad, Maria 

Grieger. Införandet av flödesnätverket medförde att Skatteverket ändrade fördelningen 

från att vara geografiskt baserad till att istället hantera ärendena i den ordning de kommit 

in oberoende av vilket kontor som låg närmast kunden i regionen. Då Skatteverket 

tidigare missat en del gamla ärenden ansågs denna förändring vara nödvändig för att 

tillgodose samhällsnyttan och motverka onödig efterfrågan. (Ahlqvist et al, 2013; 

Johansson & Westergården, 2017) 
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(Bild 3, Skatteverket före och efter nätverken. Egen illustration) 

 

1.1.3 Styrning av offentliga organisationer 
 

För att förstå styrningen av offentliga organisationer behövs först en beskrivning om vilka 

idéer som påverkat statens syn på den offentliga sektorn och hur dessa idéer har skiftat 

genom åren. Under 1980-talet inspirerades myndigheter och andra offentliga 

organisationer mer och mer av privata organisationers styrning och förhållningssätt till 

sina intressenter (Randall, 1976). New public management, framöver förkortat NPM, är 

enligt Hood (1991) en samling teorier som slog igenom under framförallt 1980-talet. Dess 

utveckling influerades av privatiseringen av offentliga organisationer men även av IT-

utvecklingen, globaliseringen och den ökande konkurrensen detta medförde. Enligt Hall 

(2015) innebar NPM att svenska myndigheter blev mer kontrollerade då regeringen ökade 

målstyrningen för att kunna bibehålla kontrollen samtidigt som ansvaret delegerades till 

myndigheterna. 

 

NPM innebar även för svenska myndigheter omfattande decentraliseringsreformer. 

Graden av centralisering påverkar fördelningen av makt samt antalet involverade i 

beslutsfattandet (Carter & Cullen, 1984). Strategin är det som avgör vilken grad av 

centralisering som är mest lämplig. Dagens organisationsstrukturer är enligt Lindvall 



 

 14 

(2011) mer komplexa än de traditionella och ansvarsfördelningen är inte lika uppenbar 

utifrån sett, vilket kan göra det svårt att avgöra graden av centralisering (Lindvall, 2011). 

För att bibehålla kontrollen vid ansvarsdelegering är det vanligt att använda sig av 

prestationsmätning eller någon form av resultatstyrning (Kaplan & Norton, 1999; 

Stigendal & Johansson, 2003). Stigendal och Johansson (2003) menar att mål- och 

resultatstyrning har präglat styrningen av svenska myndigheter under perioder av 

decentralisering. Det är inom myndigheter särskilt viktigt att fokusera på de icke-

finansiella mål och mått då offentlig verksamhet inte arbetar för att generera någon vinst 

(Plé & Cáceres, 2010). Utöver mål och uppföljning finns även informella styrmedel som 

används för att styra verksamheter och dessa kan ta sig uttryck i kultur och lärande som 

verksamheter kan använda sig av för att motivera de anställda till ett bättre arbete. 

(Kaplan & Norton, 1999)  

 

Alla organisationers syfte är att generera någon form av värde. I myndighetens fall är 

detta primärt samhällsnytta (Quist & Fransson, 2014). Samhällsnytta består enligt 

författare som Moore (1995) och Lundquist (1998) av både ekonomiska och 

demokratiska värden. De ekonomiska värdena handlar om att offentlig förvaltning ska 

handskas med allmänhetens resurser på ett kostnadseffektivt sätt, med fokus på vad 

Seddon (2008) kallar inre effektivitet och uppnå en önskvärd produktivitet. De 

demokratiska värdena bygger på att medborgarna ska kunna påverka och ha insyn i 

offentlig förvaltning och att offentlig verksamhet ska styras enligt regler, vilka dessutom 

måste upprätthållas av rättssystemet. (Lundquist, 1998). Lundquist (1998) förklarar 

vidare att alla värden, både ekonomiska och demokratiska, måste uppfyllas och 

tillgodoses i alla offentliga åtgärder. Exempelvis förklarar Seddon (2003) och Plé och 

Cáceres (2010) att myndigheter inte bara kan förlita sig på att de ekonomiska värdena 

produktivitet och kostnadseffektivitet kan generera samhällsnytta. Ett sådant snävt fokus 

kan i själva verket motverka värdeskapandet då medborgare riskerar att inte få den service 

de önskar (Plé & Cáceres, 2010) eftersom medborgare och myndigheter inte 

nödvändigtvis har samma uppfattning om vad som är att betrakta som ett avslutat ärende 

(Seddon, 2003). Detta kan i sin tur leda till att medborgare kontaktar myndigheten 

ytterligare en gång, vilket kallas för onödig efterfrågan. (Plé & Cáceres, 2010).  
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1.2 Problemdiskussion 
 

Šťastná och Gregor (2015) beskriver komplexiteten med att mäta effektivitet i offentliga 

verksamheter, vilket grundar sig i att det är svårare att urskilja syftet med offentlig 

verksamhet i jämförelse med privat, där vinstkravet är en tydlig ledstjärna. Detta gör det 

svårt att avgöra vilka variabler som ska mätas. En del av problematiken är att det inte 

finns mycket skrivet inom detta område, därför är det svårt att veta vad det bör forskas 

vidare inom. Enligt Šťastná och Gregor (2015) finns det endast en studie som berör 

mätning av effektivitet i offentlig sektor och som gjorts efter 1990. Andra studier som 

gjorts i modern tid har inte omfamnat myndighetsområdet i tillräckligt hög grad för att 

det ska vara jämförbart både mellan myndigheter men även länder emellan. (Šťastná & 

Gregor, 2015) 

 

Att ha tydliga ansvarsområden kan tyckas viktigt i de flesta organisationer för att föra 

arbetet framåt. Om det inte finns någon ytterst ansvarig för en viss process eller för ett 

visst verksamhetsområde uppstår osäkerhet om vad som ska göras och varför. (Joseph, 

Klingebiel & Wilson, 2016). Inom Skatteverket finns en konsensuskultur vilket gör att 

chefer eller ansvariga sällan “kör över” medarbetare utan snarare fattas beslut gemensamt 

i grupp (Westergården & Johansson, 2017). Arbetsplatskulturen är något som Heracleous 

(2001) belyser och som verksamheter borde beakta för att inte riskera att fatta beslut utan 

medarbetares förståelse. Samtidigt berättar Joseph, Klingebiel och Wilson (2016) att en 

hög grad av centralisering ger möjligheter till att fatta snabba beslut, men för att det ska 

fungera optimalt krävs bra kommunikation, samordning och standardisering. Enligt Kates 

och Galbraith (2007) kräver standardiserade arbetsuppgifter en hög grad av centralisering 

då det inte lämpar sig att delegera ansvar över uppgifter som har en förutbestämd 

arbetsbeskrivning. Vid en så oklar ansvarsfördelning kan konflikter uppstå (Kates & 

Galbraith, 2007) 

 

Åtgärder mot ökad centralisering har använts i syfte att kostnadseffektivisera offentliga 

verksamheter (Boffa, Piolatto & Ponzetto, 2016). I praktiken kan detta enligt Ben-Bassat, 

Dahan och Klor (2016) exempelvis innebära att kontor för en verksamhet läggs ner och 

istället centraliseras till ett mindre antal än tidigare. Under större delen av 2000-talet har, 

i motsats till detta, föreställningen om att få “mer för mer” dominerat, vilket har 
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rättfärdigat för stater att öka kostnaderna för den offentliga sektorn i tron om att det skulle 

öka samhällsnyttan (Dixon & Hood, 2015). Huruvida denna föreställning varit korrekt 

råder det delade meningar om i litteraturen enligt både Dixon och Hood (2015) och 

Šťastná och Gregor (2015) men den indikerar på att det råder någon form av 

motsatsförhållande mellan kostnadsbesparingar och ökad samhällsnytta (Dixon & Hood, 

2015). Lundquist (1998) och Graaf, Hubert och Smulders (2014) menar att fler värden 

måste tas hänsyn till för att balansen mellan kostnadseffektivisering och samhällsnytta 

ska optimeras. Ett alltför stort fokus på ett av värdena ökar risken för att resterande värden 

glöms bort, vilket kommer leda till att värdeskapandet misslyckas (Lundquist, 1998; 

Graaf, Hubert & Smulders, 2014). 

 

Då denna uppsats är en kritisk analys av en förändring är det i tillägg till ovanstående 

problematik även intressant att granska förändringsarbetet i sig. I förändrings- och 

förbättringsarbete inom offentliga organisationer måste medarbetarna känna sig 

delaktiga, annars riskerar förändringar inom verksamheter att bli misslyckade och i 

förlängningen kan värdeskapandet skadas (Heracleous, 2001; Elg, Gauthereau & Witell, 

2007; Alvesson & Sveningsson, 2012).  

 

För att förändringen ska få önskvärd effekt på Skatteverkets värdeskapande, 

medarbetarperspektiv och ekonomiska perspektiv krävs det att alla dessa delar beaktas. I 

vilken utsträckning detta har lyckats ämnar uppsatsen besvara och den kritiska analysen 

utgår därför från nämnda perspektiv. Frågeställningarna lyder enligt nedan. 

 

1.3 Forskningsfrågor 
 

 Hur upplever medarbetare och beslutsfattare i den södra regionen att förändringen 

av styrningen fungerar med avseende på de målsättningar som finns? 

 

 Hur påverkas myndigheters värdeskapande av inre effektivitetsåtgärder? 

 

 Hur kan styrningen av den inkommande ärendehanteringen i Skatteverkets södra 

region förbättras? 
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1.4 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att kritiskt analysera Skatteverkets förändrade styrning av 

hanteringen av inkommande ärenden utifrån målsättningarna rörande det ekonomiska, 

värdeskapandet och medarbetarna. Dessutom vill vi utifrån denna analys ta reda på hur 

fokus på myndigheters inre effektivitet, alltså kostnadsbesparingar, påverkar deras 

förmåga att skapa värde för medborgarna. Detta ska generera positiv och negativ kritik 

samt förslag på vidare förbättringar avseende styrning, kommunikation och 

värdeskapande för Skatteverket men även ge andra myndigheter och offentliga 

organisationer indikationer på vad de kan förvänta sig vid förändringar som drivs av 

besparingsskäl. 



 

 18 

 

1.5 Disposition 

 

(Bild 4, Uppsatsens disposition. Egen illustration) 
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2.Metod_____________________________________________________________ 

Detta avsnitt av uppsatsen är till för att ge läsaren en förklaring till hur vi gått tillväga 

för att genomföra studien. Metodavsnittet ger en motivering till varför vi valt att göra en 

kritisk analys och bakgrunden till detta. Utöver detta diskuterar vi tillvägagångssättet för 

både den teoretiska och empiriska informationsanskaffningen. Vi presenterar även de 

kvalitetsmått och etiska överväganden som vi tagit hänsyn till vid den kritiska analysen. 

______________________________________________________________________ 

 

2.1 Fallstudie 
 

En fallstudie är en kvalitativ forskningsdesign som låter forskaren fokusera på ett fall och 

ger möjligheten att granska fallet utifrån ett holistiskt och realistiskt perspektiv (Yin, 

2014). Syftet med denna uppsats är enligt ovan att utreda hur respondenterna upplever 

förändringen i fråga, hur myndigheters värdeskapande generellt påverkas av 

besparingsåtgärder och hur eventuella förbättringar av styrningen eller verksamheten i 

övrigt kan se ut och därför lämpar sig denna undersökningsdesign, enligt Yin (2014), 

eftersom forskningsfrågorna som ska besvaras handlar om “hur” eller “varför” och då det 

är ett samtida fenomen som ska undersökas. 

 

Behovet av en fallstudie uppkommer oftast då någon inom en verksamhet identifierar en 

problematisk situation som behöver granskas och utredas (Merriam, 1994). Skatteverkets 

förändring av styrningen ägde nyligen rum, vilket innebär att myndigheten ännu inte haft 

möjlighet att analysera denna förändring. Då Skatteverket identifierat ett behov av att 

granska den genomförda förändringen, lämpar sig en fallstudie mycket väl då den öppnar 

upp för utredning och granskning av den förändrade styrningen.  

 

Yin (2014) beskriver fem olika motiv till att genomföra en fallstudie. Det första motivet 

kallas för critical case, ett kritiskt fall och handlar om att fallstudiens resultat ska 

användas för att kritisera och utmana befintlig teori. Det kan också finnas anledning att 

bedriva en fallstudie kring extrema fall eller vanliga fall, det andra respektive tredje 

motivet. Det fjärde motivet till att göra en fallstudie som Yin (2014) räknar upp är ifall 

ett fenomen tidigare varit otillgängligt att observera och det femte motivet är att 

genomföra longitudinell forskning kring ett fall. Alltså att studera samma fall vid minst 
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två olika tidpunkter. Vårt motiv till att genomföra denna fallstudie är främst att, enligt 

den andra forskningsfrågan, utmana befintlig teori och därmed bidra till att utveckla 

kunskapen kring värdeskapande och samhällsnytta. 

 

Yin (2014) menar att det ännu inte finns några standardmallar för hur olika typer av 

fallstudier bör se ut. Merriam (1994) menar däremot att fallstudier kan vara både tolkande 

och beskrivande till sin karaktär. Tolkande fallstudier innehåller utförliga beskrivningar 

och lämpar sig väl i syfte att skildra komplexa situationer som kan uppstå i verksamheter 

som genomfört förändringar, områden som i sig är relativt outforskade (Merriam, 1994). 

Skatteverkets förändrade styrning är mindre än ett år gammal och är dessutom ett ännu ej 

analyserat område för Skatteverket. Att vi har utgått från en tolkande fallstudieansats 

anser vi ha underlättat för oss att besvara uppsatsens frågeställning gällande 

respondenternas upplevelse utifrån medarbetarnas perspektiv. Detta då fallstudieansatsen 

öppnat upp för tydliga och djupgående beskrivningar av den genomförda förändringen av 

styrningen inom det inkommande ärendeflödet i Skatteverkets södra region.  

 

Tolkande fallstudier kan även användas för att ifrågasätta eller att ge stöd åt teoretiska 

antaganden (Merriam, 1994). Då en av våra frågeställningar är en teoretiskt förankrad 

sådan, öppnar en tolkande fallstudie upp för argumentation huruvida de teoretiska 

antagandena lämpar sig inom Skatteverkets södra region. Därför anser vi att en tolkande 

fallstudie har varit det bästa alternativet för oss i syfte att besvara frågeställningarna. 

 

Då vi inte på förhand haft någon insyn eller kunskap om Skatteverkets styrning och 

därmed inte kunnat formulera hypoteser har vi valt en induktiv forskningsansats. David 

och Sutton (2016) menar att kvalitativ forskning ofta förknippas med en denna typ av 

ansats då ett sådant förhållningssätt är mer lämpat för att utforska ett område än vad en 

deduktiv ansats är. 

 

2.2 Urval 
 

Det urval vi utgått ifrån vid genomförandet av denna studie är 10 personer som är och har 

varit verksamma inom Skatteverkets södra region före och efter den aktuella förändringen 

av styrningen. Detta stöds av Patton (2002) som menar att kvalitativ forskning fokuserar 

på att få djup förståelse för ett ämne. Urvalet är därför generellt sett litet och utvalt med 
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studiens syfte som grund (Patton, 2002). I denna uppsats har vi därför utgått från det som 

Patton (2002) samt Bryman och Bell (2013) beskriver som snöbollsurval. Detta innebär 

att vi lät de personer vi varit i kontakt med på Skatteverket leda oss vidare till de 

intervjupersoner som är mest intressanta. Snöbollsurvalet kombineras med det som 

Denscombe (2016) kallar för subjektivt urval. Detta innebar att intervjupersonerna utifrån 

vår kontakt på Skatteverket blev utvalda för att ge oss den information som genererat 

studien bästa möjliga resultat. Vi ansåg att bästa möjliga resultat uppnås genom att 

intervjua personer med olika befattningar för att fånga olika infallsvinklar kring 

upplevelsen av förändringen i den södra regionen.  

 

De personer vi intervjuat på Skatteverket omfattar ett flertal olika befattningar. Detta då 

vi ansåg att det gav en större bredd gällande hur förändringen upplevs av medarbetare på 

olika geografiska platser i regionen men även inom de olika befattningsnivåerna i 

verksamheten. Då vår kontaktperson på Skatteverket, Ingrid Westergården, agerat länk 

mellan oss och Skatteverket har vi haft nära kontakt med henne genom hela studiens gång. 

Detta innebär att Westergården, utifrån studiens syfte, rekommenderat intervjupersoner 

åt oss. De personer vi intervjuat har varit involverade i Skatteverket både före och efter 

förändringen vilket går helt i samklang med vår studie då vi studerat upplevelsen av 

förändringen före och efter. Resultatet av detta innebär att vi har intervjuat följande 

personer: 

 

Roy Andersson - Ekonomicontroller 

Lena Bengtson - Representant för södra regionen i inkomstskattflödet på nationell nivå 

Maria Grieger - Chef för samverkanskontor Kristianstad/Växjö, Ansvarig för 

ärendeflödena 

Anders Gunnarsson - Verksamhetsstrateg 

Marie-Louise Husberg - Ekonomicontroller 

Christer Johansson - Chef regionkansliet, Malmö 

Pia Karsten - Chef för samverkanskontor Malmö 2/Simrishamn 

Madelene Ottosson - Verksamhetsutvecklare i flöden 

Christin Ulfskans - Personalstrateg 

Ingrid Westergården - Samordnare regionkansliet, södra regionen 
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2.3 Datainsamling 
 

Kvalitativa data framkommer huvudsakligen ur tre typer av datainsamling, nämligen 

intervjuer, observationer och skrivna dokument (Patton, 2002). Empirisk information har 

i denna uppsats hämtats från Skatteverkets dokument, exempelvis deras verksamhetsplan 

och utvalda beslutsunderlag. Data har även insamlats medelst intervjuer med ett urval av 

myndighetens anställda. Vi har även efterfrågat kvantitativa data då sådan hade kunnat 

generera intressanta jämförelser före och efter förändringen men vi har inte fått tillgång 

till någon sådan information. 

 

Intervjuerna som genomförts ägde rum inom en månads tid under våren 2017. Totalt rör 

det sig om de 10 intervjupersoner som ovan angivits. Vår förhoppning var att finna 

mönster i respondenternas svar och vi kände ganska tydligt efter 8 intervjuer att vi 

uppnådde en empirisk mättnad. Enligt Bryman och Bell (2013) är det viktigt att författare 

vid sin empiriska datainsamling når en empirisk mättnad och att ingen ny information 

som kommer ha påverkan på slutsatsen tillkommer vid de sista intervjuerna. 

 

2.3.1 Intervjuer 
 

Genomförandet av intervjuerna har gjorts utifrån det som Bryman och Bell (2013) 

beskriver som semi-strukturerade intervjuer. Denna form av intervjuer anser vi lämpar 

vårt ändamål med studien då vi anser att det finns behov av en viss struktur genom 

intervjugenomförandet, samtidigt som det ska finnas utrymme att göra tillägg som är 

bortom de förskrivna intervjufrågorna. Detta stöds av Bryman och Bell (2013) då även 

de anser att intervjuare bör ha någon form av struktur vid genomförande av semi-

strukturerade intervjuer.  

 

För att styrka strukturen av våra intervjuer har vi valt att utgå från ett antal 

kategorier/ämnen som intervjufrågorna delas in i. Dessa handlar om intervjupersonen, 

tidigare styrning, nuvarande styrning, värdeskapande samt kritik. 

 

Vi anser att det varit relevant att spela in intervjuerna för att lättare kunna återkoppla till 

materialet. Detta går i samklang med Bryman och Bells (2013) rekommendationer. 
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Anledningen till detta ligger i de kvalitativa principer som en kritisk analys kan utgå från. 

Däribland återfinns just inspelningsbehovet vid intervjutillfällena. (Bryman & Bell, 2013) 

 

Utöver att vi spelat in och antecknat vid intervjutillfällena har vi även transkriberat 

inspelningarna för att inte gå miste om information, men även för att kunna kontrollera 

att denna är korrekt. Om forskare endast för anteckningar under intervjutillfällena är det 

lätt att viktig information går förlorad, därför belyser Bryman och Bell (2013) fördelen 

med att spela in intervjuerna. 

 

2.3.2 Dokument 
 

Vi har även valt att samla in empiriskt material från Skatteverkets dokument som 

exempelvis deras verksamhetsplan. Detta för att kunna komplettera den information som 

framkommit under intervjuerna. Lennart Wittberg är en annan viktig del i de dokument 

som vi låtit oss ta del av. Då det är Wittberg som utgjort grunden för den genomföra 

förändringen anser vi det vara av stor betydelse att inkludera hans dokument i detta arbete.  

 

2.4 Analys av data 
 

Kvalitativ rapportering bygger på gedigna och noggranna beskrivningar (Bryman & Bell, 

2013). För en kritisk analys bör en bra beskrivning förklara vad programmets (här: 

myndighetens) huvudsakliga mål och aktiviteter är. I denna uppsats har vi också beskrivit 

hur människorna (de anställda) påverkats av den nya styrningen, vilket innebär mer 

utförliga beskrivningar av den förändrade styrningen utifrån respektive respondents 

synvinkel, något som (Bryman & Bell, 2013) rekommenderar vid kvalitativ forskning.  

 

Vid en kvalitativ studie börjar analysen redan vid datainsamlingen. Det är viktigt att 

använda de insikter vi som intervjuar fått vid intervjutillfällena och annan kontakt med 

det empiriska materialet, annars riskerar den informationen gå förlorad. Forskare ska 

dock inte dra förhastade slutsatser och analyseringen får inte hindra forskaren från att 

vara fortsatt öppen för ny information som tillkommer. Analysen ska därefter baseras på 

antingen de frågor som kommit fram i inledningen av studien eller på de insikter som 

kommit fram under datainsamlingen (Patton, 2002). Eftersom denna uppsats är en kritisk 

analys har analysavsnittet baserats på syftet med denna uppsats, dvs att kritiskt analysera 
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Skatteverkets förändrade styrning. Redan under datainsamlingen började vi se kopplingar 

mellan den teoretiska referensram uppsatsen utgått från samt den empiriska datan. Detta 

innebär att analysavsnittet påbörjades parallellt som den empiriska datainsamlingen 

fortskred, i enlighet med vad Patton (2002) rekommenderar vid kvalitativ studie.  

 

Under den empiriska datainsamlingens gång har vi sett mönster som givit oss en tydligare 

bild av förändringen inom den Södra regionen. Även om vi, som tidigare nämnt kände att 

vi hade en empirisk mättnad redan efter 8 intervjuer, var vi fortsatt öppna för den 

information som de resterande intervjuerna gav oss. Detta då vi inte ville riskera att missa 

någon viktig information. Genom att vi identifierade tydliga empiriska mönster samt att 

vi var fortsatt öppna för ny information under hela datainsamlingen har vi förhindrat att 

dra förhastade slutsatser som hade kunnat påverka analysen, något som Patton (2002) 

varnar för. De mönster som fångats under den empiriska datainsamlingen har vi längre 

fram i rapporten analyserat med hjälp av den teoretiska referensramen. Detta innebär den 

insamlade datan kommer att kategoriseras utifrån de teman som analysavsnittet utgår 

från. 

 

Nedan syns vår analysmodell grafiskt och den visar hur teorin respektive empirin används 

för att besvara frågeställningarna. 

 



 

 25 

 

 

   (Bild 5, Analysmodell, egen illustration) 

 

2.5 Litteratur 
 

Den litteratur som används i denna uppsats är litteratur som finns tillgänglig vid 

Universitetsbiblioteket i Växjö. För att bidra till uppsatsens reliabilitet har även ett flertal 

vetenskapligt granskade artiklar använts för att styrka den teoretiska synvinkeln av 

uppsatsen. Vid val av artiklar har vi använt databaserna OneSearch samt Business Source 

Premier.  

 

2.6 Kvalitetskriterier för företagsekonomisk forskning 
 

De kvalitetsmått som blir relevanta i denna studie utgår från den kvalitativa forskningens 

kvalitativa krav, vilka enligt Bryman och Bell (2013) är trovärdighet och äkthet. Måttet 

trovärdighet delas in i fyra kategorier, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

slutligen konfirmering eller bekräftelse, medan äkthet består av fem delkriterier (Bryman 

& Bell (2013). 
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2.6.1 Trovärdighet 
 

Enligt Bryman och Bell (2013) handlar tillförlitlighet om sanningshalten i resultaten som 

en rapport presenterar. Noterbart är att vi inte åsyftar statistisk sannolikhet då det rör sig 

om en kvalitativ rapport. För att relatera till Skatteverket handlar det om att vi har träffat 

rätt personer i syfte att det den empiriska insamlingen inte innehåller felaktig information. 

Då vi under studiens gång identifierat mönster under den empiriska datainsamlingen 

anser vi att sanningshalten i den empiriska datainsamlingen är mycket god. Tillika anser 

vi att sanningshalten i den teoretiska referensramen är väldigt hög då den utgår från både 

vetenskapligt granskade artiklar samt litteratur som omfamnar det ekonomiska området, 

varav en del av litteraturen är obligatorisk på civilekonomprogrammet vid 

Ekonomihögskolan i Växjö. Den höga tillförlitlighetsgraden i såväl empirin som teorin 

innebär att de resultat som denna uppsats presenterar har en hög sanningshalt.   

 

Överförbarhet handlar om att de resultat som rapporten frambringar även ska vara 

implementerbara i andra liknande verksamheter eller i andra sammanhang (Bryman och 

Bell, 2013). I Skatteverkets fall handlar det om att de resultat som uppsatsen frambringat 

inom beskattningsområdet i den södra regionen även är implementerbart i Skatteverkets 

övriga verksamhetsområden. Uppsatsens resultat är väl anpassade efter offentliga 

verksamheter som går i tankarna kring att förändra sin styrning och genom uppsatsen får 

dessa verksamheter en bild av vad som kan förväntas vid en sådan förändring av 

styrningen som Skatteverkets södra region genomfört. Uppsatsen ger även förslag hur 

offentliga verksamheter kan undvika eventuella fallgropar som omfattande förändringar 

i styrningen kan leda till. Överförbarhet kan även identifieras i de vidare studier som 

denna uppsats kan ge upphov till. Våra förslag på vidare studier öppnar bland annat upp 

för fortsatt forskning inom Skatteverkets södra region.   

 

Pålitlighet handlar om att de resultat som denna rapport frambringar är jämförbar med 

resultat som en liknande rapport inom samma område eventuellt hade genererat (Bryman 

och Bell, 2013). Vi anser att den information som analysen och slutsatsen bygger på är 

pålitlig då vi försökt hitta flera av varandra oberoende källor inom varje teoretiskt tema 

vi tagit upp och dessutom pekar den empiriska mättnaden på att även respondenterna är 

pålitliga.  
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Det är viktigt att forskare inte låter sina egna värderingar påverka uppsatsens resultat. 

Utöver detta får inte forskare ge en snedvriden tolkning av materialet. I och med detta är 

konfirmering eller bekräftelse ett viktigt kvalitetsmått inom kvalitativ forskning och 

således även inom kritiska analysstudier (Bryman och Bell, 2013). I fallet med 

Skatteverket handlar det om att vi som författare har kontrollerat varandras skrivning så 

att det inte finns någon risk att våra egna värderingar kommit i kläm med det som 

Skatteverket sagt. Vidare har en ordagrann transkribering efter varje intervju genomförts. 

Detta innebär att vi inte låtit våra egna uttryck påverka den transkribering som ligger till 

grund för det empiriska avsnittet. Under skrivprocessens gång har vi även deltagit i 

seminarier där vi erhållit återkoppling på vårt manus vilket inneburit att vi fått våra 

resonemang, värderingar och antaganden utmanade. 

 

2.6.2 Äkthet 
 

Även kvalitetsmålet äkthet delas in i underliggande kategorier, hela fem stycken. Den 

första omfattar en rättvis bild och handlar om att en rapport ska spegla respondenternas 

olika åsikter. Med andra ord, får samtliga respondenter uttrycka sig på ett sådant sätt att 

deras yttrande har påverkan på rapportens resultat? (Guba och Lincoln, 1994). Detta har 

vi säkrat genom att spela in intervjuerna i syfte att ingen viktig information som 

respondenterna givit oss går förlorad. Denna inspelning har sedan transkriberats så att vi 

lättare kunnat ta del av respektive respondents åsikter. Utöver detta har respondenterna 

involverats i analysen av denna uppsats, vilket innebär att deras yttrande har påverkan på 

de resultat som denna rapport framlägger, helt enligt Guba och Lincolns (1994) 

beskrivning av en rättvis bild.  

 

Det andra kriteriet heter ontologisk autencitet och det handlar om rapporten kan vara till 

hjälp för de intervjuade personerna i deras verksamheter (Guba och Lincoln, 1994). Då 

Skatteverkets förändrade styrning tidigare inte har analyserats, har vi goda förhoppningar 

om att de resultat som denna rapport har frambringat är till nytta för Skatteverkets 

fortsatta utveckling av beskattningsverksamheten. Då rapporten speglar respondenternas 

åsikter kring den södra regionen tror vi att denna rapport kan hjälpa respondenterna att få 

ett perspektiv på hur den förändrade styrningen upplevs av kollegor i den södra regionen. 
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Pedagogisk autenticitet handlar om att rapporten ska ha genererat bättre förståelse för de 

olika personernas synsätt och miljöer (Guba och Lincoln, 1994), i detta fall inom 

Skatteverket. Då vi, som tidigare nämnt, har intervjuat personer på olika befattningar på 

olika kontor i den södra regionen, anser vi att denna del av kvalitetsmåttet äkthet har 

beaktats. Detta då den empiriska delen av denna rapport speglar de intervjuades 

uppfattning av den förändrade styrningen i det inkommande ärendeflödet. Det blir på så 

sätt lätt för läsarna att se hur respondenterna upplevt förändringen.  

 

Katalytisk autencitet, det fjärde måttet inom äkthet går mer in på handlingsdelen av de 

intervjuades påverkan av rapporten. Med andra ord handlar detta kriterium om huruvida 

denna rapport kan vara till så pass stor nytta att respondenterna är redo att genomföra de 

förslag som denna rapport presenterar (Guba och Lincoln, 1994). Då vi i rapporten ger 

förslag på hur Skatteverkets södra region kan förbättra sin styrning av det inkommande 

ärendeflödet, är vår förhoppning att myndigheten ska ta del av dessa förslag för att i 

slutändan låta de implementeras i verksamheten. För att myndigheten ska kunna 

implementera våra förbättringsförslag har vi i största möjliga mån anpassat våra 

förbättringsförslag efter Skatteverkets förutsättningar.  

 

Femte och sista kriteriet handlar om taktisk autencitet. I detta kriterium ställs frågan om 

de intervjuade, genom rapporten, har fått bättre förutsättningar att genomföra de 

handlingar som behövs inom verksamheten (Guba och Lincoln, 1994). Vår förhoppning 

är att denna rapport är så pass anpassad efter Skatteverkets förutsättningar, att de kan 

genomföra de förändringar som vi anser vara nödvändiga för myndigheten, framförallt 

gällande de förbättringsförslag som vi längre fram i rapporten presenterar.  

 

2.7 Etiska överväganden 
 

Inom svensk forskning finns det ett antal etiska principer som författare ska utgå ifrån. 

Med andra ord får forskare givetvis inte behandla respondenter hur som helst. För att 

upprätthålla detta har avsnittet om etiska överväganden delats in i fem kategorier där var 

och en av delarna är till för att värna om respondenterna. (Bryman och Bell, 2013) 

 

Det första kriteriet, Informationskravet handlar om att vi som författare till uppsatsen har 

givit respondenter information om vad syftet med denna uppsats är. Utöver detta har 
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intervjupersonerna rätt till att få reda på de olika delar som kommer att ingå i uppsatsen 

(Bryman och Bell, 2013). För oss som författare tillika intervjuare innebär det att vi har 

kommunicerat syftet gällande uppsatsen med våra respondenter, oavsett om intervjun ägt 

rum via telefon eller personligt möte.  

 

Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna ska ha kunskap om att deras medverkan 

i studien sker på frivilliga villkor. Detta styrks av Jacobsen (2002) som berättar att 

respondenten har rätt att veta vilka eventuella risker den tar genom sin medverkan. Detta 

innebär således att intervjupersonerna när som helst under studiens gång har givits rätten 

att avbryta sin medverkan, vilket Bryman och Bell (2013) beskriver. Vi som författare till 

denna studie har varit öppna gällande våra intervjupersoners medverkan. Om ett 

önskemål om att inte vara med hade uppstått hade vi givetvis respekterat detta men inga 

sådana önskemål har framförts av respondenterna.  

 

Den tredje delen, konfidentialitets- och anonymitetskravet handlar om att känslig 

information gällande intervjupersonerna ska behandlas med stor respekt (Bryman och 

Bell, 2013). Jacobsen (2002) berättar även känsliga uppgifter om respondenter ska 

bevaras med hög sekretess utan möjlighet för andra att komma åt denna. Våra 

kontaktpersoner på Skatteverket har inte bedömt att den information vi behandlat är 

känslig. Inledningsvis var det tal om att sekretessavtal skulle upprättas, men vid andra 

intervjutillfället med Skatteverket ansågs dem att det inte skulle vara nödvändigt med ett 

sådant avtal. Om respondenterna har inga känsliga uppgifter varit relevanta för studiens 

genomförande. 

 

Femte och sista delen, Falska förespeglingar innebär att vi som författare till denna studie 

inte får ge våra respondenter någon typ av osann eller på något sätt missvisande 

information som kan påverka uppsatsens resultat (Bryman och Bell, 2013). Detta har 

beaktats genom att vi som författare inte har någon dold agenda. Vi har ingenting att tjäna 

på att vinkla resultatet åt något håll och därför har vi varit tydliga med att redovisa syftet 

med studien och ställt öppna frågor till respondenterna. 
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3.Teori_______________________________________________________________ 

Detta avsnitt utgör en teoretisk referensram som ligger till grund för analysen. Avsnittet 

tar upp ämnen som exempelvis vilka utmärkande förutsättningar myndigheter har, hur 

standardisering och graden av centralisering hänger ihop med verksamheters effektivitet, 

hur myndigheter och organisationer styrs samt hur samhällsnytta genereras. 

______________________________________________________________________ 

 

3.1 Myndigheters förutsättningar 
 

Ryding-Berg (2014) berättar att myndigheter i grunden har ett flexibelt 

självbestämmande. Med detta menar författaren att myndigheter i mångt och mycket har 

fria händer i hur de ska anpassa sig efter det så kallade regleringsbrevet som regeringen 

varje år skickar ut till de olika statliga myndigheterna. Regleringsbrevet påvisar det 

uppdrag myndigheten bör bedriva för att nå de uppställda kraven. Detta ska göras utifrån 

de ekonomiska aspekterna, vilka även identifieras i regleringsbrevet. De fria händerna är 

en produkt av mål- och resultatstyrning vilket innebär att myndigheten ansvarar för 

genomförandet inom ramen, där ramen i detta fall är de ekonomiska medel som respektive 

myndighet varje år får tilldelat sig. (Ryding-Berg, 2014) 

 

Mål- och resultatstyrningen innebär att det ställs krav på myndigheterna i form av 

uppföljning och redovisning av myndighetens resultat. (Ryding-Berg, 2014). Hall (2015) 

menar att myndigheter som grundats under NPM-influerade perioder är mindre 

självständiga än äldre myndigheter som haft ett helt annat förhållande till staten. Till 

skillnad från Ryding-Berg (2014) hävdar Hall (2015) att mål- och resultatstyrning 

minskar myndigheters autonomi gentemot regeringen. Myndigheter är enligt Rainey och 

Bozeman (2000) mer styrda av regler och restriktioner än vad privata organisationer är. 

Detta beror inte på skillnader i filosofi hos ledningen i respektive typ av organisation, 

utan snarare på att yttre lagstiftning och politik påverkar myndigheter i stor utsträckning 

(Rainey & Bozeman, 2000). 

 

New Public Management, eller NPM, härstammar enligt Hood (1991) från två olika 

idéströmningar. Den första grundar sig i konsumenternas valfrihet och den nya 

institutionella ekonomin som växte fram under 1900-talets andra halva. Dessa trender 
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satte fokus på konkurrens, valfrihet och transparens till skillnad från äldre tiders ekonomi. 

Idéströmning nummer två handlar om styrningen i offentliga organisationer som under 

denna era influerades mer av det privata näringslivet. Tankarna som kategoriseras under 

begreppet NPM handlar i grova drag om att dela upp organisationer i små hanterbara 

enheter, att delegera ansvar till experter, att formulera och sätta målsättningar för att 

kunna mäta resultat samt att komma närmare den privata marknaden och 

konkurrensutsätta den offentliga organisationen i fråga. Åtgärder som dessa är tänkta att 

effektivisera den offentliga sektorn, både i termer av att reducera kostnader men också 

genom att öka samhällsnyttan. (Hood, 1991). NPM influerade även svensk förvaltning 

under slutet av 1900-talet och ledde till omfattande decentralisering i myndigheter. NPM 

tar sig också uttryck i att ett flertal tillsynsmyndigheter, med uppdrag att kontrollera och 

följa upp offentliga organisationer, upprättats. (Hall, 2015) 

 

Pérez-López, Prior och Zafra-Gómez (2015) menar att NPM bara ökar effektiviteten i 

leveransen av offentliga tjänster om särskilda omständigheter föreligger. NPM-metoder 

som outsourcing eller att samarbeta kommuner emellan med att leverera offentliga 

tjänster sänker generellt sett effektiviteten i offentliga organisationer (Boyne, 1996; 

Pérez-López, Prior & Zafra-Gómez, 2015). Under en ekonomisk kris kan dock 

exempelvis outsourcing bidra till ökad effektivitet i offentliga organisationer. Något som 

däremot påverkar effektiviteten positivt, oberoende av rådande konjunktur, är så kallade 

“mixed firms” (gemensam leverans av tjänster mellan privat och offentlig sektor). Denna 

lösning talar för återgången till en mer centraliserad offentlig sektor och kan bidra till att 

förklara centraliseringstrenden under de senaste åren. (Pérez-López, Prior & Zafra-

Gómez, 2015) 

 

3.2 Standardisering 
 

Standardiserat arbete innebär enligt Sandkull och Johansson (2000) att verksamheter tar 

till vara på de mänskliga resurserna på bästa möjliga sätt, dvs rätt man på rätt plats. 

Samtidigt menar författarna att standardisering inte kan uppnås om personalen arbetar 

med flera uppgifter inom verksamheten. De anser att ett begränsat antal uppgifter och att 

utföra dessa på bästa möjliga sätt öppnar upp för ett standardiserat arbetssätt, vilket för 

tankarna till Taylorismen och Fords fabrik i Detroit under början av 1900-talet. Taylor 

identifierade på sin tid att den mänskliga resursen inte nyttjas till max, vilket endast är 
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möjligt om verksamheten stadgar ett optimalt arbetssätt som efterföljs av samtliga 

involverade i verksamheten. Dessa idéer lever kvar än idag och handlar om att skilja den 

enskilde individen från dess arbetsuppgift i hopp om att nå standardiserat arbete (Sandkull 

& Johansson, 2000). Vidare förklarar Kates och Galbraith, (2007) att behovet av ett 

standardiserat arbetssätt inom organisationen är förknippat med en hög grad av 

centralisering. Kopplingen mellan standardiserat arbete och centralisering beror enligt 

Kates och Galbraith (2007) på att ett standardiserat arbetssätt öppnar upp för tydlig 

ansvarsfördelning. 

 

Inom tjänstesektorn har det blivit allt mer vanligt att införa ett standardiserat arbetssätt 

som samtliga inom verksamheten kan utgå från. Denna trend speglar den utveckling som 

sker i samhället. Darius (2008) förklarar att det är, och historiskt sett, har varit starkt fokus 

på standardisering inom tillverkningsindustrin. Hon anser att steget från en vara till en 

tjänst inte är så stor som man vid en första beskådning hade kunnat tro. I takt med att 

samhället moderniseras och framförallt digitaliseras, öppnar detta upp för standardisering 

även inom tjänstesektorn, i syfte att effektivisera, framförallt i form av processtyrt arbete.  

 

3.3 Grad av centralisering 
 

Centralisering handlar i mångt och mycket om på vilken nivå inom en verksamhet som 

beslut kan fattas. Vidare handlar centralisering om medarbetares påverkan och 

möjligheter att själva fatta beslut som berör deras dagliga verksamhet. Det är vanligt 

förknippat att decentralisering lämpar sig bäst inom organisationer som beslutsmässigt 

innehåller färre hierarkiska nivåer och kortare beslutsvägar. Konsekvensen av 

decentralisering blir således att de mindre enheterna inom verksamheten själva kan vara 

med att avgöra beslut och på så vis på ett bättre sätt ansvara för att nå upp till de mål som 

ställs på respektive medarbetare/enhet. (Södergren, 1992). I motsats till decentralisering 

lämpar sig centralisering mycket väl i verksamheter som arbetar med standardiserade 

processer, vilket innebär ett effektivitetstänk som kan gynna verksamhetens alla enheter. 

(Kates och Galbraith, 2007)  

 

Inom verksamheter avgörs graden av centraliseringen i huvudsak av två aspekter. Dels 

handlar det om den hierarkiska fördelningen av befogenheter och dels handlar det om hur 

många enheter som är involverade i beslutsfattandet. (Carter & Cullen, 1984; Jacobsen & 
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Thorsvik, 2008; Alvesson & Sveningsson, 2012). Den ena parametern handlar på så vis 

om beslutfattande som flyttas uppåt/nedåt i verksamhetens hierarki. Flyttas ansvar för 

beslutsfattande uppåt innebär det ett steg mot ökad centralisering, medan beslut som 

förskjuts ett steg nedåt är associerat med decentralisering. Den andra delen av skalan 

handlar om hur många nivåer i verksamheten ett beslut måste passera innan det kan fattas. 

Det är vanligt betraktat att beslut som kan fattas på medarbetarnivå är förknippat med en 

decentraliserad struktur, medan beslut som endast får tas av ledningen är starkt korrelerat 

med en centraliserad verksamhet. (Jacobsen & Thorsvik, 2008; Andrews, Boyne, Law & 

Walker, 2009) 

 

Förespråkare av en hög grad av centralisering menar att det leder till kortare beslutsvägar, 

klarare ansvarsområden och tydligare riktning och målsättningar (Andrews et al, 2009; 

Joseph, Klingebiel & Wilson 2016). Motståndarna till en hög grad av centralisering 

framhåller att organisationen hindrar underordnad personal att ta beslut, att 

organisationen blir oflexibel och att den blir mer okänslig för snabba förändringar i 

omvärlden. (Andrews et al, 2009).  

 

Vidare har det riktats en del kritik mot decentraliserade organisationsstrukturer där 

kritiken handlar om att dessa verksamheter riskerar att få reducerad effektivitet varpå 

styrning och kontroll lämpar sig, dvs mer centralisering. Viktigt att komma ihåg är att 

ytterst få verksamheter helt arbetar utifrån endast en av strukturerna, vanligtvis är det en 

mix av de båda som identifieras i organisationer. (Södergren, 1992) 

 

Författare som Jacobsen och Thorsvik (2008) och Andrews et al (2009) hävdar att graden 

av centraliseringens påverkan på offentliga organisationers prestationer beror på vald 

strategi. På så vis går det inte att säga att decentralisering eller centralisering är rätt eller 

fel generellt, utan det beror på om den offentliga organisationen konkurrerar med privata 

aktörer eller om det är en myndighet som är ensam på marknaden med att utföra en viss 

samhällsfunktion (Andrews et al, 2009). I Sverige har det under 2000-talet existerat en 

generell trend i att decentralisera verksamheter med avsikt i att ge den som har den bästa 

och mest relevanta kunskapen inom ett visst område beslutsfattande behörigheter 

(Alvesson och Sveningsson, 2012). Ett flertal studier som genomförts under 2000-talet 

har påvisat att allt fler offentliga verksamheter valt att arbeta utifrån den centraliserade 

strukturen. (Boffa, Piolatto & Ponzetto, 2016). Jacobsen och Thorsvik (2008) lyfter i 
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bilden nedan fram några för- och nackdelar som respektive beslutsfattarstruktur 

innehåller. 

 

    

(Bild 6, För- och nackdelar med olika grader av centralisering. Jacobsen och Thorsvik, 

2008) 

 

3.4 Styrning inom offentlig verksamhet 
 

Stigendal och Johansson (2003) framlägger en modell som beskriver den nya styrningen 

inom offentlig verksamhet som ett resultat av decentraliseringen på 80-talet och 

sedermera centraliseringen under 2000-talet. Denna styrning rör sig om förhållandet 

mellan regeringen och myndigheterna. Framförallt handlar den om att ge myndigheter ett 

större egenansvar och möjlighet att påverka sin egen verksamhet. 



 

 35 

 

(Bild 7, Förändring av styrning av offentlig verksamhet. Stigendal och Johansson, 2003) 

 

Trots ett större egenansvar skapades, som resultat av decentraliseringen ett antal mått, 

mål och referensramar från regeringen som myndigheterna skulle förhålla sig till. Som 

figuren ovan visar har det skett en utveckling från budgetstyrning till målstyrning. Utöver 

målstyrningen innebar övergången till decentralisering ett större fokus på verksamhetens 

visioner och värderingar. Genom att skapa ett antal visioner och värderingar som kan 

genomsyra hela verksamheten får myndigheten en mer hållbar verksamhetsidé vilket i sin 

tur kan motivera de anställda till det arbete de utför. (Stigendal & Johansson, 2003) 

 

Bengtsson, Lind och Samuelsson (2000) hävdar att styrning genom mål och visioner leder 

till att fler uppmärksammar styrningen och kan ta åt sig av de mål och visioner som 

ledningen presenterar. Anledningen till denna förändring beror enligt författarna på att de 

mål och visioner som framställs i ledningen kan brytas ner vilket leder till att alla inom 

verksamheten på ett eller annat sätt kan ta åt sig av de uppställda målen. 

 

Den moderna verksamhetsstyrningens framfart har enligt Lindvall (2011) möjliggjort för 

andra typer av organisationsstrukturer än de traditionella, hierarkiska. En av dessa former 

av organisationsstruktur är matrisorganisationen. Matrisorganisation framkom för att 

möjliggöra hanteringen av den komplexitet som kan uppstå då en verksamhet verkar på 

flera orter, oavsett om verksamheten verkar nationellt, eller internationellt. Det som 
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skiljer en matrisorganisation från de tidigare formerna av organisationsstrukturer är att 

den har en ansvarsfördelning som sträcker sig över två dimensioner, horisontellt samt 

vertikalt. Lindvall (2011) tar upp ett exempel som handlar om att det finns en överordnad 

på respektive kontor samt en ledare för respektive produkt/tjänst. Det delade ansvaret kan 

enligt Lindvall (2011) leda till konfliktartade situationer vilket innebär att ledare inom en 

verksamhet måste förhålla sig till grundkriterierna för en matrisorganisation vilka är 

kommunikation och hantering av information. (Lindvall, 2011) 

 

 

(Bild 8, Matrisorganisation. Egen illustration) 

 

Det har riktats en del kritik mot den matrisfokuserade organisationen då den till synes 

hårda strukturen kan generera en negativ effekt på verksamheten. Strukturen i en 

matrisorganisation med dubbla ansvarsled kan skapa viss tröghet inom verksamheten, 

vilket gör den sårbar för snabba omvärldsförändringar, samtidigt som det enligt Lindvall 

(2011) rekommenderas flexibilitet i moderna organisationer. I syfte att lösa denna 

organisationsstrukturs tillkortakommanden har det skett en utveckling av 

matrisorganisationen, vilket innebär att arbete i nätverksorganisation blivit nästa steg 

inom processorienterad organisationsstruktur. Istället för att belysa den tydliga 

ansvarsfördelning som en matrisorganisation gör, utgår istället en nätverksorganisation 

från att lägga tonvikten på de relationer som existerar mellan en verksamhets olika 

enheter. Dessa relationer omfattar bland annat olika transaktioner och flöden.  

 

Ytterligare en anledning till att nätverksorganisationen blivit allt mer vanlig i moderna 

verksamheter handlar om att allt färre organisationer fokuserar på de formella 

möjligheterna. Istället fokuseras det mer på att skapa virtuella organisationer och därmed 

mer nätverksinriktade lösningar. Den största skillnaden mellan nätverksorganisationen 



 

 37 

och andra organisationsformer är att denna form av struktur enkelt kan kopplas samman 

med ny informationsteknik, vilket skapar nya förutsättningar att bedriva verksamhet på 

oavsett lokalisering. Nätverksorganisationens flexibilitet innebär att den är nära anknuten 

till den processorienterade verksamhetsstyrningen.  (Lindvall, 2011)  

 

3.5 Informella styrmedel 
 

Crutzen, Zvezdov och Schaltegger (2017) menar att organisationer behöver använda sig 

av informella styrmedel. Denna sortens styrmedel tenderar att komplettera och förstärka 

verksamheten på lång sikt. Organisationer som saknar den informella formen av styrning 

ökar risken för konflikter. (Crutzen, Zvezdov & Schaltegger, 2017). 

 

Enligt Rainey och Bozeman (2000) har det historiskt ansetts att offentliga organisationer 

karaktäriseras av vaga och komplexa mål som är svåra att följa upp. Samtidigt har flertalet 

enkätundersökningar bland chefer i offentliga organisationer visat på motsatsen, att mål 

i offentliga organisationer i allra högsta grad är tydliga och mätbara (Rainey & Bozeman, 

2000). Den informella styrningen utgår från upplevelser, vilket inte är att betrakta som 

något mätbart styrmedel. Under de senaste två decennierna har allt fler verksamheter valt 

att fokusera på denna form av styrmedel detta i syfte att fånga de mjukare formerna av 

styrning som de informella måtten tenderar att generera enligt Ax, Johansson och Kullvén 

(2015).  

 

En verksamhetskultur kan påverka en organisations medarbetare i flera olika former. 

Vanligtvis är det vid beslutsfattande och kommunikation som en verksamhetskultur kan 

identifieras (Alvesson, 2013). Det handlar om hur verksamheten vill bli identifierad och 

hur detta syns bland medarbetare och beslutsfattare. Anledningen till att detta är en viktig 

del i en verksamhets styrning beror på att det under det senaste decenniet har identifierats 

en ökad nödvändighet av vad som kallas för ändamålsenliga medel för att påverka de 

anställda till prestation. Andra anledningar till att företagskulturen har fått större 

uppmärksamhet beror på att verksamheter tenderar att vilja skapa sig en större flexibilitet 

vid beslutsfattande, som ett resultat av kritiken mot de traditionella styrsätten. (Ax et al, 

2015; Anthony, Govindarajan, Hartman, Kraus & Nilsson, 2014). 
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Lärande inom en verksamhet är en annan viktig del av den informella styrningen. Många 

definierar lärande inom en organisation som en förändring i handlingssätt hos både 

medarbetare och arbetsgrupper. Lärande kan på så vis uppfattas som synonymt till hur 

arbetet som utförs ska leda mot ett bättre arbetssätt. Lärandet ur förbättringssynpunkt kan 

mätas på flera olika sätt, exempelvis genom produktivitets- och kvalitetsmått. Utöver 

detta kan lärande givetvis ses som ett sätt att lära sig nya uppgifter inom verksamheten. 

(Ax et al, 2015; Anthony et al, 2014). 

 

En annan viktig del av den informella styrningen handlar om den enskilde medarbetaren. 

Detta perspektiv på informell styrning har blivit allt mer aktuellt i takt med 

moderniseringen av verksamheter där en demokratianda rekommenderas råda inom 

verksamheter. En demokratisk organisation innebär att samtliga inom verksamheten får 

möjlighet att påverka bland annat organisationens utformning, hur arbetet ska utföras 

samt tillsättning av chefer och andra i ledningen. Ytterligare en viktig del som 

medarbetarperspektivet tar upp är att medarbetaren ska känna att de utför ett viktigt arbete 

för verksamheten samt att organisationen tar tillvara på respektive medarbetares 

kompetens. Detta innebär att medarbetarperspektivet inom den informella styrningen är 

ett sätt att stärka intresset och avsikten till att genomföra ett bra jobb. Genom 

kommunikation och uppmuntran inom verksamheten, stärks incitamenten från 

medarbetaren till att göra ett bättre arbete. (Ax et al, 2015; Anthony et al, 2014) 

 

3.6 Värdeskapande och samhällsnytta 
 

Bryson, Crosby och Bloomberg (2014) och Mintrom och Luetjens (2015) hävdar att olika 

dimensioner av samhällsnytta har belysts av olika författare som berört ämnet i olika 

sammanhang och utifrån olika perspektiv. I den svenska kontexten har dock Lennart 

Lundquists resonemang kring samhällsnytta och offentligt värdeskapande fått stort 

genomslag. Lundquist (1998) menar att det finns förväntningar i det svenska samhället 

kring vilka värden den offentliga verksamheten ska bidra med. I grunden härleds dessa 

förväntningar utifrån tillit, vilket är centralt för att ett kollektiv, som samhället är, ska 

kunna fungera. Tilliten upprätthålls genom exempelvis ett säkert rättssystem. Denna 

moraliska dimension återspeglas även i regeringsformens andra paragraf, se nedan. 

(Lundquist, 1998) 
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“2§ Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för 

den enskilda människans frihet och värdighet. 

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande 

mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, 

bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda 

förutsättningar för hälsa. 

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande 

och kommande generationer. 

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla 

områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv...” 

(Utdrag ur 2§ 1974:152) 

 

Offentlig verksamhet syftar alltså enligt Lundquist (1998) till att säkerställa 

medborgarnas lika värde och rättigheter. Bozeman (2007) instämmer i att medborgarnas 

rättigheter och skyldigheter ska upprätthållas av offentlig verksamhet. Dessa värden, som 

enligt Lundquist (1998) ofta ses som grundläggande demokratiska värden, återfinns även 

inom fler nivåer av svensk lag, exempelvis i Socialtjänstlagen. Även i andra texter, som 

skolans läroplaner eller offentliga utredningar, fastslås medborgarnas rättigheter vara 

fundamentala och offentlig verksamhet förklaras vara ansvarig inför allmänheten. 

(Lundquist, 1998) 

 

Lundquist (1998) delar in “vårt offentliga etos”, alltså värdegrunden för offentlig 

verksamhet, i ekonomivärden och demokrativärden, vilka redovisas i modellen nedan. 

Även Moore (1995) har kopplat samman samhällsnytta med värden som rättvisa och 

effektivitet. 

 

 

(Bild 9, Vårt offentliga etos, Lundquist, 1998) 
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Alla ovanstående värden måste alltid uppfyllas i all offentlig verksamhet, menar 

Lundquist (1998). Ekonomivärdena är inte särskilt ifrågasatta i den allmänna debatten. 

Funktionell rationalitet innebär att åtgärder ska leda till uppsatta mål, kostnadseffektivitet 

att kostnaderna för åtgärderna ska vara så låga som möjligt och produktivitet betyder att 

produkten ska vara så stor som möjligt i förhållande till insatsen (Lundquist, 1998). 

 

Demokrativärdena är mer abstrakta och kan både överlappa och strida mot varandra 

(Lundquist, 1998). Politisk demokrati menar Lundquist (1998) genererar ett flertal 

processkrav och substanskrav som ställs på den offentliga förvaltningen. Processkraven 

handlar bland annat om att medborgarna genom allmänna val av representanter ska kunna 

påverka och legitimera den offentliga förvaltningen. Öppenhet är också ett processkrav 

och det innebär att medborgarna ska få tillgång till information om vad organisationen 

gör. När processkraven är tillgodosedda kommer substanskraven in i bilden. Dessa krav 

handlar exempelvis om hur lagen samt politikernas och medborgarnas vilja beaktas av 

den offentliga förvaltningen. (Lundquist, 1998) 

 

Rättssäkerhet handlar om att säkerställa medborgarnas rättigheter och att fall ska bedömas 

utifrån generella principer för att människors lika värde ska upprätthållas. Detta innebär 

att det ska finnas regelverk som myndigheter kan granskas utifrån. Det ställs också krav 

på hur dessa regler genomdrivs (Lundquist, 1998). 

 

Offentlig etik omfattar regler om offentlig förvaltnings processer och åtgärder, regler för 

olika roller och hierarkiska frågor samt regler för hur ämbetsmän eller myndigheter ska 

förhålla sig till andra aktörer som medborgare eller politiker (Lundquist, 1998). 

 

Quist och Fransson (2014) presenterar tre kriterier som en tjänst måste leva upp till för 

att den ska kunna generera värde, i offentliga verksamheter även kallat samhällsnytta. För 

det första handlar det om att resursen måste vara tillgänglig så fort ett behov uppstår. Det 

andra handlar om att resursens funktioner måste vara lämplig för det värde den initialt 

skapades för. Sista kriteriet som Quist och Fransson (2014) lyfter fram är att tjänsten 

måste vara väl samordnad med både brukaren samt andra resurser i systemet/processen. 

En värdeskapande resurs måste följaktligen sammankopplas med andra värdeskapande 

resurser för att det sammanlagda värdet ska bli så stort som möjligt. (Quist & Fransson, 

2014) 
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Myndigheters och andra offentliga verksamheters huvudsakliga uppgift är enligt Quist 

och Fransson (2014) att se till samhällets bästa, att sätta kollektivet framför individen. 

Äventyrar individens krav kollektivets nytta ska inte myndigheten tillgodose individens 

önskan. Vilket värde som skapas, och för vem, beror också på huruvida betraktelsen sker 

utifrån individen som en kund eller ej. En myndighets kunder tar inte nödvändigtvis del 

av myndighetens tjänster helt frivilligt, även om tjänsten kan gynna dem. Det bör beaktas 

när utredning sker gällande vilket värde en myndighet skapar för individen kontra vilken 

samhällsnytta myndigheten genererar till kollektivet. (Quist & Fransson, 2014) 

 

Enligt Bryson, Crosby och Bloomberg (2014) samt Mintrom och Luetjens (2015) 

definieras samhällsnytta på olika sätt av olika författare. Moore (1995) menar exempelvis 

att samhällsnytta består av framförallt effektivitet och rättvisa. Bozeman (2007) hävdar 

att samhällsnytta utgår från samhällets gemensamma krav på rättigheter och skyldigheter. 

 

3.7 Onödig efterfrågan 
 

Enligt Quist och Fransson (2014) innebär myndigheters traditionella sätt att se på 

värdeskapande att värde för kunden har skapats så fort ett ärende genomförts och 

avslutats. Vad myndigheter ofta glömmer bort är att det alltid är kunden som avgör om 

värde skapats och i så fall vilken i utsträckning det genererats. Onödig efterfrågan skapas 

lätt när en organisation exempelvis har mål om att öka produktiviteten. Det kan 

exempelvis vara att en kundtjänstavdelning beslutar sig för att avverka fler samtal per dag 

vilket mest resulterar i att kunderna inte känner att de fått all den hjälp de behövt och 

därför ringer in dagen efter igen. (Quist & Fransson, 2014) 

 

Enligt Plé och Cáceres (2010) kan det som myndigheter betraktar som värdeskapande 

genom ett slutfört ärende istället betraktas som värdeförstörande av kunden. Detta beror 

på att en medborgare möjligtvis inte är nöjd med hanteringen av ärendet i sig och på så 

vis återkommer ytterligare en gång till myndigheten. Scenariot då medborgare 

återkommer till myndigheten angående samma ärende som de tidigare varit i kontakt med 

myndigheten om kallas enligt Seddon (2003) för onödig efterfrågan (failure demand). 

Detta är tidskrävande för medborgaren (kunden) och kostnadskrävande för myndigheten.  
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Seddon (2008) menar att det som myndigheter uppfattar som avslutat ärende efter första 

kontakten inte stämmer överens med det som kunden uppfattar som avslutat ärende. 

Forskningen som Seddon (2008) genomfört tyder på ett stort och tydligt gap. 80% av de 

ärenden som inkom en offentlig verksamhet under Seddons forskning ansågs, av 

verksamheten vara avslutat redan efter första kontakten. Av dessa ärenden var det endast 

fem procent av kunderna som ansåg sitt ärende vara helt avslutat. Detta innebär att en 

övervägande majoritet på ett eller annat sätt kom i kontakt med myndigheten minst en 

gång till efter det att myndigheten avslutat ärendet. Detta innebar att myndigheten fick 

starta upp ärendet igen för att än en gång hjälpa kunden. Vidare hävdar Seddon (2008) att 

majoriteten av dessa ärenden som kunderna återkommer med hade kunnat lösas redan vid 

första kontakten genom en bättre organisering kring de inkommande ärendena.  

 

Seddon (2008) påpekar, som resultat av sin forskning, vikten av att inte endast fokusera 

på myndighetens inre effektivitet, dvs aktiviteter, kostnader och effektivitet internt. 

Myndigheter borde lägga ett större fokus på det som verkligen representerar 

värdeskapande. Detta innebär ett större fokus på den yttre effektiviteten dvs kundens 

uppfattning om verksamhetens hantering av ärendet. Detta är något som ska skapa ett 

högre samband mellan det som myndigheten och kunden ser som ett avslutat ärende i 

syfte att kringgå den onödiga efterfrågan (Seddon 2008)  

 

3.8 Förändringar inom verksamheter 
 

När en förändring genomförts inom en verksamhet blir det viktigt att belysa hur 

förändringen uppfattas av personer inom verksamheten. Heracleous (2001) beskriver ett 

antal förutsättningar som en verksamhet bör tänka på efter det att en förändring 

genomförts. För det första handlar det om att ledarskapet måste vara aktivt och 

övertygande så att alla inom verksamheten låter sig intalas att förändringen är till det 

bättre för både verksamheten men även för den enskilde individen.  

 

En annan viktig del som Heracleous (2001) tar upp är att de som är inblandade i 

förändringen även ska få vara involverade i den fortsatta utvecklingen av organisationen 

på så sätt att alla medarbetare ska få möjlighet att säga sitt och påverka. Som exempel 
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kan anställda få vara delaktiga i mindre förändringsarbete som påverkar dem på en, ur 

organisationens synvinkel mindre skala.  

 

Ytterligare en viktig del i det fortsatta utvecklingsarbetet av verksamheten är att 

kommunicera med samtliga inom verksamheten i syfte att skapa sig förståelse för 

verksamheten och dess förändringar. Utan kommunikation finns det risk att det skapas 

motstånd till förändringen. Denna kommunikation kan te sig olika, vanligtvis sker den 

genom möten och andra gruppträffar. (Heracleous, 2001) 
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4.Empiri_____________________________________________________________ 

Empiriavsnittet belyser Skatteverkets verksamhet utifrån de 10 genomförda intervjuerna. 

Avsnittet inleds med en beskrivning av Skatteverkets södra region och dess olika kontor. 

Därefter leds avsnittet in på en beskrivning av Skatteverkets tidigare styrning av de 

inkommande ärendena för att avslutas med den nuvarande styrningen. Indelningen i den 

nuvarande styrningen kommer att utgå från de tre styrparametrar som låg till grund för 

förändringen, dvs det ekonomiska-, kund- samt medarbetarperspektivet. 

______________________________________________________________________ 

 

4.1 Skatteverkets södra region 
 

Den södra regionen är en av Skatteverkets totalt sex geografiskt indelade regioner. Därtill 

finns även Storföretagsskattekontoret som är jämställt med regionerna. Den södra 

regionen, vilken denna uppsats utgår från, består av länen Skåne, Kronoberg, Blekinge 

och Kalmar. I regionen finns tre specialkontor och fem så kallade samverkanskontor.  

 

Specialkontoren inom regionen arbetar med rikstäckande material, dvs sådant material 

som rör hela riket och inte bara den södra regionen. Exempelvis arbetar kontoret Malmö 

1 med organiserad brottslighet på rikstäckande nivå, medan Västervikskontoret har hand 

om ROT- och RUT-avdrag för hela Sverige. Det tredje specialkontoret är 

Utlandsskattekontoret, vilka har hand om utländska företag och privatpersoner som är 

skattskyldiga i Sverige. (Johansson & Westergården, 2017) 

 

De fem samverkanskontoren som Skatteverkets södra region har, kallas så då de är 

sammanfogade under en gemensam kontorschef på respektive samverkanskontor. 

Anledningen till detta är att Skatteverket inte vill att regionledningen ska ha för många 

medlemmar, då det är kontorscheferna som utgör regionledningen. De fem 

samverkanskontoren är enligt Johansson och Westergården (2017): 

 Växjö/Kristianstad 

 Kalmar/Karlskrona 

 Lund/Ängelholm 

 Malmö 2/Simrishamn 

 Helsingborg/Folkbokföring 
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(Bild 10, Skatteverkets nya styrning, Egen illustration) 

 

Bild 10 visar i det nedre orange fältet Skatteverkets södra regions fem samverkanskontor 

plus de tre specialkontoren sammanfogade i en horisontell linje. Kontoret i Helsingborg 

skiljer sig från de andra eftersom det är sammansatt med verksamhetsområdet 

folkbokföring, där de hjälper till med rikstäckande material. I övrigt arbetar 

samverkanskontoren i den södra regionen med verksamhetsområdet beskattning. 

(Johansson & Westergården, 2017) 

 

I tillägg till special- och samverkanskontoren finns också ett antal stödtjänster för bland 

annat personalfrågor och kommunikation, vilka syns strax under regionledningen i bild 

10. Den viktigaste stödtjänsten är regionkansliet, vilken stöttar regionledningen i det 

strategiska arbetet. Regionledningen består av cheferna för special- och 

samverkanskontoren och leds av regionskattechefen. Regionledningen har regionens 

strategiska ansvar och arbetar med ansvars- och organisationsfrågor, målbilder samt 

planeringen för nästkommande år. Även budgetering och utvärdering ligger på 

regionledningens bord. Utöver detta ansvarar regionledningen för hur regionen ska 

förhålla sig till uppdraget de får från det nationella huvudkontoret, ett uppdrag som skiljer 

sig från år till år. (Johansson & Westergården, 2017) 
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De tre blå fälten mellan regionledningen och samverkanskontoren i bild 10 visar de 

nätverk som införts i samband med den förändrade styrningen. Nätverken är 

kategoriserade efter olika typer av processer som beskattningsverksamheten arbetar med. 

Flödesnätverket är det nätverk där hanteringen av inkommande ärenden behandlas. Där 

sitter representanter från varje kontor inom regionen. I de andra nätverken behandlas olika 

typer av egeninitierat arbete. (Westergården & Johansson, 2017) 

 

De enskilda kontoren, vilka syns horisontellt längst ner på bild 10 har i sin tur varsin 

ledningsgrupp bestående av kontorschefen samt ett antal sektionschefer, på de flesta 

kontor 6-7 stycken, enligt Johansson (2017). De ansvarar för sitt enskilda kontor, 

däribland vilka de väljer att rekrytera. Kontoren driver även sitt eget förbättringsarbete 

och har stor frihet i hur de ska fullgöra sina uppdrag. (Johansson & Westergården, 2017) 

 

“Kontoren bestämmer sin egen inre organisation. Hur många sektioner de ska ha och 

vad de ska innehålla. Ledningen bestämmer VAD som ska göras, kontoren bestämmer 

genomförandet av sitt uppdrag, dvs ”HUR: et.” (Johansson, 2017) 

 

Implementeringen av nätverken är central i den nya styrning som vi förklarar mer 

ingående längre ner i detta kapitel. Nätverken består av representanter från varje kontor 

och leds av en nätverksansvarig som även representerar regionen i respektive 

rikstäckande nätverk (Johansson & Westergården, 2017; Maria Grieger, chef för 

samverkanskontoret Växjö/Kristianstad och ansvarig för flödesnätverket, 2017). I den 

södra regionen finns två nätverk som rör det egeninitierade arbetet, nämligen fel- och 

fusknätverket och nätverket för skatteundandragande. Fel- och fusk är oavsiktliga eller 

lindriga deklarationsfel medan skatteundandragande innefattar mer strukturerad och 

omfattande skattebrottslighet. För inkommande ärenden finns ett nätverk, nämligen 

flödesnätverket. (Johansson & Westergården, 2017)  

 

4.2 Den tidigare styrningen 
 

Johansson och Westergården (2017) berättar att det före förändringen inte fanns samma 

styrning av inkommande ärenden som styrningen inom det egeninitierade arbetet. Istället 

var det upp till kontoren själva att lösa uppgiften gällande de inkommande ärendena på 

bästa sätt och möjligheterna att följa upp och kontrollera denna hantering från 
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regionledningen eller från riksnivå var inte särskilt goda (Grieger, 2017). För det 

egeninitierade arbetet var styrningen tydligare, här fanns ett flertal förväntade resultat och 

kontoren var ålagda att avsätta en viss andel tid till den typen av arbete (Johansson & 

Westergården, 2017). Denna andel var lika stor på varje kontor vilket resulterade i att 

kontoren på de mindre orterna kunde granska de lokala företagen betydligt mer noggrant 

än vad exempelvis Malmökontoret kunde då det fanns behov att lägga stora resurser på 

det egeninitierade arbetet. Problemet med denna styrning utåt sett var att olika företag 

fick olika sorts behandling beroende på geografisk hemvist. Detta strider mot 

Skatteverkets inriktningsmål. (Grieger, 2017).  

 

“Det fanns riksplansaktiviteter i det egeninitierade arbetet och där var vi väldigt styrda. 

Men däremot i det inkommande ärendeflödet var vi lite… jag ska inte säga lämnade, men 

vi gjorde lite som vi fann bäst på de olika kontoren för att få igenom ärendet så snabbt 

som möjligt.” (Grieger, 2017) 

 

Pia Karsten, chef för samverkanskontoret Malmö 2/Simrishamn, (2017) tillägger att det 

förekom olika långa handläggningstider beroende på vilket kontor som hanterade ärendet. 

Detta berodde enligt Marie-Louise Husberg, ekonomicontroller vid Växjökontoret, 

(2017) på att den södra delen av den södra regionen, även kallad storstadsregionen, hade 

ett mycket större behov av egeninitierat arbete då denna delen av regionen var och är en 

så kallad tillväxtzon invånarmässigt. Denna tillväxt är även korrelerad med tillväxt för 

brottslighet, därav behovet av de större resurserna på det egeninitierade arbetet. Det 

positiva med att arbeta med företag och privatpersoner i närområdet, något som 

småstadskontoren tidigare hade möjlighet till menar Lena Bengtson, regionrepresentant 

för inkomstskattflödet i riksnätverket, (2017) var att medarbetarna mycket lättare kunde 

se effekterna dvs bidraget av sitt arbete, vilket de numera inte kan göra i samma 

utsträckning. 

 

4.3 Den nya styrningen 
 

Det stora steget mot Skatteverkets nya styrning är att den södra regionen numera arbetar 

med flödesnätverk och ett regiongemensamt material i ärendeflödet. Detta innebär att 

samtliga löpande ärenden som ankommer Skatteverkets södra region samlas i en 

gemensam inkorg, för att sedan fördelas till de olika kontoren grundat utifrån kontorens 
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respektive resurser. Fördelningen av arbetsuppgifter bestäms i nätverket, vilket illustreras 

av kranarna i bild 11 nedan. Exempelvis kan en viss uppgift koncentreras till ett visst 

kontor. Det kan även röra sig om scenariot om det skulle uppstå personalbrist på något 

kontor, vilket Westergården (2017 beskriver; 

 

“Samma om exempelvis någon blir sjuk, ja då kan vi skruva ner antalet så att kontoret i 

fråga får färre ärenden, 10% istället för 12. Man kan säga att man sitter i detta 

flödesnätverk med en massa kranar som man vrider på och av utefter resurser. Det gäller 

att ha någon struktur så att man inte överraskar. Skillnaden är återigen ett flödesnätverk 

som har hela regionen, alla dessa 250 årsarbetskrafter istället för att på varje kontor 

sitta med sitt.” (Westergården, 2017) 

 

Nätverkets roll i den nya styrningen blir på så vis att se till att flödet för de inkommande 

ärendena upprätthålls på samtliga kontor i den södra regionen. Till hjälp har nätverket 

som tidigare nämnts representanter från varje samverkanskontor. Detta innebär att 

nätverket kan belysa de frågor som skulle uppstå på kontorsnivå och hantera dessa i 

nätverket för hela regionen. (Westergården & Johansson, 2017) 

 

 

(Bild 11, Den nya fördelningen, egen illustration) 

 

Utöver flödesnätverket där bland annat ärendefördelningen sker, har Skatteverket även 

infört förväntade resultat som styrmedel. De förväntade resultaten är ca 50 till antalet och 

ger instruktioner om hur snabbt hanteringen av en viss sorts ärende ska gå. De förväntade 

resultaten är inte endast tidsinriktade, som exempel finns ett förväntat resultat om att 

andelen uteblivna deklarationer ska minska för varje år. Till varje förväntat resultat är ett 
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syfte kopplat för att styrmedlet ska knyta an till Skatteverkets inriktningsmål. (Johansson 

& Westergården, 2017). De förväntade resultaten mäts på grupp- eller kontorsnivå och 

inte på individnivå då det enligt facket inte är acceptabelt, men även för att Skatteverket 

inte känner att de har behov av att mäta på individnivå. Förvisso anser en del respondenter 

att en mätning på medarbetarnivå skulle underlätta lönesamtalen då Skatteverket lättare 

kan se hur respektive medarbetare har presterat och då basera lönen efter detta. (Karsten, 

2017; Ulfskans, 2017) 

 

Ett exempel på ett förväntat resultat och dess syfte inom flödet för inkomstdeklarationer 

är: 

 

“Förtidsåterbetalning ska vara hanterad inom två veckor från ankomstdatum. När 

förtidsåterbetalning kräver kommunikation ska kontakt ha tagits inom samma tid” 

(Skatteverket, 2017) 

 

“Syftet är att se till att den med A-skatt som har rätt till förtidsåterbetalning får 

återbetalning så att preliminär och slutlig skatt överensstämmer enligt kända uppgifter 

vid tidpunkten för beslutet.” (Skatteverket, 2017) 

4.3.1 Ekonomiska perspektivet 
 

Den nya styrningen av ärendeflöden utgår från tre styrparametrar. Den första är låga 

kostnader, där Skatteverket vill skapa sig möjligheter att minska sina nuvarande 250 

årsarbetskrafter i ärendeflödena. (Westergården & Johansson, 2017). Detta är något som 

flera av respondenterna, bland annat Grieger (2017) och Christin Ulfskans, 

personalstrateg vid Malmö 2-kontoret, (2017), tror är möjligt i takt med att allt fler av 

arbetsuppgifterna i det inkommande ärendeflödet digitaliseras och automatiseras. 

Behovet av 250 årsarbetskrafter blir på så sätt inte lika stort vilket kommer innebära dels 

förflyttning av tjänster men även en nedskärning på personalsidan.  

 

Det råder delade meningar gällande Skatteverkets förhoppning om kostnadsbesparingar 

genom effektivisering i och med den nya styrningen inom ärendeflödena. I takt med att 

den nya styrningen implementerats har Bengtson (2017) under den senaste tiden ställt sig 

tveksam till om kostnadsbesparingar ens är möjligt inom den södra regionen.  
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“Hade ni frågat mig för ett halvår sedan hade jag sagt ja, men jag är inte helt 100. Det 

kommer hela tiden att komma nya arbetsuppgifter in i ärendeflödena beroende på 

riksdagsbesluten och dessutom så tror vi att det som vi gör i flödet är mycket 

normbildande ute i samhället. Skär vi ner där och svänger över på för mycket kontroll 

tror jag att normen kan gå mot att man inte litar på skatteverket. Så det gäller att man 

hittar denna balansen.” (Bengtson, 2017) 

 

Detta är något som Husberg (2017) inte håller med om. Hon anser att Skatteverket redan 

nu lyckats identifiera ett mindre behov av årsarbetskrafterna, endast några månader in i 

den nya styrningen. Hon, tillsammans med Ulfskans (2017) och Grieger (2017) anser att 

tekniken och systemen Skatteverket använder sig av är den största bidragande faktorn till 

att den södra regionen i framtiden kan skära ner på de 250 årsarbetskrafterna inom 

ärendeflödet.  

 

Ytterligare en bidragande faktor till det reducerade behovet ser Husberg (2017) i att 

medarbetarna har utvecklats och att kraven ökat på att man ska upprätthålla ett visst 

arbetstempo, vilket syns i de förväntade resultat Skatteverket har. På grund av fackliga 

aspekter får dessa förväntade resultat inte gå ner på individnivå. Detta är heller inte något 

Skatteverket eftersträvar, men att använda de förväntade resultaten som uppföljning på 

grupp- eller sektionsnivå är något som Madelene Ottosson, verksamhetsutvecklare i 

flöden, (2017) och Karsten (2017) anser vara fullgod produktionsmätning, då många team 

redan har kunskapen om vem i gruppen som arbetar mer, respektive mindre än de andra.  

 

Anders Gunnarsson, verksamhetsstrateg i den södra regionen, (2017) hävdar att 

kostnadsbesparing inte är den enda ekonomiska konsekvensen som kommer med den nya 

styrningen. Visst vill Skatteverket minska de 250 årsarbetskrafterna som årligen läggs på 

de inkommande ärendena, men de involverade personerna ska inte bli uppsagda i och 

med nedskärningarna i ärendeflödet. Han hävdar att det ska ske en omfördelning mellan 

ärendeflödet och det egeninitierade arbetet. Skatteverket har identifierat ett ökat behov av 

arbete riktat mot företagare, framförallt i storstadsregionen då förtroendet för 

Skatteverkets förmåga att ta in skatt från företag minskat enligt den senaste 

attitydmätningen (Andersson & Franzon, 2017). I takt med reducerat arbetsbehov i 

ärendeflödena är tanken att personal istället ska börja arbeta inom den egeninitierade 
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delen av beskattningsområdet. Detta är något som Grieger (2017) instämmer i då hon 

finner ett ökat behov av medarbetare i det egeninitierade arbetet. 

 

4.3.2 Kundperspektivet 
 

Den andra parametern som den nya styrningen utgår från är att Skatteverket ska ha nöjda 

kunder. Skatteverket är medvetna om att deras kunder helst av allt vill slippa att komma 

i kontakt med Skatteverket. Av den anledningen är det ytterst viktigt för Skatteverket att 

arbeta mot det som skapar nöjd kund, det vill säga kundvärde. (Westergården & 

Johansson, 2017; Grieger, 2017).  

 

Det Skatteverkets kunder efterfrågar är enligt Roy Andersson, ekonomicontroller vid 

Malmö 2-kontoret, (2017) att deras ärenden primärt hanteras korrekt, att de blir bra 

bemötta och i tredje hand kommer tidsaspekten in. Just tidsaspekten är central i de allra 

flesta av de förväntade resultaten vilket bland annat Bengtson (2017) och Karsten (2017) 

kritiserar då det egentligen inte finns något underlag för att anta att kunderna kräver att 

ett ärende ska ta en viss tid. Respondenterna (Grieger, 2017; Karsten, 2017; Ulfskans, 

2017) är tämligen överens om att förändringen av styrningen inte inneburit någon större 

skillnad för värdeskapandet, vilket ligger helt i linje med vad förändringens syfte 

ursprungligen var (Ahlqvist et al, 2013). Ottosson (2017) och Ulfskans (2017) berättade 

att det kan vara svårt för kunder att märka någon skillnad eftersom de är i kontakt med 

Skatteverket så sällan. Kunderna har således ingenting att jämföra med i många fall. 

Däremot är uppfattningen hos de intervjuade att behandlingen av ärenden kommer att bli 

kvalitetsmässigt jämnare och därmed mer rättvis, vilket kommer påverka de 

attitydundersökningar som görs bland myndighetens kunder (Karsten, 2017; Ulfskans, 

2017). Den generella trenden som råder i de attitydundersökningar Skatteverket låtit göra 

är att förtroendet för Skatteverket mellan 2010 och 2016 har förbättrats. Dock har 

förtroendet för Skatteverket under de 2016 reducerats en del, men är fortfarande högre än 

vid 2013. (Andersson & Franzon, 2017) 

 

Karsten (2017) som bland annat är chef för det näst minsta kontoret i regionen, nämligen 

Simrishamn hävdar att Skatteverket tidigare hade full koll på näringslivet i närområdet 

på de mindre orterna. Som resultat av den nya styrningen där samtliga ärenden hamnar i 
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den gemensamma regioninkorgen anser hon att värdeskapandet kan få en negativ 

påverkan då den lokala närheten försvinner.   

 

“Vi känner inte Pelle Svensson här borta i Malmö medan man i Simrishamn har full koll 

på företagen där, så när han kommer in med sin deklaration vet man vad han hittat på.” 

(Karsten, 2017) 

 

Ottosson (2017) anser att den geografiska aspekten inte påverkar kunden då hon anser att 

kunderna framförallt är ute efter snabba svar och god service. Hon hävdar vidare att 

värdeskapandet för regionen har ökat då Skatteverket numera har jämnare ledtider i hela 

regionen. Ulfskans (2017) bortser även hon från den lokala aspekten och hävdar att 

Skatteverket väldigt länge har fått goda betyg i kundattitydmätningar, vilka visar att 

medborgarnas inställning till Skatteverket är god. Vidare förklarar hon att förändringen 

har skapat en större enhetlighet och kvalitet bland de inkommande ärendena samt att den 

jämna kvaliteten bör öka medborgarnas redan positiva attityd gentemot Skatteverket 

ytterligare.   

 

Bengtson (2017) och Husberg (2017) tror att majoriteten av kunderna inte alls har märkt 

av förändringen. De anser att för att en kund ska märka förändringen måste denna vara i 

kontakt med Skatteverket varje år, vilket väldigt få kunder är. Utöver styrningen och 

omfördelningen av inkommande ärenden påverkas värdeskapandet även av annat. 

Bengtson (2017) hävdar att det idag är lättare att komma i kontakt med Skatteverket på 

grund av den digitala utvecklingen. Vidare menar Andersson (2017) att Skatteverkets 

stora satsningar på att skapa ett bra bemötande till kunden i det inkommande ärendeflödet 

genererar en bättre service, vilket även Ottosson (2017) intygar om. 

 

Angående frågan om den onödiga efterfrågan har minskat som ett resultat av den 

genomförda förändringen hävdar Grieger (2017) att digitaliseringen snarare än 

förändringen av styrningen öppnat upp för att ge kunderna ett korrekt svar första gången 

de kommer i kontakt med Skatteverket. Utifrån förändringens påverkan menar Grieger 

(2017) att Skatteverket alltid har jobbat på bemötandet med sina kunder för att de ska få 

ett korrekt svar redan vid första kontakten med Skatteverket. Kunder ska inte behöva 

återkomma med samma ärende två gånger då det skadar förtroendet för Skatteverket.  
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Det är många fler än Grieger (2017) som anger digitaliseringen som främsta orsak till den 

eventuellt reducerade onödiga efterfrågan. Karsten (2017), Ulfskans (2017) samt 

Andersson (2017) hävdar att Skatteverkets digitala tjänster har öppnat upp för korrekta 

svar direkt. Istället för att fylla i blanketter för hand är dessa numera oftast digitala vilket 

underlättar både för kunden men även för Skatteverket då de med större säkerhet kan 

garantera sina kunder ett korrekt svar redan vid första kontakten.  

 

Även om Karsten (2017) håller med om att digitaliseringen öppnar upp för mer korrekta 

svar, hävdar hon även att den uppföljning Skatteverket har, som grundar sig i de 

förväntade resultaten riskerar att bidra till ökad onödig efterfrågan. Karsten (2017) menar 

att uppföljningen riskerar att bli kvantitativ snarare än kvalitativ. Eftersom 

produktiviteten är en central del av de förväntade resultaten riskerar Skatteverket att 

styrmedlet resulterar i att medarbetare fokuserar på att hinna med många ärenden istället 

för att uppfylla kundens efterfrågan. Detta riskerar att mynna ut i att kunder får 

återkomma med samma ärende igen vilket innebär att onödig efterfrågan ökar. (Karsten, 

2017). Bengtson (2017) berättar en annan synvinkel angående den onödiga efterfrågan 

som Skatteverket ämnar reducera; 

 

“Nu har vi fått in lite analyser som visar att om vi inte gör någonting alls med de 

återkommande ärendena, så självläker över 80% inom de närmaste två månaderna. Och 

där sitter vi och jobbar och skickar ut en massa till kunderna. Det är solklart onödigt 

arbete och det borde vi ha kommit på för många, många år sedan.” (Bengtson, 2017) 

 

Husberg (2017) ställer sig tveksam till om den onödiga efterfrågan verkligen har minskat. 

Hon berättar att Skatteverkets södra region aldrig någonsin har tagit emot så många 

samtal och haft så många besök på servicekontoren som de har nu. Hon hävdar att i takt 

med att kunder själva ska lösa sina ärenden via de dokument som finns tillgängliga 

tillsammans med Skatteverkets hemsida så uppstår allt fler frågetecken. Då frågetecken 

uppstår och kunder blir tvungna att ringa/besöka Skatteverket på grund av att 

beskrivningen i de givna dokumenten brister uppstår enligt Husberg (2017) onödig 

efterfrågan.  
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4.3.3 Medarbetarperspektivet 
 

Den tredje och sista styrparametern handlar om att Skatteverket ska arbeta för att få nöjda 

medarbetare. Detta vill Skatteverket uppnå genom att låta medarbetare variera sina 

arbetsuppgifter. Genom att låta medarbetare arbeta i max två av de fyra flödena blir 

arbetet varierat men Skatteverket tillvaratar även på personalens kompetens i det 

inkommande ärendeflödet, Johansson (2017) beskriver detta: 

 

“Man skulle kunna säga till en medarbetare att ‘du får bara jobba med jämkning av 

preliminärskatt’. Men sådant kan slå tillbaka i slutändan med negativ effekt, man kan 

helt enkelt inte göra så” (Johansson, 2017) 

 

Den nya styrningen har, som tidigare nämnts initierats ovanifrån, från huvudkontoret i 

Stockholm. Även regionledningen och kontorsledningarna har varit delaktiga i 

planerings- och förändringsprocessen. Den enskilde medarbetares åsikter har till följd av 

detta spelat mindre roll i förändringsarbetet. Grieger (2017) hävdar att de flesta 

medarbetare förstår de förväntade resultaten som de numera måste förhålla sig till. 

Samtidigt hävdar respondenten att den bristande dialogen med medarbetarna angående 

förändringen på kort sikt har inneburit en sämre produktivitet än tidigare. Grunden till 

denna försämring i produktivitet finner Grieger (2017) i det som tidigare, i den gamla 

styrningen fungerade väldigt väl, dvs uppföljningen som äger rum på medarbetarnivå. I 

takt med att den nya styrningen implementerats har inte uppföljningen följt med i samma 

takt. Detta innebär att det krav som ställs på varje enskild medarbetare inte är i samklang 

med det som uppföljningen utgår från. Enligt Grieger (2017) har detta skapat viss 

förvirring vilket kan vara grunden till den tidvis reducerade produktiviteten i det 

inkommande ärendeflödet. Bengtson (2017) anser att Skatteverkets södra region i och 

med förändringen mot den nya styrningen inte har fört någon som helst kommunikation 

med medarbetare om deras synpunkter, trots att detta, enligt Andersson (2017), är en av 

Skatteverkets tre styrparametrar, förutom låga kostnader och nöjda kunder. Bengtson 

(2017) yttrar sin oro över att Skatteverket inte är tillräcklig måna om sina medarbetare då 

de genomför förändringar, hon beskriver:  
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“Ska man bygga en kakelugn är grunden viktigast och i vårt fall har vi börjat med att 

bygga toppen, och då kommer den att bli sned. Det går att rätta till, men vi måste lägga 

mer tid och kraft på att få med sektionschefer och medarbetare.” (Bengtson, 2017) 

 

Det är många som instämmer med Bengtson (2017) just att den enskilde medarbetaren 

inte fått möjligheten att påverka den nya styrningen inom den södra regionen. Husberg 

(2017) påpekar att det är just vid medarbetarens påverkan på den nya styrningen som det 

brister för Skatteverket. Att styrningen kommer ovanifrån vilket Husberg (2017) anser 

vara bra, och som Ulfskans (2017) anser vara en nödvändighet är inget som 

respondenterna anser vara negativt. Bristerna identifieras först när målen och syftena med 

förändringen från huvudkontoret i Stockholm ska brytas ner till den enskilde 

medarbetaren runt om i den södra regionen. Husberg (2017) anser att Skatteverket inte 

till fullo lyckats med detta informationsutbyte mellan hierarkierna inom Skatteverket. För 

att motverka denna brist gällande kommunikationen med medarbetaren genom 

förändringen kommer den södra regionen inom kort att påbörja 

medarbetarundersökningar vid namn “Nöjda medarbetare” i syfte att fånga medarbetares 

åsikter om sin arbetsplats. (Ulfskans, 2017) Utöver detta har Skatteverket sedan tidigare 

genomfört medarbetarundersökningar som avser samtliga verksamhetsområden. Dessa 

undersökningar gjordes gemensamt och det går på så vis inte att urskilja 

verksamhetsområdena i undersökningarna. Utöver det ägde dessa undersökningar rum 

innan den genomförda förändringen av styrningen, vilket innebär att några 

medarbetarundersökningar som berör förändringen av styrningen i det inkommande 

ärendeflödet inte existerar i dagsläget (Westergården, 2017) 

 

Utöver dessa tre perspektiv görs också ett försök att belysa förändringen ur andra 

sammanhang. Flera respondenter vill göra gällande att kommunikationen och förståelsen 

kontoren emellan har förbättrats som en följd av införandet av nätverken i regionen 

(Bengtson, 2017; Karsten, 2017; Ottosson, 2017; Ulfskans, 2017). När kontoren var mer 

självständiga och inte hade så mycket insyn i de andras verksamheter var det enligt 

Bengtson (2017) mer konkurrens mellan kontoren. När det regiongemensamma 

materialet infördes var det till en början därför svårt för kontoren att hjälpa varandra och 

förstå de andra kontorens förutsättningar. Att exempelvis hjälpa ett annat kontor när det 

egna kontoret hade gjort sitt arbete färdigt har inte varit särskilt populärt bland 

medarbetarna. (Bengtson, 2017; Karsten, 2017). Respondenterna är dock tämligen 
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överens om att nätverken inneburit en kraftigt ökad förståelse de olika kontoren emellan, 

åtminstone på ledningsnivå (Ulfskans, 2017). Däremot att nå ut med styrningen till 

medarbetarna är svårare och som exempel förklarar Karsten (2017); 

 

“Många är vana vid att kontoret har sitt eget material vilket blev väldigt konkret och 

därmed motiverande när pappershögen, bildligt talat, tog slut och arbetet därmed var 

fullgjort. Nu får kontoren ibland kompensera för andra kontor eftersom materialet 

numera är regiongemensamt, istället för den där pappershögen.” (Karsten 2017) 
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4.4 Empirisk sammanfattning 
 

 

  (Bild 12, Empirisk sammanställning. Egen illustration) 

 

Tabellen ovan sammanställer de för- respektive nackdelar som respondenterna upplevt 

med den gamla och den nya styrningen av hanteringen av inkommande ärenden. 

Nackdelarna med den gamla styrningen har alltså enligt respondenterna åtgärdats vilket 

har resulterat i den nya styrningens starka sidor. Att medarbetarna på vissa kontor inte 

lika lätt kan se effekterna av sitt arbete är en av baksidorna med den nya styrningen. Den 

främsta kritiken som lyfts fram av respondenterna är emellertid att produktiviteten står i 

centrum i de förväntade resultaten. Dessa åsikter kommer att belysas närmare i den 

efterföljande analysen.  
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5. Analys____________________________________________________________ 

I detta avsnitt av uppsatsen kommer vi att sammankoppla den insamlade empirin med 

den teori som tidigare beskrivits i rapporten. Utformningen på analysen kommer bland 

annat att utgå från de styrparametrar som låg till grund för förändringen inom 

Skatteverket. Detta innebär att aspekter som de ekonomiska, kunden samt medarbetare 

kommer att belysas i detta avsnitt. Analysen avslutas med ett avsnitt gällande de 

förutsättningar som är nödvändiga för att Skatteverkets verksamhet fortsatt ska utvecklas 

i framtiden.  

______________________________________________________________________ 

 

5.1 Graden av centralisering och det ekonomiska perspektivet 
 

Skatteverket är en förhållandevis självstyrande myndighet enligt Westergården (2017) 

och Ulfskans (2017). Enligt Hall (2015) har graden av självstyrande bland myndigheter 

att göra med hur gammal en myndighet är, men också vilken typ av myndighet det rör sig 

om. Skatteverket är i sin nuvarande form en väldigt ny myndighet då den bildades så sent 

som 2004 som en sammanslagning av Riksskatteverket och de dåvarande tio 

skattemyndigheterna som fanns i landet (Nilsson, 2003), åldern förklarar således inte 

Skatteverkets självstyrande eftersom Ryding-Berg (2014) menar att moderna 

myndigheter är mål- och resultatstyrda vilket Hall (2015) menar innebär att Skatteverket 

inte är särskilt självstyrande. Ryding-Berg (2014) skriver däremot om ett flexibelt 

självbestämmande hos dagens myndigheter och trots mål- och resultatstyrningen har 

myndigheterna stor makt att bestämma hur de ska uppfylla sina inriktningsmål, vilket 

också går i linje med vad Westergården (2017) och Ulfskans (2017) berättar. För 

Skatteverket innebär detta att de själva kan planera och genomföra egna interna 

förändringar och förbereda sig för detta i sin egen takt, vilket kanske inte är fallet för 

många andra myndigheter, som inte har samma förtroende från regeringen. 

 

Det kan i teorin framstå som att det är enkelt att placera en organisation längs med skalan 

som har centralisering i ena änden och decentralisering i den andra. Detta då exempelvis 

Jacobsen och Thorsvik (2008) i bild 6 beskriver en modell innehållande parametrar som 

speglar antingen en högre grad centralisering eller decentralisering. Det har nämligen 

visat sig att det inte alls är enkelt att tyda huruvida förändringen av styrningen är ett steg 
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mot ökad centralisering eller inte. Grieger (2017) berättar att medarbetarna ska få större 

mandat att själva bestämma hur de ska genomföra sina arbetsuppgifter. Detta är ett tydligt 

tecken på att Skatteverket vill delegera ansvar till sina medarbetaren och det kan ses som 

ett steg mot en ökad decentralisering (Carter & Cullen,1984; Jacobsen & Thorsvik, 2008; 

Alvesson & Sveningsson, 2012; Södergren, 1992). Vi kan också betrakta införandet av 

förväntade resultat som en form av målstyrning i syfte att bibehålla kontrollen, vilket är 

ett ganska väntat beteende vid decentralisering (Stigendal & Johansson, 2003).  

 

Samtidigt ser det utifrån ut som en centralisering då Skatteverket har flyttat ansvar från 

de enskilda kontoren till flödesnätverket (Jacobsen & Thorsvik, 2008; Andrews et al, 

2009). Att samtliga samverkanskontor arbetar med ett gemensamt material gör att kraven 

på tydligare ansvarsfördelning kontoren emellan ökar. Vi kan se att ansvarsfördelningen 

har blivit tydligare. Både genom att vissa arbetsuppgifter koncentreras till vissa kontor 

och genom att de inkommande ärendena numera fördelas proportionerligt i förhållande 

till kontorens resurser. Även målsättningarna rörande inkommande ärenden har 

förtydligats, då de förväntade resultaten införts. Detta är enligt Andrews et al (2009) 

tecken på ökad centralisering. Att vi lyckas identifiera både indikationer som tyder på en 

högre grad centralisering samt decentralisering är enligt Södergren (1992) mycket vanligt 

i verksamheter. Faktum är att en variation mellan de båda strukturerna är allra vanligast. 

Detta är även fallet inom Skatteverkets södra region då vi, som ovan beskriver, 

identifierat delar av Skatteverkets förändrade styrning som pekar på en högre grad 

centralisering, men även parametrar som pekar på motsatsen, decentralisering.   

 

Enligt Kates och Galbraith (2007) innebär åtgärder i syfte att standardisera arbetssättet 

för medarbetarna att verksamheten i en högre grad centraliseras. I och med att 

Skatteverket har en tydlig ansvarsfördelning och likartat arbetssätt för medarbetarna i de 

inkommande ärendeflödena (Westergården & Johansson, 2017) råder det inga tvivel på 

att Skatteverkets arbetssätt kan liknas med standardisering. Detta då standardisering utgår 

från likartad praktik kombinerat med tydlig ansvarsfördelning enligt Sandkull och 

Johansson (2000). Då ett standardiserat arbetssätt är förknippat med centralisering, 

stärker detta den tidigare diskussionen om att Skatteverkets förändrade styrning av 

ärendehanteringen innebär en högre grad centralisering för verksamheten. För 

myndigheten i fråga innebär detta möjligheter till effektiviseringsåtgärder i form av 

standardisering.  
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Nackdelarna med ökad grad av centralisering kan vi också identifiera i Skatteverkets nya 

styrning. Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att lokalkännedom kan gå förlorad när 

verksamheten blir mer centraliserad, vilket också lyfts fram av respondenter som Grieger 

(2017) och Karsten (2017) som en negativ effekt av omfördelningen av inkommande 

ärenden. Detta då Skatteverket numera fördelar ärenden regiongemensamt, med 

konsekvensen att de ärenden som tidigare var lokalt förankrade till kontoren numera 

hamnar i den gemensamma inkorgen. Andra nackdelar som Jacobsen och Thorsvik 

(2008) lyfter fram är att ökad centralisering också leder till större tröghet och mindre 

motiverade medarbetare, vilket också känns igen från Skatteverket. Förändringsarbetet 

har pågått under ungefär tre år (Johansson & Westergården, 2017) och ändå har det varit 

svårt enligt bland annat Bengtson (2017) och Husberg (2017) att få medarbetarna att ta 

till sig den nya styrningen. Vidare har Grieger (2017) som konsekvens av den förändrade 

styrningen identifierat en lägre produktivitet bland medarbetarna än tidigare. Det tyder på 

en viss tröghet i organisationen och Ulfskans (2017) är väldigt tydlig med att Skatteverket 

måste inpränta de nya tankegångarna på ledningsnivå innan de når medarbetarna för att 

myndighetens ledning måste få klart för sig vilka förändringar som äger rum innan 

medarbetarna får denna information. Jacobsen och Thorsviks (2008) teori om 

korrelationen som råder mellan en högre grad centralisering och större tröghet blir med 

ovan beskriven förklaring synlig inom Skatteverkets södra region i och med den 

genomförda förändringen i styrningen.  

 

Stigendal och Johansson (2003) beskriver en modell (bild 7) som handlar om olika typer 

av styrning som använts inom offentlig verksamhet under de senaste decennierna. 

Förändringen från regelstyrning till mål- och resultatstyrning har vi lyckats identifiera 

även inom Skatteverket, framförallt i form av de förväntade resultaten som myndigheten 

använder sig av. De förväntade resultaten innehåller både mätbara men även icke mätbara 

mått, där de icke mätbara är till för att backa upp det mätbara genom ett syfte (Johansson, 

2017).  

 

De förväntade resultaten som Skatteverket numera använder sig av för att styra och mäta 

hanteringen av inkommande ärenden (Johansson och Westergården, 2017) liknar mest 

det som Stigendal och Johansson (2003) beskriver som mål- och resultatstyrning. Detta 

då Skatteverkets förväntade resultat kan liknas med den resultatstyrning som Stigendal 
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och Johansson (2003) beskriver, samtidigt som de omätbara förväntade resultaten liknas 

med målstyrning. Att använda sig av både mål- och resultatstyrning är enligt Stigendal 

och Johansson (2003) förknippat med en decentraliserad verksamhetsstruktur. Detta 

bidrar ytterligare till att komplicera frågan som tidigare diskuterats kring vilken grad av 

centralisering som denna förändring medfört till Skatteverkets södra region. 

 

Den visions- och värderingsinriktade styrningen som under 2000-talet blivit 

uppmärksammad handlar om en mjukare styrning som leder till att fler inom 

verksamheten uppmärksammar syftet med verksamheten och på så vis lättare kan ta del 

av de mål och visioner som verksamheten har (Bengtsson, Lind och Samuelsson, 2000). 

Skatteverkets förväntade resultat, vilka utgår från tidsaspekten med ett syfte kopplat till 

respektive förväntat resultat (Johansson, 2017) skulle enligt teorin innebära att 

Skatteverket inte styr sin verksamhet efter den visions- och värderingsinriktade 

styrningen då denna form av styrning kräver mjukare former av styrtal, inte de förväntade 

resultat, vilka är väldigt produktionsinriktade. Detta stärker validiteten i de stycken ovan 

som handlar om att Skatteverkets styrning utifrån teorin är mer anpassad efter en högre 

grad av decentralisering, men går även mot de delar av analysen som belyser att 

Skatteverkets förändrade styrning är förknippat med en högre grad centralisering.  

 

Enligt Kates och Galbraith (2007) är centralisering ofta förknippat med standardisering. 

Ett standardiserat arbetssätt innebär enligt Sandkull och Johansson (2000) att 

verksamheter tillvaratar de mänskliga resurserna genom att låta medarbetare specialisera 

sig inom ett visst område och på så vis bli sakkunnig inom området. Detta är något som 

vi lyckats identifiera inom Skatteverket då personalen inom verksamheten inte arbetar 

inom flera flöden samtidigt. Ett eller två ärendeflöden är det som varje medarbetare ska 

ha kompetens inom för att kunna leverera tillräckligt hög kvalitet (Johansson, 2017). Att 

Skatteverket har standardiserat arbetssättet för inkommande ärenden är enligt Darius 

(2008) förknippat med att tjänstesektorn i dagens samhälle i en allt högre grad försöker 

standardisera arbetssättet i syfte att effektivisera, vilket också Skatteverket försöker 

uppnå i och med den nya styrningen i det inkommande ärendeflödet. (Westergården & 

Johansson, 2017). Vidare anser Darius (2008) att standardisering inom tjänstesektorn 

blivit möjlig genom den digitalisering som äger rum i samhället. Både Grieger (2017) och 

Ulfskans (2017) anser att digitaliseringen inom Skatteverket kommer leda till mer 

automatisering, vilket innebär effektivisering och kostnadsbesparing för myndigheten. Vi 
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ser därför en möjlighet för Skatteverket att standardisera arbetssättet i hanteringen av 

inkommande ärenden då det enligt Darius (2008) öppnar upp för effektivisering och 

följaktligen kostnadsbesparingar. Även andra myndigheter som hanterar inkommande 

blanketter och formulär kan av samma anledning vinna på att standardisera sådana 

uppgifter. 

 

Respondenterna som intervjuats under studiens gång tror att de 250 årsarbetskrafterna 

som Skatteverket i dagsläget lägger på den inkommande ärendehanteringen ska kunna 

minskas men inte främst på grund av den nya styrningen utan snarare på grund av 

digitaliseringen och utvecklingen av datasystemen (Westergården & Johansson, 2017; 

Grieger, 2017 & Ulfskans, 2017). Detta stämmer överens med Darius (2008) som menar 

att moderniseringen med digitaliseringen som största faktor öppnar upp för ett mer 

effektiviserat arbete inom tjänstesektorn, vilket i sin tur öppnar upp för 

kostnadsbesparingar. I Skatteverkets fall i form av reducerade årsarbetskrafter i det 

inkommande ärendeflödet. Digitaliseringen till trots nämner Karsten (2017) att ökade 

möjligheter för kunderna att själva korrigera och ändra genom digitala medel skapar 

kortsiktigt merarbete för Skatteverket. Trots allt tror hon att på längre sikt kommer 

resurserna Skatteverket lägger på den inkommande ärendehanteringen att kunna minska. 

Som tidigare nämnts finns det dock inget fastslaget mål för när detta ska inträffa eller hur 

stor minskningen ska vara. 

 

Av diskussionen ovan kan vi sammanfatta att det finns drag i Skatteverkets styrning av 

inkommande ärenden som både pekar mot en ökad centralisering och en ökad 

decentralisering. Men utgår vi från att hanteringen av inkommande ärenden består av 

uppgifter som går att standardisera, vilket Johansson och Westergården (2017) menar är 

fallet, borde en högre grad av centralisering leda till en mer kostnadseffektiv verksamhet, 

enligt Kates och Galbraith (2007). Respondenterna är vidare positiva till att resursbehovet 

kan komma att minska till följd av framförallt digitaliseringen, men inte när och med hur 

mycket. 

 

5.2 Värdeskapandet 
 

Det yttersta värdet som offentliga organisationer ska generera är enligt Lundquist (1998) 

och Bozeman (2007) att bidra till medborgarnas rättigheter och deras lika värde. Med den 
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tidigare fördelningen av inkommande ärenden lyckades inte Skatteverket upprätthålla en 

jämlik behandling av medborgarna då kontoren hade väldigt varierande arbetsbörda från 

den lokala befolkningen och det lokala näringslivet (Grieger, 2017). Den tidigare starka 

geografiska indelningen medförde att myndigheten kom nära medborgarna vilket gav 

positiva effekter för myndigheten. Framförallt fick medarbetarna på kontoren vid de 

mindre orterna en väldigt djupgående kunskap om medborgarna och företagen i 

närområdet, vilket gjorde att noggrannheten i arbetet blev väldigt stor men framförallt att 

medarbetarna kunde se effekten av sitt arbete (Grieger, 2017; Karsten, 2017). Nackdelen 

var som ovan nämnts att företags och medborgares ärenden behandlades ojämlikt 

beroende på geografisk plats, vilket Skatteverket har insett är dåligt för samhällsnyttan, 

helt i enlighet med Lundquist (1998). Bengtson (2017) menade att tankar kring att frångå 

den geografiskt baserade fördelningen av ärenden fanns inom Skatteverket redan från 

början av 2000-talet. De intervjuade personerna på Skatteverket är överens om att den 

nya fördelningen av ärenden inte kommer ha någon negativ effekt för enskilda kunder 

utan istället en positiv effekt för samhällsnyttan i stort (Bengtson, 2017; Grieger, 2017). 

 

Samhällsnytta utgörs, på en mer detaljerad nivå, enligt Moore (1995) och Lundquist 

(1998) både av ekonomivärden samt demokrativärden. Produktivitet är enligt Lundquist 

(1998) ett värde som innebär att myndigheter ska producera så mycket tjänster som 

möjligt till en låg kostnad. I Skatteverkets fall innebär detta att de bör hantera så många 

inkommande ärenden som möjligt till en så låg kostnad som möjligt. De förväntade 

resultaten som implementerats i styrningen av hanteringen av inkommande ärenden är 

inriktade till stor del på just produktivitet (Johansson & Westergården, 2017). Johansson 

och Westergården (2017) menar att tid är det som driver kostnaderna för arbetet och 

därför är produktivitetsmålen i de förväntade resultaten uttryckta i hur snabbt en viss sorts 

ärende ska hanteras. Om produktiviteten kommer att förbättras som en följd av de 

förväntade resultaten är svårt att säga i ett så här tidigt skede, men vi tror att de förväntade 

resultaten kommer öka kontrollen och medvetandet om hur arbetet fungerar, vilket 

kommer leda till mer realistiska förväntningar i framtiden. 

 

Samtidigt som produktivitet bidrar till samhällsnyttan menar Lundquist (1998) att 

verksamheter riskerar att negligera andra värden om fokus inriktas för mycket på ett av 

dem. Dessa farhågor hyser även Bengtson (2017) och Karsten (2017). I vilken 

utsträckning Skatteverket lyckas tillgodose demokrativärdena som Lundquist (1998) 
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skriver om bör därmed diskuteras. Till att börja med anser vi att rättssäkerheten har 

förbättrats då Skatteverket i och med den nya fördelningen av inkommande ärenden kan 

säkerställa att medborgarna får en mer jämlik hantering av sina ärenden. När ärendena 

fördelades efter geografisk ort granskades medborgare och företag på mindre orter 

noggrannare än medborgarna och företagen på de större orterna, vilket enligt både Moore 

(1995) och Lundquist (1998) var negativt för samhällsnyttan och dessutom stred det mot 

Skatteverkets egna inriktningsmål (Ahlqvist et al, 2013). När de inkommande ärendena 

numera fördelas proportionerligt efter kontorens resurser (Johansson & Westergården, 

2017) kan medborgare förvänta sig att arbetet utförs med samma kvalitet oavsett vilket 

kontor som hanterar deras ärende. 

 

Offentlig etik är enligt Lundquist (1998) ett demokrativärde som har att göra med 

myndigheters relation till medborgare, stat, företag och andra myndigheter. I 

Skatteverkets fall kan vi i den senaste attitydundersökningen utläsa att medborgares och 

företags förtroende för Skatteverkets förmåga att få in skattemedel från företag har 

minskat under 2016 (Andersson & Franzon, 2017). Det är naturligtvis svårt att dra stora 

slutsatser utifrån det, särskilt eftersom samma rapport visar att trenden över de sju senaste 

åren tyder på att det generella förtroendet för myndighetens arbete har ökat, men vi menar 

att Skatteverket bör vara vaksamma på denna indikator då Lundquist (1998) betonar 

vikten av att tillgodose samtliga värden, både ekonomivärden och demokrativärden. 

 

Quist och Fransson (2014) menar att verksamheter ofta tar för lätt på värdeskapandet, att 

offentliga organisationer anser att värde har genererats så fort ett ärende enligt deras 

mening slutförts, vilket är fel då det enligt Quist och Fransson (2014) är kunden som 

avgör huruvida ett ärende är slutfört eller ej. Att se alla avslutade ärenden som 

värdeskapande innebär att Skatteverket blundar för den onödiga efterfrågan som kan 

uppstå. Detta har identifierats inom Skatteverket då Grieger (2017) hävdar att all 

efterfrågan är god efterfrågan eftersom all efterfrågan innebär kontakt med medborgare. 

I praktiken innebär detta att någon hänsyn till om det rör sig om ett nytt eller 

återkommande ärende inom Skatteverket inte görs. Plé och Cáceres (2010) hävdar att det 

som en verksamhet ser som värdeskapande kan vara motsatsen utifrån kundens 

perspektiv, framförallt om kunden i fråga behöver kontakta verksamheten igen i samma 

ärende, vilket även Seddon (2003) instämmer i. Detta innebär att det som Grieger (2017) 

hävdar vara god efterfrågan inte alls behöver uppfattas som något värdeskapande utifrån 
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kundens perspektiv, särskilt om kunden, som Plé och Cáceres (2010) beskriver det, 

behöver återkomma med samma ärende till Skatteverket ytterligare en gång.  

 

I diskussionen kring onödig efterfrågan råder det delade meningar inom Skatteverket om 

denna kan tänkas reduceras i framtiden. Enligt Quist & Fransson (2014) kan det lätt 

skapas onödig efterfrågan då offentliga verksamheters fokus lätt hamnar på att öka 

produktiviteten snarare än att hjälpa medborgarna, vilket också avspeglas i många av de 

förväntade resultaten som Skatteverket har (Westergården & Johansson, 2017). 

Visserligen måste produktiviteten vara god i en myndighet, menar Lundquist (1998), men 

skapas onödig efterfrågan fungerar inte myndigheten så kostnadseffektivt som möjligt 

och detta värde måste också beaktas, precis som övriga värden i vårt offentliga etos 

(Lundquist, 1998). Husberg (2017) hävdar dessutom att “service föder service”, alltså att 

följdfrågor eller missförstånd lätt uppstår vilket leder till fler kontakter med myndigheten, 

vilket är positivt för produktiviteten men inte för Skatteverkets värdeskapande 

(Lundquist, 1998; Quist & Fransson, 2014).  

 

Det är inte bara produktiviteten som påverkar onödig efterfrågan hos Skatteverket. 

Karsten (2017), Ulfskans (2017) samt Andersson (2017) menar att den digitala 

utvecklingen gör att onödig efterfrågan kan reduceras och att medborgare och företag 

därmed får svårare att deklarera på fel sätt. Denna utveckling är naturligtvis positiv men 

den riskerar även att dölja de mer negativa konsekvenserna som det 

produktivitetsinriktade fokuset i de förväntade resultaten resulterar i. Konsekvensen av 

detta innebär en sämre kvalitét i det arbete som Skatteverket utför då tidsaspekten i de 

förväntade resultaten, snarare än kvalitén står i fokus.  

 

Eftersom det, som tidigare har nämnts, är kunden som avgör när och var värde skapas 

(Seddon 2008), anser vi att Skatteverket i takt med att de genomför reformer i 

värdeskapande syfte ska genomföra mer kontinuerliga undersökningar för att få ökad 

kunskap om vad som genererar värde respektive onödig efterfrågan. Detta är något som 

Seddon (2008) diskuterar i teorin då han identifierat en brist bland offentliga 

verksamheter när det gäller uppmärksamheten till de yttre effektiviseringsaspekterna. 

Skatteverkets förändrade styrning av beskattningsverksamheten är resultatet av inre 

åtgärder som påverkar de externa förhållandena mot kunden. Detta identifieras i att 

Skatteverket vill ha en jämnare ärendehantering över hela den södra regionen vilket 
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belyser värdeskapandet samtidigt som de vill effektivisera i syfte att kostnadsbespara i 

den inkommande ärendehanteringen. Då stora delar av Skatteverkets värdeskapande 

processer är digitala (Karsten, 2017; Ulfskans, 2017 & Andersson, 2017) är det 

förslagsvis även i de digitala kanalerna Skatteverket bör göra sina undersökningar, 

exempelvis i samband med att kunder deklarerar digitalt. 

 

5.3 Styrningens och förändringens påverkan på medarbetarna 
 

För att återkoppla till diskussionen om huruvida förändringen av styrningen resulterat i 

en högre eller lägre grad av centralisering kan vi utifrån medarbetarperspektivet 

konstatera att det ser ut som om att graden av centralisering har ökat då ansvar förflyttats 

från respektive kontorsledning till flödesnätverket. Då arbetet med inkommande ärenden 

är tydligt fördelat utifrån de fyra flödena (Johansson & Westergården, 2017) lämpar sig 

denna del av förändringen mycket bra, då Kates och Galbraith (2007) menar att 

standardiserade arbetsuppgifter passar bra ihop med en centraliserad organisation 

eftersom arbetet inte behöver styras nära medarbetarna. Grieger (2017) berättar att 

medarbetarna ska få ta ett större eget ansvar för hur de tar sig an sina arbetsuppgifter. 

Detta skulle man kunna hävda hotar det standardiserade arbetssättet, men samtidigt gör 

de förväntade resultaten att flödesnätverket ändå har större kontroll över hanteringen av 

inkommande ärenden än vad kontors- och regionledningarna hade innan den förändrade 

styrningen implementerades. Grieger (2017) är också tydlig med att medarbetarna inte 

har några problem med att förstå de förväntade resultaten, så varken kvaliteten eller 

produktiviteten bör hotas av att medarbetarna får något mer frihet i det operativa arbetet. 

Det går också att diskutera hur många sätt som egentligen är möjliga att hantera 

exempelvis en inkommande momsdeklaration på. Utan att ha alltför mycket insyn i hur 

det rent konkret går till vågar vi nog påstå att tidigare arbetsbeskrivningar, som Grieger 

(2017) menar har tagits bort, ändå kommer fortsätta att influera det dagliga arbetet 

framöver. 

 

Själva förändringen i sig och hur den har gått till är troligen det som kommer att ha störst 

inverkan på medarbetarna. Heracleous (2001) är tydlig med att förändringar ska ske i 

konsensus med medarbetarna vilket inte har varit fallet i Skatteverkets fall. 

Förberedelsearbetet har genomförts på region- och kontorsledningsnivå där medarbetarna 

kom i kontakt med den nya styrningen först när den skulle implementeras i praktiken 
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(Ulfskans, 2017). Detta ställer vi oss kritiska till då Heracleous (2001) tydligt betonar 

vikten av öppenhet och kommunikation gentemot medarbetarna vid förändringsarbete i 

verksamheter. 

 

Heracleous (2001) menar vidare att aktivt ledarskap, delaktighet från medarbetarna och 

ständig kommunikation är tre delar som är centrala i förändrings- och utvecklingsarbete 

av en organisation. Det aktiva ledarskapet inför förändringen av Skatteverkets styrning 

av hanteringen av inkommande ärenden har egentligen bara berört regionledningen och 

kontorsledningarna samtidigt som det har brustit på medarbetarnivå. Flera respondenter 

hävdar att detta är den största bristen med förändringen i styrningen (Andersson, 2017; 

Bengtson, 2017; Grieger, 2017; Husberg, 2017). Det kan te sig uppseendeväckande att 

många respondenter hävdar att den kommunikativa bristen till medarbetarna är den 

största avsaknaden med förändringen som ägt rum med tanke på att planeringen av 

förändringen tagit tre år. Vi anser att det borde ha funnits tidsmässigt utrymme för att 

släppa in medarbetarna i ett tidigare skede av förändringsarbetet, vilket även Heracleous 

(2001) föreslår. Detta anser vi hade skapat en bättre förståelse bland medarbetare gällande 

förändringen av styrningen, vilket även hade öppnat upp för diskussion och 

förhoppningsvis förbättringsförslag från medarbetare i den södra regionen. 

 

Den andra delen som Heracleous (2001) diskuterar handlar som sagt om att låta 

medarbetare påverka den fortsatta utvecklingen av verksamheten. Ulfskans (2017) 

berättar att Skatteverket genomför medarbetarundersökningar med några års mellanrum 

och att Skatteverket på så sätt kan fånga upp medarbetarnas åsikter. Detta går helt i linje 

med Heracleous (2001) påstående om att låta medarbetare påverka den fortsatta 

utvecklingen av verksamheten efter det att en förändring genomförts. Westergården 

(2017) menar dock att de medarbetarundersökningar som genomförs inte sammanställs 

efter respektive typ av arbete, utan medarbetarna som hanterar inkommande ärenden får 

sina åsikter aggregerade med övrig personals åsikter, vilket Westergården (2017) menar 

gör det svårt att sålla ut relevant återkoppling relaterad till just hanteringen av 

inkommande ärenden. Dessutom har inga medarbetarundersökningar genomförts sedan 

den nya styrningen av det inkommande ärendeflödet implementeras, vilket innebär att 

ledningen inte har någon uppfattning om hur den nya styrningen upplevs av 

medarbetarna.  
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Enligt Anthony et al (2014) är det viktigt att medarbetare känner att det arbete de utför är 

viktigt för verksamheten och deras kunder i syfte att stärka intresset för medarbetaren till 

att utföra ett bra arbete. Då de förväntade resultaten inom den löpande ärendehanteringen 

som tidigare nämnts inte mäts på medarbetarnivå (Karsten, 2017; Ulfskans 2017) blir det 

svårt att övertyga medarbetarna individuellt att deras arbete faktiskt är viktigt för 

verksamheten och kunderna. Bengtson (2017) hävdar att medarbetare, åtminstone på de 

mindre orterna, tidigare kunde se effekterna av deras utförda arbete då de geografiskt sett 

arbetade närmare kunderna och hade bättre kontakt med dem än vad de har efter den 

förändrade styrningen. I och med den genomförda förändringen mister Skatteverket 

denna form av informell styrning då medarbetare inte kan se effekterna av deras 

genomföra arbete. Skatteverket måste påvisa för medarbetare att det arbete de genomför 

är viktigt både för myndigheten men även för kunderna och således samhället i sig. 

Individuell prestationsmätning skulle också göra det lättare för ledningen vid exempelvis 

löneförhandlingar med personalen då de kan se vad medarbetaren har presterat och 

därefter kan sätta lönen som motsvarar denna prestation, något som Karsten (2017) och 

Ulfskans (2017) ansåg skulle vara positivt med uppföljning på medarbetarnivå.  

 

Att låta de förväntade resultaten brytas ner på individnivå, vilket hade kunnat vara ett sätt 

att påvisa resultatet av medarbetarnas prestation, anser vi ändå inte kommer ha positiv 

påverkan på hanteringen av inkommande ärenden då vi anser att den riskerar att bli än 

mer produktionsinriktad än vad som redan identifierats i de förväntade resultaten. Men 

framförallt är individuell prestationsmätning inte ens en aktuell fråga inom överskådlig 

framtid eftersom kollektivavtalet förhindrar den möjligheten (Grieger, 2017). 

5.4 Förutsättningar för fortsatt utveckling av verksamheten 
 

Utöver effekterna på de tre styrparametrarna som beskrivits i analysavsnittet så här långt 

har vi även identifierat faktorer som kan påverka verksamhetsutvecklingen på lite längre 

sikt, men som kanske inte ännu hunnit sätta något avtryck. Kommunikationen mellan 

regionens olika kontor har förbättrats genom det införda flödesnätverket i den södra 

regionen. Nätverket har skapat en bättre förståelse för de olika kontorens förutsättningar 

och ökat samarbetet inom regionen (Bengtson, 2017; Karsten, 2017; Ottosson, 2017; 

Ulfskans, 2017). Dessa fördelar känner vi igen från det som Lindvall (2011) kallar för 

matrisorganisation. Att arbeta med dubbla dimensioner av ansvarsfördelning ställer även 

krav på myndigheten i form av att kommunikationen mellan de olika enheterna är god 
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samt att ansvarsfördelningen är tydlig. Vi kan inte påstå något annat än att 

ansvarsfördelningen är tydlig inom regionen och därför tror vi att den förbättrade 

kommunikationen och helhetsförståelsen inom regionen kommer skapa förutsättningar 

för ett positivt utvecklingsarbete på sikt. Lindvall (2011) menar även att 

matrisorganisationer lämpar sig i verksamheter som verkar på flera orter, vilket även 

gäller för arbetet med inkommande ärenden inom Skatteverkets södra region. Å andra 

sidan kan delat ansvar enligt Lindvall (2011) leda till konflikter mellan ledningspersoner 

eftersom beslutsfattarna i en matrisorganisation har dubbla ansvar. Denna typ av konflikt 

har vi inte lyckats identifiera inom Skatteverket på ledningsnivå. Anledningen till detta 

kan vara att Skatteverket just mellan personer i ledningen för en så pass hög nivå av 

kommunikation genom nätverket (Bengtson, 2017; Karsten, 2017; Ottosson, 2017; 

Ulfskans, 2017) att risken för konflikter är mycket liten. Man kan även betrakta införandet 

av nätverken som ett steg i utvecklingen mot en mer processorienterad ekonomi- och 

verksamhetsstyrning (Lindvall, 2011). I den processorienterade styrningen ligger just 

processer till grund för organisationsstrukturen snarare än funktioner, vilket vi känner 

igen från Skatteverkets nätverk där olika delar av beskattningsverksamhetsområdet 

mycket väl kan betraktas som processer, exempelvis de olika typerna av inkommande 

ärenden. En processorienterad organisation är enligt Lindvall (2011) mer flexibel än mer 

traditionella typer av organisationsstrukturer och vi menar att Skatteverkets södra region 

bör fortsätta utvecklas i denna riktning då framförallt digitaliseringen kommer resultera i 

förändrade förutsättningar för arbetet med inkommande ärenden, både på lång sikt och 

inom en mer överskådlig framtid. Hanteringen av inkommande ärenden påverkas kanske 

mest av automatiseringen som den digitala utvecklingen lär resultera i (Grieger, 2017; 

Ulfskans, 2017) men även resten av beskattningsverksamheten går förmodligen att 

kategorisera utifrån processer vilket gör framtida förändringar mer lättmanövrerade, 

enligt Lindvall (2011). 

 

Medan den horisontella kommunikationen och förståelsen på ett tydligt sätt har stärkts 

har vi märkt att detsamma inte gäller för den vertikala kommunikationen, vilken 

Heracleous (2001) menar är mycket viktig vid förändringar. Denna kommunikation har 

inte förändrats varken till det bättre eller det sämre enligt Bengtson (2017). Heracleous 

(2001), Alvesson (2013) samt Ax et al (2015) anser att en välfungerande kommunikation 

mellan organisationens olika hierarkier är avgörande för att möjliggöra fortsatt utveckling 

på lång sikt och häri ligger Skatteverkets största utmaning enligt oss. Den vertikala 
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kommunikationen är central även i en matrisorganisation enligt Lindvall (2011) och vill 

Skatteverket få ut den organisationstypens positiva effekter, vilket de har möjlighet till, 

krävs det att kommunikationen i organisationen når hela vägen fram till medarbetarna. 

 

Även lärande är ett informellt styrmedel som främst används i det fortsatta 

förbättringsarbetet av arbetssätt i en verksamhet (Crutzen, Zvezdov & Schaltegger, 2017). 

Vanligtvis mäts lärandet i form av kvalitet och produktivitet, vilket Ax et al (2015) och 

Anthony et al (2014) påpekar i teorin. Skatteverket har tydliga riktlinjer uppsatta i hur 

produktivitet och kvalitet ska mätas inom myndigheten i form av de förväntade resultaten 

(Westergården & Johansson, 2017). Utifrån de förväntade resultaten kan Skatteverket se 

hur pass väl medarbetarna som kollektiv når upp till de förväntade resultaten. Då dessa 

inte mäts på medarbetarnivå, vilket Karsten (2017) och Ulfskans (2017) intygar, blir det 

svårt för varje enskild individ att ta del av sina prestationer utifrån de förväntade 

resultaten, vilket innebär att det blir väldigt viktigt att medarbetarnas närmsta chefer 

kommunicerar och ger feedback eftersom det är de som har kunskapen om individernas 

styrkor och svagheter. Får inte medarbetarna denna återkoppling krävs det att de själva är 

väldigt drivna och utvecklingsbenägna, men det bör inte Skatteverket förlita sig på, utan 

det är ett ansvar som medarbetarnas närmaste chefer måste ta. 
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6.Slutsats____________________________________________________________ 

I slutsatsen besvaras de frågeställningar som låg till grund för uppsatsen. Detta innebär 

att vi kommer att besvara frågan hur medarbetare i Skatteverkets södra region upplever 

den genomförda förändringen av styrningen. Vidare kommer vi visa hur det 

värdeskapande myndigheter genererar påverkas av inre effektivitetsåtgärder och 

slutligen kommer vi presentera förslag på hur styrning, kommunikation och verksamheten 

generellt inom Skatteverket kan förbättras. 

______________________________________________________________________ 

 

Ser vi till den ekonomiska aspekten har vi fått indikationer på att Skatteverkets södra 

region kommer att kunna reducera de 250 årsarbetskrafter som i dagsläget går åt i den 

inkommande ärendehanteringen, vilket även vi anser är möjligt. Detta eftersom den 

regiongemensamma styrningen och kontrollen i kombination med det standardiserade 

arbetssättet som karaktäriserar hanteringen av inkommande ärenden enligt teorin skapar 

möjligheter till en mer kostnadseffektiv verksamhet. Dessutom menar respondenterna att 

den digitala utvecklingen ytterligare bidrar till detta då den skapar förutsättningar för ökad 

automatisering och därmed ett lägre behov av årsarbetskrafter i den inkommande 

ärendehanteringen. 

 

Förändringen av styrningen som ägt rum inom Skatteverket anser vi har varit direkt 

nödvändig utifrån värdeskapandet sett. Den förändrade styrningen kommer totalt sett 

generera ett högre värdeskapande då myndigheten kommer kunna erbjuda en mer jämlik 

hantering av medborgarnas och företagens ärenden, vilket är en viktig del av 

samhällsnyttan. Det Skatteverket måste bli mer vaksamma på är onödig efterfrågan. De 

förväntade resultaten kretsar mer kring produktivitet än kvalitet vilket kan leda till 

oönskade effekter såsom återkommande ärenden. 

 

Även om den nya styrningen i stort sett är en lyckad satsning utifrån tidigare diskussion 

har det i själva förändringsarbetet funnits brister, sett utifrån medarbetarperspektivet. 

Bristerna grundar sig egentligen inte i den nya styrningen och att den är implementerad 

utan snarare i att kommunikationen varit så pass bristfällig genom hela 

förändringsprocessen att risken för motstånd och missnöje bland medarbetarna blivit 

onödigt stor. Möjligheten att påverka utifrån ett medarbetarperspektiv har i det närmaste 



 

 72 

varit osynlig och hade kommunikation förts vertikalt tror vi att den nya styrningen hade 

kunnat implementeras på ett smidigare sätt. 

 

Av denna fallstudie att döma sätts medarbetarperspektivet i tredje hand, efter både 

värdeskapandet och det ekonomiska perspektivet. Gissningsvis gäller detta även för andra 

myndigheter då det primärt är de parametrar de blir bedömda utefter. Missnöjda och 

omotiverade medarbetare riskerar dock att orsaka negativa konsekvenser för både 

värdeskapandet och hushållandet med resurser, så för att utnyttja myndigheters potential 

bör medarbetarnas status onekligen höjas. 

 

Flödesnätverkets största förtjänst är att det medfört en förbättrad kommunikation 

kontoren emellan vilket har ökat förståelsen och kunskapen för regionen som helhet och 

kontorens olika förutsättningar. Detta öppnar för att hanteringen av inkommande ärenden 

ska kunna förbättras ännu mer i framtiden, då så pass standardiserade uppgifter definitivt 

kan styras centralt. 

 

En myndighets värdeskapande och bidrag till samhällsnyttan kan upprätthållas eller till 

och med öka trots kostnadsbesparingar. När det gäller arbete som i hög grad går att 

standardisera kommer den digitala utvecklingen minska resursbehovet framförallt på lång 

sikt, men troligen även inom de närmaste åren. Vi vill ändå skjuta in en brasklapp genom 

att poängtera att Skatteverkets planerade minskning av resurser till hanteringen av 

inkommande ärenden tillkommit på deras eget initiativ, med syfte att få ökade resurser 

att lägga på det egeninitierade arbetet (Grieger, 2017). Skulle besparingskraven komma 

utifrån, exempelvis genom drastiskt minskade medel från regeringen, skulle kanske en 

myndighets värdeskapande påverkas på ett annat sätt då utrymmet för planering inte är 

lika stort. 

 

Ställer vi oss frågan hur Skatteverkets södra region ska hantera inkommande ärenden på 

billigast möjliga sätt landar vi i slutsatsen att det bästa vore att styra detta från 

flödesnätverket, precis som nu är fallet. Då geografisk placering inte påverkar 

hanteringen av inkommande ärenden skulle medarbetarna kunna placeras utifrån vilka 

behov varje kontor har eller hur dyra kontoren är att driva. Skatteverket skulle alltså 

kunna placera personalstyrkan som arbetar med inkommande ärenden på ett sådant sätt 

att deras olika kontor utnyttjas optimalt. Man kan också lyfta detta från regionperspektivet 
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till ett övergripande nationellt perspektiv. Ur det perspektivet kanske man ska slopa 

regionernas flödesnätverk och endast styra från ett nationellt flödesnätverk. 

 

Vi ser uppenbara förbättringsmöjligheter i kommunikationen med medarbetarna och i 

framtida förändringsarbete. Granskar man den genomförda förändringen skapas det en 

lätt förundran över hur denna förändring, som tagit så pass många år att planera, inte har 

kommunicerats till medarbetarna förrän själva implementeringen genomförts. Genom att 

låta kontorens respektive medlemmar i flödesnätverket kommunicera och ta med sig 

feedback från medarbetare till de möten som äger rum i nätverket hade medarbetarna känt 

att de kan vara med och påverka utvecklingen av sin arbetsplats och då hade man också 

skapat ett sätt för att tillvarata medarbetarnas värdefulla inblick i det operativa arbetet. 
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7. Kritik mot studien och förslag på fortsatt forskning 
 

7.1 Kritik mot studien 
 

Redan från början var det tänkt att denna studie skulle vara en utvärderingsstudie. Vi 

ansåg det vara intressant att utvärdera hur Skatteverkets styrning ser och konsekvenserna 

av denna både före och efter den förändrade styrningen. Då Skatteverket under studiens 

gång varit sparsamma med att ge ut kvantitativa data har vi fått ändra vårt tänkta metodval 

från en utvärderingsstudie till en kritisk analys av Skatteverkets förändrade styrning. 

Detta innebär att vi inte kunnat analysera så pass djupgående som vi till en början ämnat 

göra. Genom att få tillgång till mer kvantitativa data hade de presenterade 

förbättringsförslagen varit än mer lämpade för Skatteverkets södra region, sådana 

förbättringsförslag som i och med Skatteverkets val uteblir.  

 

Tidsperspektivet kan också diskuteras då det gäller en förändring. Var börjar den och var 

slutar den? Förändringen i fråga har tagit flera år, varav merparten har bestått av 

planering. Det kan därför vara svårt att urskilja någon distinkt startpunkt. Även 

slutpunkten för förändringen kan ifrågasättas. Inträffar den när den nya styrningen 

infördes praktiskt, vilket vi antagit i denna uppsats, eller är den bara att betrakta som en 

del av ett ständigt pågående utvecklingsarbete? Hur man avgränsar objektet som ska 

granskas påverkar givetvis utfallet av analysen och man behöver ha i åtanke att 

slutsatserna hade kunnat vara annorlunda om man avgränsat på ett annorlunda sätt. 

 

7.2 Förslag på fortsatt forskning 
 

Eftersom Skatteverket nyligen genomfört den förändrade styrningen i det inkommande 

ärendeflödet är det troligt att detta kommer att förändras över tid. Faktum med att vi fått 

bekräftat att Skatteverkets södra region kommer att genomföra förändringar redan i juni 

2017, vilket öppnar upp för att forska inom Skatteverkets inkommande ärendehantering 

även i framtiden. Om Skatteverket längre fram får ihop tillräckligt med kvantitativa data, 

öppnar detta upp för att utvärdera Skatteverkets nyligen genomföra förändring av 

styrningen. 
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Besparingskravet på hanteringen av inkommande ärenden har uppkommit på 

Skatteverkets eget initiativ vilket har givit dem möjligheten att förbereda sig i den 

utsträckning de själva önskat. Skulle ett besparingskrav komma utifrån kan man anta att 

en myndighet behöver reagera mer drastiskt och vidta andra typer av åtgärder. Om det 

under sådana omständigheter är möjligt att upprätthålla eller rentav förbättra 

samhällsnyttan vore intressant att forska mer kring. 
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9.Bilagor 
 

Bilaga 1, Intervjuguide 

 

Om myndigheten och intervjupersonen 

 Vilka befattningar har du inom Skatteverket? 

 Hur länge har du arbetat på din nuvarande position? 

 

Tidigare styrning 

 Fanns det informell styrning av ärendeflödena tidigare? Hur gjorde man på dina 

kontor? 

 Vad var positivt med att ha lite mer frihet/självbestämmande? Har något av detta 

gått förlorat? 

 

Nuvarande styrning 

 Hur ser ledarskapet ut för att motivera de anställda att detta är det rätta sättet att 

arbeta? 

 Hur involverade har de anställda varit vid införandet av det nya arbetssättet? 

 Hur bryts de förväntade resultaten ner på medarbetarnivå? 

 Mäts detta på individnivå, kontorsnivå eller regionnivå? 

 Upplever du att medarbetarna förstår de förväntade resultaten och hur de ska 

förhålla sig till dem? 

 Verkar det som om ni kommer kunna skära ner resurserna som läggs på 

ärendeflödena? (250 årsarbetskrafter) 

 Tror du att delegering kräver mer av uppföljning/prestationsmätning även på 

individnivå? 

 Upplever du att rapporteringen mellan kontoren och regionledningen förbättrats? 

 

Värdeskapande 

 Tror du att det inkommande ärendeflödet upplevs som mer effektiv än innan (av 

kunderna)?  
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Har antalet ärenden som ligger kvar och “skräpar” eliminerats? 

Upplever du att onödig efterfrågan har minskat? 

 

Kritik 

 Finns det något du är mindre nöjd med gällande förändringen, varför? 

 


