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Abstract 
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English title: The wizards at the local service-offices 
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Since the 15th of May 2017 one of Sweden’s biggest authorities ‘’Skatteverket’’ (the Swedish 

authority of taxes) has decided to stop handing out one specific document on all local service 

offices around the country. The document, called ‘’personbevis’’, is however a public 

document that everyone must have access to and that cannot, according to law, be denied a 

person. Because of this, Skatteverket has internally decided upon a number of exceptions that 

can be carried out in the local service offices that the local case-officers must comply with. 

This essay aims to investigate how the local case-officers relate to this rule as street-level 

bureaucrats using the theory of Roine Johansson from 1992. This has been carried out through 

a qualitative study that consists out of two types of data; a total number of seven (7) 

interviews with local case-officers as well as internal material from Skatteverket. The main 

results are that the local case officer’s freedom of action can categorize them as street level 

bureaucrats and that they follow the rule from Skatteverket to a very limited extent. The case 

officers are handing out the document despite the rule because some feel guilt towards the 

clients when denying them something that is their legal right to pursue. They also identifies 

issues with the rule in relation to power structures such as client’s ethnicity and educational 

background and the effect such factors has on the outcome of the negotiations about the 

public document at issue. The results relate mostly to Johansson’s concept of modern wizards, 

where it has been put in the hands of the case-officers (the wizards) to transform the behavior 

of clients in the way Skatteverket wishes. However, they somewhat lose their face when the 

clients see through the show and organize themselves against the street-level bureaucrats. In 

that sense, this study also provides new thoughts to complete Johansson theoretical approach 

further.  

 

 

Nyckelord: Gräsrotsbyråkrati, Organisationssociologi, Personbevis, Skatteverket, 

Digitalisering 
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1. Inledning 

1.1 Vägen in på fältet och Struktur 

Under våren 2018 började jag arbeta som servicehandläggare vid Försäkringskassan, 

Skatteverket och Pensionsmyndigheten på ett kontor i Sverige. Där väcktes ett särskilt intresse 

för ett beslut som togs av Skatteverket där det bestämdes att personbevis inte längre ska 

skrivas ut på plats och lämnas till kunder som begär handlingen på samtliga servicekontor 

runt om i landet från och med 15 maj 2017. Personbeviset är dock, som jag kommer gå 

närmare in på senare, en offentlig handling och får därmed inte nekas folkbokförda i Sverige. 

Beslutet sätter medarbetarna på servicekontoren i en minst sagt knivig sits där de ständigt 

måste göra individuella bedömningar vid varje enskilt besök. Det är med bakgrund till detta 

som ’’Trollkarlarna på Servicekontoren’’ tar sitt avstamp. Denna uppsats är vidare en 

djupdykning i hur beslutet att inte längre lämna personbeviset har skapat en rad paradoxer vad 

gäller handlingsutrymme för statligt anställda medarbetare på Sveriges servicekontor i 

relation till svensk lag, organisationen bakom beslutet och kunderna dessa medarbetare möter 

i sin vardag. Men, det är också en uppsats som ger en inblick i hur en myndighet och dess 

anställda kan komma att tappa ansiktet när ett beslut inte upplevs som helt legitimt. Uppsatsen 

bygger vidare på den teori som presenterades av Roine Johansson år 1992 och som mer eller 

mindre tog gräsrotsbyråkratin, ursprungligen grundad av Michael Lipsky, till Sverige. 

 

Först kommer jag att presentera en bakgrund med nödvändig information om personbeviset 

som handling och vad syftet med landets servicekontor är. Jag kommer även att ge en kortare 

presentation av den lagstiftning som är relevant att ha kännedom kring i frågan samt 

presentera en rapport som delvis ger förståelse för beslutets syfte. Efter detta går jag vidare till 

den tidigare forskning som utgör fältet, som delats in i en rad teman för att ge en enkel 

översikt över vilka fält som är relevanta för min uppsats. Ett av temana är just 

gräsrotsbyråkrati som också är den teoretiska ansats som används i uppsatsen. ’’Trollkarlarna 

på servicekontoren’’ bygger på tre utvalda begrepp ur Johanssons organisationssociologiska 

klassiker ’’Vid byråkratins gränser’’ vilka är byråkratisk identitet, den moderna trollkarlen 

och organisationens makt. Efter detta går jag vidare in på metod, tillvägagångssätt och etiska 

riktlinjer för studien varpå jag sedan presenterar mitt material med stöd i Johanssons 

teoretiska begrepp. Resultatet och Analysen presenteras tillsammans och är indelad i två 

delar. Den ena delen presenterar viktig översiktlig empiri som jag samlat in och den andra 

delen presenterar intervjuer med servicehandläggare. Efter analysen följer mina slutsatser som 
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avser att på ett enkelt och konkret sätt besvara frågeställningarna. Avslutningsvis skriver jag 

något om mina egna förslag på hur teorin kan utvecklas och uppsatsen avslutas med tankar 

kring framtida forskning.  

 

1.2 Avgränsningar, Syfte och Frågeställningar  

Den grundläggande tanken för denna uppsats var att utföra en mer omfattande studie som 

skulle bygga en så kallad ’’mixed method approach’’. Tanken var då att jag utöver min 

kvalitativa del, som jag går närmare in på i metoden, också skulle komplettera med en 

kvantitativ undersökning som skulle syfta till att genom en enkätstudie undersöka skillnaden i 

befolkningen kring kunskapen om offentliga handlingar. Men, allteftersom insamlingen av 

materialet fortgick, upptäckte jag att det skulle bli alldeles för stort i och med det begränsade 

utrymmet som denna uppsats måste förhållas till och valde på den vägen att avgränsa mitt 

syfte till den biten av problemet som relaterar till medarbetarna snarare än den biten som 

relaterar till diskriminering i samband med myndighetskontakt. Detta är den primära 

medvetna avgränsningen som gjorts under studiens gång.  

 

Syftet med denna studie är således att undersöka hur beslutet att inte lämna ut personbevis på 

servicekontoren har påverkat servicehandläggarna och deras handlingsutrymme som 

gräsrotsbyråkrater i relation till krav från ledning, kunder och svensk lagstiftning. För att 

formulera mina frågeställningar jag tagit stöd i John W. Creswell och J. David Creswells råd 

som bygger på tanken att en stor frågeställning bör brytas ner i ett antal mindre 

frågeställningar som tillsammans utgör en omfattande fråga. Creswells kallar detta för en 

central frågeställning och dess underfrågor (Creswell & Creswell, 2018:192). 

Min omfattande frågeställning är:  

- Hur har beslutet att inte lämna ut personbevis på servicekontoren påverkat 

servicehandläggarnas handlingsutrymme som gräsrotsbyråkrater?  

 

Denna fråga har sedan delats upp i tre mindre frågeställningar som jag avser att besvara med 

hjälp av denna studie. Tillsammans utgör dem den centrala frågeställningen. Dessa är: 

- Hur har intern kommunikation från ledningen påverkat servicehandläggarnas 

handlingsutrymme? 

- Hur har svensk lagstiftning påverkat servicehandläggarnas handlingsutrymme? 

- Hur har kundernas agerande påverkat servicehandläggarnas handlingsutrymme? 
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2. Bakgrund  

Innan vi går vidare finns som ovan nämnts en hel del bakgrundsinformation som bör 

presenteras för att ge en kompletterande bild av den organisation och de principer som står 

bakom utlämnandet av personbevis. Men först, kort om vad ett personbevis faktiskt är.  

 

2.1 Personbeviset 

Det är alltså Skatteverket som ansvarar för personbeviset vilket är en enkel handling som 

intygar simpel folkbokföringsinformation såsom vart en person är folkbokförd, en persons 

fullständiga namn samt vilka familjerelationer personen har. Personbeviset är en offentlig 

handling vilket innebär att folkbokförda i Sverige enligt lag har rätt att ta del av handlingen 

förutsatt att den inte innehåller särskild sekretessbelagd information. Skatteverket skriver på 

sin hemsida att: 

 

‘’Du har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter enligt 

tryckfrihetsförordningen, TF, (1949:105), 2 kap. Denna beskrivning av myndighetens 

allmänna handlingar har upprättats enligt 4 kap. 2 § i Offentlighets- och sekretesslagen, OSL, 

(2009:400). Syftet är att informera om vilka allmänna handlingar som upprättas på 

myndigheten och underlätta sökning av allmänna handlingar’’ 

(Skatteverket, u.å.)  

 

Personbeviset innehåller således ingen särskilt sekretessbelagd information i allmänhet utan 

innehåller endast de uppgifter som finns registrerade i folkbokföringsregistret. Handlingen 

finns i en mängd olika former där de har delats upp beroende på vilken funktion de fyller. 

Alla enskilda personbevis har alltså ett särskilt syfte, exempelvis behövs ett speciellt 

personbevis för ansökan om skilsmässa medan ett annat behövs för att resa utomlands 

(personbevis som ska lämnas till utländsk ambassad). En tredje variant behövs för ansökan 

om svenskt pass och så vidare. Totalt finns det över 30 olika former av personbevis som alla 

fyller ett specifikt syfte och med olika tillval såsom stämpel och underskrift från en 

servicehandläggare eller olika språkvarianter såsom om handlingen ska vara på svenska eller 

engelska (Ibid).  

 

Vissa personbevis kan skrivas ut med hjälp av Mobilt Bank ID från valfri dator. Detta gäller 

dock långt från alla personbevis. Det är nämligen så att ett personbevis endast kan skrivas ut 
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från egen dator om informationen på handlingen endast gäller den enskilda person som loggar 

in med Mobilt Bank ID. Exempel på dessa är personbevisen ”inbjudan” som används för att 

bjuda in en utlänning till Sverige via migrationsverket samt ‘’Utdrag ur 

folkbokföringsregistret’’ som kan användas för en enskild person som behöver ett personbevis 

vid annan myndighetskontakt. Dessa är alltså personbevis som endast innehåller information 

om en person, medan personbevis såsom ”Skilsmässa” även innehåller information om vem 

man är gift med och kan således inte skrivas ut vid egen dator. Inte heller familjebeviset, ett 

av de vanligaste personbevisen som innehåller en individs familjerelationer och används 

exempelvis vid utlandsresor, kan skrivas ut via egen dator. Om ett personbevis inte går att 

skriva ut på egen hand, det vill säga i majoriteten av fallen, eller om en person saknar Mobilt 

Bank ID, finns det tre andra sätt att få tag i handlingen. Antingen kan man beställa hem det på 

posten via Skatteverkets hemsida, förutsatt att man har ett fungerande svenskt personnummer, 

vilket levereras efter två arbetsdagar. Detta förutsätter också att man har en aktiv, fungerande 

folkbokföringsadress. Detta gör man alltså utan Mobilt Bank ID genom att skriva in sitt 

personnummer på hemsidan så kommer handlingen hem på posten. Man kan också få ut 

personbeviset via de servicekontor som finns runt om i landet, alternativt ringa till 

Skatteupplysningen, uppge sitt personnummer och få ett personbevis hemskickat (Ibid). Innan 

beslutet 15 maj 2015 kunde man alltså hämta ut handlingen vid något av servicekontoren om 

man till exempel har brådskande ärenden och inte har tid att vänta på posten, saknar Mobilt 

Bank ID, inte har en svensk folkbokföringsadress eller av andra skäl behövde handlingen på 

plats. Nu för tiden är istället praxis att kunden nekas personbeviset på plats för att istället 

uppmanas att få handlingen via några av de andra alternativen. För att ge en klarare bild över 

situationen kan det vara på sin plats att också presentera servicekontoren; vad deras primära 

syften är och hur de är organiserade.  

 

2.2 Servicekontoren 

Sedan den 1 juni 2019 är det myndigheten Statens Servicecenter (SSC) som ansvarar för 

landets alla servicekontor. Beslutet från 2017 togs alltså cirka två år innan övergången till 

SSC så det är viktigt att klargöra att detta inte är ett beslut taget av SSC utan av Skatteverket. 

Dock förhåller sig de båda myndigheterna i dagsläget likadant till beslutet och därmed är det 

SSC som beskrivs organisatoriskt i detta avsnitt eftersom det är den myndighet som i 

dagsläget kontrollerar servicekontoren och är servicehandläggarnas arbetsgivare. Med det sagt 

finns det totalt 113 kontor runtom i Sverige vilka alla lyder under uppdrag av regeringen och 

finansdepartementet. Som figur 1.1 nedan visar är själva myndigheten SSC uppdelad i två 
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huvudkategorier. Dessa är myndighetsservice (där SSC arbetar med bland annat 

löneadministration till andra myndigheter och andra administrativa uppdrag) samt 

medborgarservice vars syfte är att helt enkelt bistå medborgare med service. Det är under 

medborgarservicen som servicekontoren faller (Statens Servicecenter, 2019).  

Figur 1.1 

En överblick av Statens Servicecenters organisatoriska struktur.  

(Statens servicecenter, 2019).  

SSC skriver på sin hemsida att de jobbar enligt deras värdegrund som grundar sig på tre 

pelare; leveranssäkerhet, effektivitet och engagemang. De skriver också att de förhåller sig till 

den värdegrund som alla statliga myndigheter måste förhålla sig till som bygger på sex 

principer. Dessa principer är demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt och 

effektiv service (Statens Servicecenter, 2019).  

 

Även skatteverket omnämner servicekontorens funktion på sin hemsida där de skriver att det 

numera är SSC som ansvarar för kontoren runt om i landet. Skatteverket radar i punktform 

upp en lista på de tjänster som statens servicecenter erbjuder. Dessa är:  

 

 ’’allmän vägledning och råd 

 hjälp med blanketter och ansökningar 

 information om pågående ärenden 

 utskrift av intyg och bevis 

 hjälp med självbetjäningstjänster 

 hjälp att boka möten med handläggare i specifika ärenden m.m.’’ 

(Skatteverket, u.å). 
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2.3 Kort om lagen:  

Jag vill också passa på att presentera en kortare genomgång av vad som står i svensk 

lagstiftning kring utlämnandet av allmänna handlingar. Här är främst tre lagar aktuella. Det är 

delvis offentlighets och sekretesslagen som reglerar servicekontorens utlämnande av 

personbeviset som är en allmän handling. Utöver denna är det också förvaltningslagen som är 

aktuell i frågan vilken presenteras på nästa sida. Sist men inte minst är en av Sveriges 

grundlagar aktuell, nämligen tryckfrihetsförordningen. 

Enligt offentlighets och sekretesslagen (SFS 2009:400) har inte myndigheter rätt att neka en 

enskild person eller en annan myndighet en offentlig handling förutsatt att viss känslig 

information, det som kallas sekretessbelagd information, inte finns i handlingen. Exempel på 

sekretessbelagd information kan vara information som på något sätt kan skada rikets säkerhet, 

information som kan påverka rikets finansiella styrning, information om skyddad identitet 

eller skyddad folkbokföring eller vid misstanke om brott i samband med utlämnandet av 

handlingen. Om handlingen däremot inte uppfyller kraven för att omfattas av sekretess har 

myndigheter alltid skyldighet att lämna ut handlingen på begäran av enskild individ. I lagen 

formuleras det på följande sätt: 

Kap 4 

’’1 § En myndighet ska ta hänsyn till rätten att ta del av allmänna handlingar när den 

organiserar hanteringen av sådana handlingar och vid övrig hantering av allmänna 

handlingar.’’ 

Kap 6 

’’4 § En myndighet ska på begäran av en enskild lämna uppgift ur en allmän handling som 

förvaras hos myndigheten, om inte uppgiften är sekretessbelagd eller det skulle hindra 

arbetets behöriga gång.’’ 

 

’’7 § En enskild får överklaga ett beslut av en myndighet 

   1. att inte lämna ut en handling till den enskilde, 

   2. att lämna ut en handling med förbehåll som inskränker den enskildes rätt att röja 

innehållet eller annars förfoga över den, eller 

   3. att avslå den enskildes begäran enligt 6 § första stycket.’’ 

(SFS 2009:400) 

 

Även den nya förvaltningslagen (SFS 2017:900) är aktuell i frågan där det angående krav på 

service och tillgänglighet skrivs;  
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’’6 § En myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla. 

Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina 

intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den 

enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål. 

7 § En myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda och informera allmänheten 

om hur och när sådana kan tas. 

Myndigheten ska vidta de åtgärder i fråga om tillgänglighet som behövs för att den ska kunna 

uppfylla sina skyldigheter gentemot allmänheten enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen om 

rätten att ta del av allmänna handlingar.’’ 

(SFS 2017:900) 

För att förtydliga står det alltså skrivet i svensk lagstiftning om ”enskildas” (det vill säga i 

fallet med personbeviset servicekontorens kunder) rättighet att utan onödigt dröjsmål få ut en 

allmän handling direkt på kontoret. Utöver offentlighet och sekretesslagen samt 

förvaltningslagen är det också tryckfrihetsförordningen som reglerar utlämnandet av allmänna 

handlingar. Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar och är således överordnade 

alla andra lagar. I Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) står bland annat följande:  

 

’’15 § Den som begär ut en allmän handling som får lämnas ut ska genast eller så snart det 

är möjligt och utan avgift få ta del av handlingen på stället på ett sådant sätt att den kan läsas 

eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt.’’ 

 

(SFS 1949:105)  

 

2.4 Onödig efterfrågan inom Skatteverket  

Slutligen vill jag presentera en forskningsrapport som jag finner relevant för detta 

bakgrundskapitel eftersom den utreder hur onödig efterfrågan inom Skatteverket ser ut. Den 

hjälper oss således att förstå varför beslutet har tagits och på vilka grunder det vilar. 

Rapporten har jag funnit på egen hand vid en litteraturöversikt och är således inget dokument 

som räknas som empiriskt underlag i form av inomorganisatoriskt material. Rapporten 

kommer också omnämnas i min litteraturöversikt men då med fokus på metod och här med 

fokus på den höga efterfrågan av bland annat personbevis som studien undersöker. Rapporten 

heter ’’Onödig efterfrågan inom skatteverket’’ och är en företagsekonomisk forskningsrapport 

skriven av Martin Fransson och Johan Quist, verksamma vid Karlstad Universitet inom 

fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Rapporten är från 2016 och har skrivits på 
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uppdrag av Skatteverket för att utreda hur onödig efterfrågan på bland annat allmänna 

handlingar ser ut och hur den kan motverkas. Här omnämns specifikt personbeviset som 

problematiskt och något som saknar värde för kunden som sådant, men istället bringar värde 

för att andra myndigheter efterfrågar personbeviset. Exempelvis migrationsverket efterfrågar 

handlingen i en ansökan om uppehållstillstånd eller vid ansökan om svenskt medborgarskap. 

Fransson och Quist skriver om system-agerande, problematiken som uppstår när myndigheter 

blir beroende av varandra och där Skatteverket blir en sekundär aktör för att förse kunden med 

handlingar som egentligen behövs i kontakten med andra myndigheter. Författarna skriver att 

’’ledningsgruppen var bekymrad över att det varje år fortfarande efterfrågades cirka 2 700 

000 personbevis till en kostnad av kanske 25 kronor per styck. De menade att något måste 

göras’’ (Fransson & Quist, 2016:84). Det hela beskrivs vidare i termer av ”misslyckande” och 

man menar att varje gång en privatperson uppsöker skatteverket på grund av ett system-

agerande så är det ett misslyckande för staten och för regeringen som har ansvar för effektiv 

myndighetsstyrning. Av rapporten framgår att mer än vartannat misslyckande är till följd av 

en tredje part. Det är alltså varken kunden eller Skatteverket som identifieras som felande 

aktör utan en annan part, oftast en annan svensk myndighet (Fransson & Quist, 2016:74). Just 

effektiviteten omnämns som jag skrev innan även av Statens Service Center (SSC) vilket 

alltså är i linje med vad Fransson och Qvist identifierar som problematiskt med just 

efterfrågan på personbeviset. Rapporten ger en förståelse för varför beslutet tagits och 

kommer att hänvisas tillbaka till vid senare tillfällen under uppsatsens gång. Den anses vara 

relevant då författarna påvisar att rapporten avser att bidra till konkreta förändringar i 

Skatteverkets arbetssätt. De skriver att ’’en viktig förväntan på studien är att den ska leda 

fram till förslag på åtgärder för att minska den onödiga efterfrågan inom någon central del 

av Skatteverkets verksamhet’’ (Fransson & Quist, 2016:38). 
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3. Forskningsöversikt 

Denna forskningsöversikt kommer delas in i fyra olika teman som syftar till att på ett enkelt 

och överskådligt sätt visa på den forskning som utgör fältet. Det första temat berör just 

gräsrotsbyråkrati då det finns en del studier som använder just gräsrotsbyråkratin som 

teoretisk grund och på så sätt liknar min studie. Mina andra valda teman är 

myndighetsstyrning, diskriminering vid myndighetskontakt samt digitalisering. 

Litteraturöversikten består mestadels av etablerad forskning men också ett fåtal uppsatser på 

avancerad eller grundlig nivå omnämns. Dessa uppsatser ska inte ses som heltäckande utan 

snarare som komplement till brist på nuvarande etablerad forskning samt exempel på fältets 

räckvidd. I allmänhet råder en stor brist på forskning inom mitt valda område. Faktum är att 

jag inte kan hitta en enda studie som gjorts på personbevis sedan beslutet infördes 15 maj 

2017. Inte heller Johanssons teori om gräsrotsbyråkrati återkommer i särskilt stor utsträckning 

vid en litteraturöversikt. Därmed kommer stor del av forskningen som relaterar till mina valda 

teman att vara tvärvetenskapliga studier som ger en övergripande bild av forskningsfältet.  

 

3.1 Gräsrotsbyråkrati  

Gällande det första temat, gräsrotsbyråkrati, finns en hel del studier att tillgå. Ett exempel är 

Fredrik Hertzbergs doktorsavhandling ’’Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet’’ från 

Stockholms Universitet år 2003 som handlar om hur arbetsförmedlare förstår en etniskt 

segregerad arbetsmarknad utifrån gräsrotsbyråkratin som teoretisk grund (Hertzberg, 2003). 

Ett annat exempel är ’’Det har inget med mig som person att göra, det är bara något jag gör’’ 

som är en kandidatuppsats i Sociologi vid Södertörns Högskola från 2017 författad av 

Michaela Holmström. Studien bygger på 5 djupintervjuer med anställda på försäkringskassan 

och hur de upplever sitt handlingsutrymme och de organisatoriska förutsättningar som krävs 

för att genomföra sitt arbete. Studien tar avstamp i gräsrotsbyråkratin och författaren kommer 

fram till att varje enskild handläggares bedömning i grund och botten faller på den enskilda 

handläggaren som individ (Holmström, 2017). Ett tredje exempel är Maria Björklund och 

Elisabet Lundstens kandidatuppsats från 2006 om hur Försäkringskassans skärpta regelverk 

kring sjukpenningen upplevdes ur ett klientperspektiv. Studien är tvärvetenskaplig då den är 

författad inom institutionen för hälsostudier men använder Roine Johanssons teori om 

gräsrotsbyråkrati som teoretiskt ramverk för att analysera de 6 intervjuer som samlats in med 

kvinnliga klienter som fått sjukpenningen indragen. Studien visar att samtliga kvinnor upplevt 

sig som ”ärenden” snarare än unika individer (Björklund & Lundsten, 2006). 
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3.2 Myndighetsstyrning 

Ett annat återkommande tema i litteraturöversikten är utlämnandet av allmänna handlingar 

och myndigheters förhållande till offentlighetsprincipen samt myndighetsstyrning. Ett 

exempel är den forskningsrapport som jag tidigare presenterade som på uppdrag av 

Skatteverket undersöker hur hög och onödig efterfrågan på allmänna handlingar ser ut inom 

myndigheten. Studien, som nämnt innan författad av Fransson och Quist, består av tre delar. 

Först undersöks samtal till skatteupplysningen, sedan undersöks inkommande mejl till samma 

enhet och slutligen undersöks de fysiska besök som görs runt om på landets servicekontor. 

Resultaten sammanställs i form av tabeller, diagram samt citat från dialoger mellan kund och 

medarbetare på Skatteverket. Stor vikt läggs vid diverse teorier kring system-faktorer som på 

olika vis, vilket som framgår i bakgrundskapitlet, alltså innebär att varan eller tjänsten 

egentligen saknar värde för kunden som sådant men behövs för en tredje part. Detta material 

har samlats in via intervjuer och workshops med handläggare inom olika sektioner från 

Skatteverket (Fransson & Quist, 2016:74). 

Ett annat exempel är ’’Samtidens offentlighetsprincip’’ som är författad av Michaela Frösing 

år 2018. Studien är på kandidatnivå och undersöker hur svenska myndigheter förhåller sig till 

offentlighetsprincipen och i vilken grad vi som världsledande nation inom demokrati lever 

upp till dessa grundlagar i praktiken. Frösing gör detta genom att analysera förarbeten till 

utformningen av offentlighetsprincipen. Författaren refererar till en rad andra forskare som 

pekar på problematiken med allmänna handlingar och när dessa nekas den som har rätt till 

dem. När detta sker faller rättssystemet platt, menar författaren. Frösing refererar till Cecilia 

Magnusson Sjöberg, professor i rättsinformatik, som ’’påtalar en problematik gällande det 

faktum att det är en tjänsteman som ska bedöma om begäran av att ta del av allmän handling i 

själva verket avser ett objekt som uppfyller villkoren för att ett eventuellt utlämnande kan 

ske’’ (Frösing, 2018:17). Studien i sin helhet visar att utformningen av offentlighetsprincipen 

är så pass luddig att rätts-praxis ’’spretar åt alla håll’’ (Frösing, 2018:30). En rad 

internationella studier visar också att demokratiska institutioner ofta är så korrupta att dem i 

praktiken diskriminerar människor som saknar etablerade kontaktnät i samband med 

exempelvis myndighetskontakt (Philip, 2001).  

3.3 Diskriminering vid myndighetskontakt  

En annan viktig aspekt att lyfta upp är den kring diskriminering vid myndighetskontakt. Här 

finns en hel del intressant forskning att ta del av och det relaterar till mitt valda ämne eftersom 

forskning helt enkelt visar att graden av service en kund erhåller relaterar till 
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bakgrundsfaktorer såsom etnisk härkomst och kön. En studie som visar på just detta heter 

’’En praktik på undantag: En kvalitativ intervjustudie om barn som tolkar åt sina föräldrar i 

kontakt med socialtjänsten’’ och handlar om barn som måste tolka åt sina föräldrar vid 

myndighetskontakt, författad av Erika Engberg och Christofer Jernqvist vid Göteborgs 

Universitet år 2018. Författarna menar att det i praktiken blir barnets uppgift att yrka på 

förälderns rätt till ersättning (Engberg & Jernqvist, 2018). Även annan form av diskriminering 

kan upplevas i kontakten med myndigheter. Det visar en stor underlagsrapport beställd av 

Stockholms stad och som är utförd av forskare vid statsvetenskapliga institutionen vid 

Uppsala Universitet. Forskarna skriver att det ’’bekymmersamt nog’’ har konstaterats att 

’’utlandsfödda ofta upplever sig bli diskriminerade i kommunikation med kommunala och 

statliga myndigheter i Sverige’’ (Adman & Taghizadeh, 2017:3). Många liknande studier har 

utförts som visar på just diskriminering av olika minoritetsgrupper i samband med 

myndighetskontakt såsom exempelvis Mats Wingborgs studie ’’En studie om diskriminering i 

Stockholms stads verksamheter’’ från 2017 också på uppdrag av Stockholms stad. Ett 

liknande exempel är Bo Rothstein och Staffan Kumlins vetenskapliga artikel ”Demokrati, 

socialt kapital och förtroende” från 2001 som visar att diskriminering inom myndigheter kan 

leda till både minskat förtroende för staten och minskat socialt kapital för individen (Rothstein 

& Kumlin, 2001). En annan forskare som påtalar just detta är Mats Höglund som i sin artikel 

om objektivitetsprincipen skriver att ’’Kravet på objektivitet innebär bl.a. att tjänstemän inom 

Skatteverket ska vara objektiva och inte låta personliga värderingar styra 

ärendehanteringen’’. Dock menar han att så i praktiken inte är fallet (Höglund, 2012). Viss 

forskning visar också att även kön kan vara en faktor som leder till diskriminering vid 

myndighetskontakt (Hellum, 2017). En internationell studie visar att korruptionen på svenska 

myndigheter ökar i samband med privatiseringen av myndighetsstyrning (Castillo, 2018). 

Slutligen på detta tema har jag hittat en omfattande internationell sociologisk studie som visar 

hur diskriminering genomsyrar alla samhällsinstitutioner och hur den oftast inte är medvetet 

riktad utan snarare en osynlig kraft som påverkar alla, inklusive myndigheter, i sin kontakt 

med individer. Studien är från 2008 och utförd vid Princeton University och visar i huvudsak 

hur icke-vita människor diskrimineras vid myndighetskontakt (Pager & Shepherd, 2008). 

3.4 Digitalisering 

Avslutningsvis ska temat digitalisering behandlas. Det är nämligen så att beslutet att inte 

lämna ut personbeviset också är en del av den digitalisering som Skatteverket precis som de 

flesta andra myndigheter de senaste åren genomgår. Forskning kring huruvida digitalisering är 
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något positivt eller negativt spretar åt många olika håll. Samtidigt som det effektiviserar för 

både myndigheter och privatpersoner i många avseenden finns också en hel del studier som 

visar att det också kan skapa problem. En sådan studie är ’’ Digitalisering och social 

exklusion’’ vilket är en forskningsrapport utförd vid Växjö Universitet på uppdrag av 

medborgaren i Välfärdsystemen (MiV) år 2006. Studien, som är sociologisk, visar att vissa 

bakgrundsfaktorer, i synnerhet utbildningsnivå, påverkar medborgarnas förmåga att använda 

digitala tjänster i samband med Arbetsförmedlingen som varit den myndighet som undersökts 

i just denna studie. Här fanns även en tydlig koppling mellan att bo i stadsmiljö och att känna 

sig trygg med digitala verktyg, jämfört med människor på landsbygden menar författarna 

(Abalo & Danielsson, 2006). En doktorsavhandling från Linköpings Universitet visar att 

digitalisering av offentlig förvaltning kan påverka myndigheters legitimitet samt demokratiska 

status beroende på hur väl digitaliseringen fungerar (Andreasson, 2015). En annan studie, på 

kandidatnivå inom samhällsvetenskap vid Göteborgs Universitet, visar att svenska 

myndigheter är väldigt eniga om att digitalisering är viktigt för dem och något samtliga 

strävar efter men att definitionerna mellan vad digitalt arbete betyder skiljer sig drastiskt 

myndigheter emellan (Gülenay & Brynte Wärlegård, 2018).  

Sammanfattningsvis konstaterar jag att det finns en hel del tvärvetenskaplig forskning där mitt 

specifika fall med personbeviset kan ses som en mindre del i ett större sammanhang. Med 

denna litteraturöversikt i åtanke kan utlämnandet av personbeviset relateras till en rad 

områden såsom diskriminering vid myndighetskontakt, offentlighetsprincipen och 

digitaliseringen av svenska myndigheter samt statligt anställdas handlingsutrymme. Jag har 

därmed valt att titta närmare på allt detta i relation till den teori jag valt för studien; 

Gräsrotsbyråkrati. 
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4. Teori  

4.1 Sammanfattning av gräsrotsbyråkratin 

Roine Johansson är professor i sociologi och skrev år 1992 sin doktorsavhandling ’’Vid 

byråkratins gränser: om handlingsfrihetens organisatoriska begränsningar’’ som blivit en 

svensk organisationssociologisk klassiker. Studien undersöker hur medarbetare på 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans lokalkontor blir så kallade ”gräsrotsbyråkrater”. 

Det blir i praktiken upp till den enskilda medarbetaren att avgöra klienters öde i samband med 

myndighetskontakt och studien belyser således relationen mellan den enskilda medborgaren 

och staten. Syftet med studien beskrivs som att ’’utveckla den redan existerande relativt 

ytliga teoribildning kring gräsrotsbyråkratin’’ (Johansson, 1992:22). Detta syfte undersöks 

genom två fallstudier, arbetsförmedlingens kontor samt försäkringskassans kontor (den så 

kallade fallstudiemetoden) och det empiriska materialet består av intervjuer och 

inomorganisatoriskt skriftligt material (Johansson, 1992:22–23). Johanssons studie har 

inspirerat mig att utföra denna uppsats på ett likartat sätt och därmed önskar jag att bygga 

vidare till stor del på teorin om gräsrotsbyråkrati och dess centrala begrepp som jag 

presenterar i nästkommande paragrafer.  

 

Johansson skriver att termen gräsrotsbyråkrati först myntades på engelska (street-level 

bureaucracy) av statsvetaren Michael Lipsky i slutet av 1960-talet. Lipsky definierar 

gräsrotsbyråkrater som ’’offentligt anställda tjänstemän vilka dels har direktkontakt med 

medborgarna i sitt dagliga arbete och dels har avsevärd handlingsfrihet i utförandet av sina 

arbetsuppgifter’’ (Johansson, 1992:41). Johansson tar avstamp i detta och menar att inte alla 

statliga tjänstemän nödvändigtvis är just gräsrotsbyråkrater och han beskriver två olika typer 

som vanligen återfinns, nämligen två olika så kallade ”stratum”. Den första typen, menar 

Johansson, faller inte in som just gräsrotsbyråkrater även om dem faller in under Lipskys 

definition. Dessa är de statligt anställda som på något sätt jobbar med ett förbestämt utfall, 

och där det är upp till dem att avgöra hur arbetet fram till just detta förutbestämda utfallet ska 

te sig. I denna uppsats kommer fokus ligga på stratum två vilket istället åsyftar den typen av 

anställda som förhåller sig till kunden situationsbaserat och som gör en egen bedömning av 

kundens behov, och där utfallet inte är förutbestämt. Det är inom detta stratum som 

tjänstemännen ifrågasätter och granskar kundens behov, för att på något sätt skilja det 

”verkliga” problemet eller behovet från det ”presenterade”. Johansson själv formulerar det på 

följande sätt: 
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’’Den handlingsfrihet som kännetecknar gräsrotsbyråkraterna får med andra ord inte se ut 

hur som helst. Det räcker inte med att ha ett visst manöverutrymme inom ramen för en 

bestämd output. Handlingsutrymmet måste innefatta möjlighet att fatta beslut som påverkar 

det slag av service som klienten erhåller’’.  

(Johansson, 1992:42).  

 

4.2 Byråkratisk identitet  

För att organisationen ska kunna handskas med klienter på ett så effektivt sätt som möjligt 

skriver Johansson att varje klient tilldelas en så kallad byråkratisk identitet. Först måste 

klienten standardiseras, det vill säga reduceras till de variabler som faller innanför 

organisationens arbetsområde. Första steget är alltså att undersöka så att klienten har kommit 

rätt. Efter det måste hen sedan kategoriseras, det vill säga hens standardiserade egenskaper 

måste matchas mot det specifika ärende som hen uppger att hen behöver hjälp med för att 

utreda om organisationen i fråga kan hjälpa klienten eller inte. Att skapa en byråkratisk 

identitet, det vill säga att kategorisera individer till olika grupper för att avgöra vilken hjälp 

dem ska få, kan tyckas vara en automatisk process. Men, så är inte fallet menar Johansson. 

Om processen varit automatisk och ”felfri” hade arbetet kunnat skötas av en maskin, likt 

trafikljusen vid en korsning som ersatt den gamla trafikpolisen. Gräsrotsbyråkraterna befinner 

sig istället i en social process. Deras arbete kan inte utföras av en dator eftersom riktlinjerna 

inte är glasklara (Johansson, 1992:56). Denna byråkratiska identitet baseras på så kallade 

’’byråkratiska gränsdragningar’’ skriver Johansson. Byråkratiska gränsdragningar är ett 

försök från organisationens sida att i förväg tydliggöra vilken eller vilka byråkratiska 

identiteter som ska hjälpas och vilken eller vilka som ska nekas. Ibland är dessa byråkratiska 

gränsdragningar helt eller delvis godtyckliga. Även om det finns en konsensus inom 

organisationen att en gränsdragning behövs råder det ofta delade meningar om exakt var den 

ska dras. I Johanssons fallstudie finns exempelvis inga dokumenterade förarbeten, 

propositioner, lagtexter eller liknande som förklarar eller motiverar varför en gräns har dragits 

på ett visst sätt i många fall hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Han skriver att 

hans intervjuer har visat att ingen intervjuperson han pratat med kunnat ge ett exakt svar på 

varför det i fallet med exempelvis sjukpenningen hos Försäkringskassan fanns vissa särskilda 

bestämmelser eller regler (Johansson, 1992:58).  
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4.3 Den moderna trollkarlen  

Johansson menar vidare att gräsrotsbyråkraterna försätts i en situation där de hamnar i kläm 

mellan de klienter som de förväntas ge service utifrån individuella förutsättningar, samt den 

organisation som kräver att klienter inte ska bemötas som individer. På så sätt förväntas 

gräsrotsbyråkraterna utföra ett ”förvandlingsnummer” där klienterna ska anpassas efter 

organisationen. Det blir upp till de anställda att på ett eller annat sätt skapa 

beteendeförändringar hos klienterna för att de ska anpassas till organisationen. Johansson 

skriver att amerikanska forskare har fått gräsrotsbyråkraternas förmåga att genomföra dessa 

förvandlingsnummer att kalla dem för ’’moderna trollkarlar’’. Johansson skriver att det 

ständigt pågår en inre konflikt i gräsrotsbyråkraten, konflikten mellan det personliga 

beteendet och det organisationsstyrda beteendet. Vidare präglas gräsrotsbyråkraternas 

handlingsutrymme av individuella tillämpningar av generella regler och direktiv. Johansson 

skriver att de väldigt ofta ’’verkar i situationer som är alltför komplicerade och dynamiska för 

att reduceras till formella regler och instruktioner’’ (Johansson, 1992:44). Istället krävs i 

grund och botten ’’sunt förnuft’’ vilket lägger grunden för en hel del godtyckliga 

bedömningar (Ibid).  

 

4.4 Organisationens makt 

Hittills har vi gått igenom gräsrotsbyråkraternas förhållande till klienterna och hur dessa 

måste standardiseras och kategoriseras. Johanssons bok är dock indelad i två centrala delar 

där gräsrotsbyråkraterna också måste förhålla sig till den organisation de jobbar under och den 

makt kollektiva aktörer ofta besitter. Begreppet makt, till att börja med, diskuteras av 

Johansson som något relationellt. Makt finns överallt, i alla mänskliga möten, i alla 

organisationer och förstås enklast som ett växelspel där organisationer fungerar som en slags 

stabilisator enligt Johansson. Även om gräsrotsbyråkraten har makt i relation till klienten så 

finns en aktör de båda måste underkasta sig; nämligen organisationen. Johansson menar att 

organisationen drivs av kontroll. Det är själva kontrollen, att både medarbetare och klienter 

rättar sig efter organisationens krav, som gör just organisationen så viktig i frågan om makt 

eftersom organisationen är den pelare som gör makten permanent. Med mina egna ord skulle 

jag beskriva det som att makten institutionaliseras när den anammas av organisationer. 

Gräsrotsbyråkraterna förhåller sig till denna makt av två primära anledningar enligt 

Johansson. Dels är medarbetararen beroende av organisationen och dels är medarbetaren 

övervakad (Johansson, 1992: 92). En lyckad maktimplementering görs via internalisering, 

enligt Johannson. En internalisering, att den som är underordnad själv ser positivt på sin 
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position och på organisationens normer och värderingar, leder till ett minskat behov av 

övervakning från organisationens sida. Detta är vidare en fråga om normativ makt, där 

gräsrotsbyråkraterna uppmuntras i form av prestige, uppskattning eller tillgivenhet av 

organisationen om dem frivilligt och gladeligen hjälper till att upprätthålla organisationens 

regler och principer. Även materiell makt kan vara aktuell i vissa fall, där medarbetare helt 

enkelt uppmuntras via exempelvis befordran för att vara organisationen till lags (Johansson, 

1992:93) Johansson skriver också att yttre omständigheter avgör gräsrotsbyråkraternas 

handlingsutrymme såsom politiskt klimat eller vilken grad av specialisering verksamheten i 

fråga arbetar under. Eftersom myndigheter styrs under uppdrag av regeringen finns också ett 

visst tryck på organisationen som bestäms av den yttre världens tolerans. Det överseende 

kunderna eller klienterna har för en organisation eller en statlig tjänsteman är alltså i allra 

högsta grad avgörande för en gräsrotsbyråkrats agerande (Johansson, 1992:97).  
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5. Metod 

5.1 Metodologiska överväganden och Urval  

I val av metod planerar jag min studie likt den Johansson (1992) utfört. Bland annat kommer 

jag använda mig av två olika typer av material, vilka är intervjuer samt inomorganisatoriskt 

material från Skatteverket. Personbeviset står i centrum för min fallstudie samt hur denna 

specifika handling har försatt servicehandläggare i liknande situation som den Johansson 

beskriver. De totalt sju (7) intervjuer som genomförts har varit av semi-strukturerad karaktär 

vilket innebär att frågorna som ställts till varje intervjuperson varit desamma men följdfrågor 

och respons har varierat från intervju till intervju. Den intervjuguide som använts finns 

bifogad som bilaga (se bilaga 2 på sida 44). Detta till skillnad från vid strukturerade intervjuer 

där lite eller inget utrymme ges för variationer, samt till skillnad från ostrukturerade intervjuer 

som har en helt flytande karaktär (Bryman, 2012:471). I detta fall valdes semi-strukturerade 

intervjuer för att ha möjligheten att djupdyka i intervjupersonernas svar på ett sätt som inte är 

möjligt vid strukturerade intervjuer samtidigt som jag velat hålla mig till ämnet och inte flyta 

iväg för mycket. Vissa frågor har således diskuterats olika mycket med olika intervjupersoner 

beroende på deras tankar kring frågan medan andra frågor givits väldigt lite tid.  

Urvalet som ligger till grund för denna studie är i första hand ett ändamålsenligt urval. Detta 

betyder att intervjupersonerna handplockats efter sin lämplighet att helt enkelt uppfylla 

studiens syfte (Bryman, 2012:418). De sju stycken intervjupersoner som valts ut har valts 

eftersom de är servicehandläggare vid ett eller flera servicekontor runt om i Sverige. Detta 

betyder med andra ord att ändamålsurvalet inte har någon som helst slumpmässighet eftersom 

slumpmässighet i denna studies fall inte hade hjälpt mig att uppfylla studiens syfte.  

Det andra urvalet denna studie bygger på är ett dokument från Skatteverkets ledning som de 

skickat ut till samtliga servicekontor när det varit oklarheter kring utlämnandet av 

personbevis. Det är inget dokument som finns att tillgå för vem som helst, även om det är en 

allmän handling. Jag har fått dokumentet på begäran efter att ha varit i kontakt med 

Skatteverkets avdelning för verksamhetsutveckling där jag också genomfört en intervju med 

verksamhetsutvecklaren på Skatteverket. Dokumentet finns att se i sin helhet bifogat under 

bilaga 1 på sida 41. Även denna intervjuperson har valts med hjälp av ett ändamålsenligt 

urval. Denne enskilda intervju och dokumentet som finns i bilaga 1, inklusive de ovan 

nämnda intervjuerna med servicehandläggare, kommer att ligga till grund för en så kallad 

innehållsanalys. Mer om detta under texten om tillvägagångssätt.  
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5.2 Tillvägagångssätt 

Analysen kommer att presenteras i två delar. Först presenteras det jag kallar för ”Översiktlig 

empiri” vilket alltså innefattar kort sammanfattande data som inte relateras direkt till min 

valda teori. Detta görs för att ge läsaren en överblick av delvis det inomorganisatoriska 

material som används vid analysen samt en introduktion till intervjuerna. Intervjun med 

verksamhetsutvecklaren, som har fungerat som ett komplement till det skriftliga 

inomorganisatoriska materialet kommer att presenteras tillsammans med det 

inomorganisatoriska materialet. Det är först i del två som Gräsrotsbyråkratin kommer in som 

analysunderlag. 

Samtliga intervjuer kommer att analyseras med hjälp av de tre valda teoretiska begreppen ur 

Roine Johanssons bok ’’Vid byråkratins gränser’’ som presenterades tidigare. Dessa begrepp 

kommer att ligga till grund för en så kallad tematisk analys där resultatet och analysen delas 

in i teman. Mina valda teman är för enkelhetens skull desamma som mina teoretiska begrepp, 

alltså byråkratisk identitet, den moderna trollkarlen och organisationens makt.  En analys kan 

vidare ha olika utgångspunkter, exempelvis kan man dela upp materialet i manifest och latent 

innehåll. Det manifesta innehållet är vad som faktiskt sägs under en intervju eller det som står 

skrivet uttryckligen i ett dokument. Det latenta innehållet är de mellanmänskliga förhållanden 

som lyser igenom eller kanske något enklare uttryckt; det som ’’står skrivet mellan raderna’’ 

(Bryman, 2012: 290). I denna studie kommer stort fokus att ligga på det manifesta innehållet, 

alltså det som faktiskt sägs under intervjuerna och det som faktiskt står skrivet uttryckligen i 

det dokument som ligger till grund för analysen. Givetvis kommer individuella tolkningar att 

ges visst utrymme men jag vill att denna studie ska ligga så nära empirin som möjligt för att 

försöka applicera Johansson teoretiska begrepp på mitt material. Vidare har studien en 

abduktiv utgångspunkt. Här har jag tagit visst teoretiskt stöd i Richard Swedbergs resonemang 

kring abduktion där forskaren rör sig mellan induktion och deduktion för att låta förståelsen 

för ett fenomen växa fram (Swedberg, 2014:235-236). Jag har tre förutbestämda begrepp som 

jag avser att testa eller applicera på mitt material, samtidigt som jag på induktiv väg genom 

mina intervjuer har låtit min förståelse för Johanssons begrepp utvecklas och tagit nya former. 

Det är också viktigt att poängtera att jag använder uppsatsens samtliga delar för att analysera 

mina frågor, inte bara teorin som Johansson presenterar. Dessa begrepp är ett hjälpmedel och 

ett sätt att förstå vad som händer i relation till sociologin, men jag använder 

bakgrundsinformationen likväl som den tidigare forskningen för att bilda en klar och tydlig 

analys över situationen.  
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5.3 Etiska riktlinjer  

Samtliga intervjuer har spelats in och transkriberats och intervjupersonerna har informerats 

om detta, samt om de etiska riktlinjer som framtagits av Vetenskapsrådet. Intervjupersonerna 

har utlovats anonymitet samt konfidentialitet, det vill säga, att deras svar presenteras på ett 

sätt i denna studie så att det inte är möjligt för utomstående att identifiera intervjupersonen 

samt att det inspelade materialet inte kommer att spridas till obehöriga (Vetenskapsrådet, 

2017:41). Efter varje intervju har transkriberats har den också direkt efteråt raderats. Inga 

sekretessbelagda uppgifter hanteras i denna studie. Alla intervjupersoner är över 18 år gamla 

och har valt att frivilligt delta. Ingen kompensation har utgivits. Jag har också valt att kraftigt 

begränsa specificeringen av bakgrundsinformation kring mitt urval såsom vilka kontor 

intervjupersonerna jobbar på, intervjupersonernas ålder, kön, etnisk bakgrund eller liknande 

omständigheter diskuteras vidare alltså inte alls för att säkerställa så hög grad av anonymitet 

som möjligt. Dessa faktorer bedöms inte heller ha någon större påverkan på 

intervjupersonernas svar så utelämnandet av denna typ av information anses inte påverka 

studiens utfall. Vidare benämns intervjupersonerna för enkelhetens skull bara som ’’en 

servicehandläggare’’ istället för exempelvis siffror eller påhittade namn eftersom det 

potentiellt skulle kunna avslöja eventuella bakgrundsfaktorer eller göra det möjligt för läsare 

att pussla ihop berättelser och därmed identifiera intervjupersonerna. Jag har även aktivt valt 

att inte redogöra för hur jag upprättat kontakt med mina intervjupersoner av just 

anonymiseringsskäl. Samtliga intervjuer, vilka är ungefär 30 minuter långa, har utförts enskilt 

och i ett tyst rum utan inblandning av utomstående eller obehöriga personer. De har 

transkriberats men en transkriberad exempelintervju i sin helhet kommer inte att bifogas som 

bilaga i denna uppsats eftersom det ökar risken för identifikation. Den enskilda intervjun som 

genomfördes via mejl med Skatteverkets verksamhetsutvecklare Karin Viklund anonymiseras 

dock inte. Detta då det som framförs i intervjun inte är Viklunds egna åsikter utan hon svarar 

för Skatteverket som organisation. I regel brukar man säga att privata aktörer ska skyddas 

men allteftersom en person blir offentlig eller talar för en offentlig organisation minskar 

kravet på anonymitet (Vetenskapsrådet, 2017). Detta, samt att det som sägs av Viklund inte 

anses vara av känslig karaktär, är vad jag grundar mitt beslut att inte anonymisera henne på.  

 

 

 



20 (46) 

 

6. Resultat och Analys  

6.1 Översiktlig empiri 

Här kommer jag kortfattat sammanfatta min empiri för att ge en övergripande förståelse för 

det inomorganisatoriska materialet, den enskilda intervjun som genomförts med 

verksamhetsutvecklare samt servicehandläggarna. Det första empiriska materialet som ska 

presenteras är det inomorganisatoriska materialet som jag fått ut på begäran vid kontakt med 

Skatteverkets ledning. Jag frågade efter eventuella förarbeten, utredningar eller dylikt på 

beslutet 15 maj 2017 men fick då till svar att något sådant inte existerar. Däremot fick jag ett 

annat dokument skickat till mig som enligt verksamhetsutvecklare Karin Viklund har skickats 

ut till samtliga servicekontor för att klargöra vilka regler som gäller vid utlämnandet av 

personbeviset. Dokumentet är en så kallad ”FAQ” (Frequntely asked questions eller ’’vanliga 

frågor’’ på svenska) och finns att se i sin helhet i bilaga 1. Detta är en allmän handling 

eftersom det upprättats hos en svensk myndighet men är inget som finns att tillgå av 

allmänheten om man inte aktivt efterfrågar dokumentet specifikt. Här kommer några av de 

mest centrala delarna att presenteras.  

 

Huvudsakligen avser dokumentet att tydliggöra att samtliga servicehandläggare ska göra sitt 

absolut yttersta för att kunden ska beställa hem ett personbevis på posten istället för att få det 

utskrivet på kontoret. En rad exempel räknas upp, såsom om kunden exempelvis har beställt 

men inte fått hem personbeviset (där servicehandläggarna ska uppmana kunden att beställa ett 

nytt) eller om kunden inte har en folkbokföringsadress i Sverige till exempel vid fall där 

kunden är bosatt utomlands eller är hemlös (där servicehandläggarna uppmanas att kunden 

ska beställa det till någon annans adress i Sverige, såsom hem till en bekant). Ett annat 

exempel är om kunden inte kan förstås på grund av språkliga barriärer. Då uppmanas också 

servicehandläggarna att hjälpa kunden att beställa hem ett personbevis på posten, exempelvis 

om kunden kommer in med en lapp där det står ”familjebevis” eller liknande. Om kunden har 

ett akut möte vid en ambassad eller annan myndighet uppmanas också servicehandläggarna 

att beställa handlingen via posten, vilket som nämnt innan tar två arbetsdagar, med 

uppmaning till kunden om att komplettera med personbeviset i efterhand hos den aktuella 

myndigheten. 
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Skatteverket klargör dock att om en person yrkar på sin lagliga rätt att få ut personbeviset kan 

servicehandläggarna inte neka, eftersom kunden enligt lag har rätt att få ut handlingen. 

Skatteverket skriver: 

 

’’Vi ska sträva efter att få kunden att acceptera att personbeviset sänds hem eller till annan 

adress eller tas ut via e-tjänsten. Det kommer finnas tillfällen där alla andra möjligheter 

uttömts och där ett nekande att skriva ut personbevis innebära en betydande olägenhet för 

kunden och en risk för att Skatteverket inte uppfyller förvaltningslagens krav på service och 

att få ut allmänna handlingar på ett skyndsamt sätt. Vi kan därför inte neka en utskrift om det 

ställs på sin spets genom att kunden för fram ett krav om att få en utskrift av allmän handling 

på stället (dvs. i servicekontorets lokal)’’ 

 

Skatteverket skriver dock också i dokumentet att servicehandläggare inte har rätt att gräva i en 

enskild individs anledning till varför hen behöver handlingen. Skatteverket skriver: 

 

’’Skatteverket får normalt inte kräva att den som vill få ta del av en allmän handling talar om 

vem han eller hon är eller vad handlingen ska användas till. Om kunden inte vill uppge vart 

personbeviset ska skickas måste personbeviset lämnas ut över disk på servicekontoret’’ 

 

Detta omnämns två gånger i texten, så det råder vidare inga tvivel om att Skatteverket är säker 

på sin sak; det finns en rad undantag då kunden kan få ett personbevis utskrivet på kontoret, 

men servicehandläggarna får enligt lag inte fråga om kundens privata skäl till begäran av 

handlingen. I praktiken kan servicehandläggarna alltså inte ta reda på om kunden faller in 

under kategorin ”undantag” eller inte. Mer om detta senare. Nu går vi istället vidare till den 

intervju jag genomfört med Skatteverkets verksamhetsutvecklare Karin Viklund.   

 

Viklund menar att beslutet varit genomtänkt och genomarbetat. Hon skriver att syftet att 

minska efterfrågan av personbevis på servicekontoren framförallt genomförts via två olika 

strategier. Delvis har man sett till att underlätta den digitala kommunikationen myndigheter 

sinsemellan genom att digitalisera personbeviset och andra handlingar så att efterfrågan hos 

en annan svensk myndighet, likt den Fransson och Qvist nämner i sin rapport om onödig 

efterfrågan, inte går via kunden. Myndigheter ska alltså kunna hämta uppgifter direkt via 

”navet” som är den digitala enhet som svenska myndigheter använder sig av i nuläget. 
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Viklund skriver: 

 

’’ I dialog med andra myndigheter fick vi de flesta myndigheter att övergå till att själva hämta 

de personuppgifter man behöver - digitalt - istället för att be om dem via kunden’’. 

 

Den andra strategin är alltså den som denna uppsats syftar till att undersöka: att sätta stopp för 

servicehandläggarnas utlämnande av handlingen på servicekontoren. I relation till detta menar 

Viklund att även om beslutet kan ha lett till felaktiga bedömningar i viss mån så var det 

fortfarande både nödvändigt och rättsligt korrekt att försöka stoppa utlämnandet av 

personbevis på kontoren. Viklund skriver: 

 

’’Här handlar det om en bedömning av den enskilda situationen – ibland kanske det kan 

uppstå situationer där vi bedömt situationen felaktigt. Informationen i organisationen har 

varit tydlig och upprepade gånger påmints om. En svårighet här kan vara att det finns 

över 100 servicekontor runt om i landet’’ 

 

När jag frågar henne om hur beslutet rent organisatoriskt arbetats fram och om det finns några 

dokumenterade utredningar eller förarbeten blir svaret dock nej. Viklund menar att samtal och 

dialoger har förts mellan främst två olika delar av verksamheten: kundmötesavdelningen och 

rättsavdelningen. Hon menar också avslutningsvis att beslutet är i linje med den digitalisering 

som sker inom Skatteverket såväl som övriga svenska myndigheter.  

 

Innan vi går in på gräsrotsbyråkratin vill jag också kort presentera servicehandläggarna som 

grupp. Till att börja med har jag frågat mina intervjupersoner vad det innebär att vara 

servicehandläggare vid ett servicekontor och vad deras primära arbetsuppgifter är. Här är alla 

relativt överens. Att vara servicehandläggare innebär att hjälpa kunden med de myndigheter 

som ett servicekontor innefattar, det vill säga Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och 

Skatteverket. Arbetet innebär att svara på frågor, intyga dokument, hjälpa till med blanketter, 

bistå med allmänna handlingar och att ge statlig service i allmänhet till de som behöver det. 

Arbetet innefattar också enligt många av de tillfrågade att hjälpa kunder att i största möjliga 

mån bli digitala så att de klarar sig i så stor utsträckning som möjligt på egen hand. I frågan 

om personbevis är det helt och hållet upp till den enskilda servicehandläggaren att besluta om 

en kund ska få ett personbevis eller inte. Jag har, även om det inte framgår i intervjuguiden, 

frågat många av servicehandläggarna hur själva processen går till från det att en kund kommer 
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in till att en kund lämnar kontoret med eller utan ett personbevis. Även här är de flesta 

någorlunda överens och menar att man i första hand försöker lotsa kunden till kunddatorn 

utan att ens gå in i någon diskussion och på så sätt bara beställa det direkt hem till posten. Om 

kunden protesterar, vilket dem i de flesta fallen gör enligt servicehandläggarna, påbörjas 

diskussionen mellan kund och servicehandläggare om varför kunden inte kan få ut ett 

personbevis. Här vill jag återkoppla till Johanssons primära definition av vad en 

gräsrotsbyråkrat är. Att det inte räcker med att bara vara statligt anställd i en beslutsfattande 

position utan beslutets utfall och därmed kundens nivå av service måste vara helt och hållet i 

händerna på den enskilda servicehandläggaren, vilket min empiri tydligt visar är fallet. Det är 

helt och hållet upp till den enskilda servicehandläggaren att besluta om personen lämnar 

kontoret med eller utan personbevis. Servicehandläggarna på servicekontoren kan alltså, per 

definition, utan tvivel kategoriseras som just Gräsrotsbyråkrater. Med det sagt kan vi gå 

vidare djupare in på exakt hur deras handlingsutrymme ser ut i relation till mina tre valda 

begrepp Byråkratisk identitet, Den moderna trollkarlen samt Organisationens makt.  

 

6.2 I relation till teori 

6.2.1 Byråkratisk identitet 

Jag har valt just dessa tre begrepp ur Johansson teori för att de på något sätt visar på en slags 

tredimensionell process av hur gräsrotsbyråkraternas slutgiltiga beslut om att lämna ut 

personbeviset går till. Först måste kunden standardiseras och kategoriseras som Johansson 

menar. Servicehandläggarna måste alltså, efter att det konstaterats att kunden kommit rätt 

överhuvud taget, kategoriseras och tilldelas en slags byråkratisk identitet för att 

gräsrotsbyråkraten ska kunna bedöma vilken typ av hjälp kunden ska få. Eftersom den 

byråkratiska identiteten baseras på organisationens gränsdragningar måste 

servicehandläggarna alltså hela tiden ta i beaktning vilka riktlinjer organisationen, i detta fall 

Skatteverket, har satt upp för regelverk för deras handlingsutrymme. Här blir det plötsligt 

väldigt spretigt i mina intervjupersoners svar. Ingen av de totalt sju servicehandläggare jag 

intervjuat är nämligen överens om exakt vilka riktlinjer som gäller för utlämnandet av 

personbeviset. Samtliga uppger olika regler de anser att de fått till sig under de år som gått 

sedan beslutet infördes den 15 maj 2017. En servicehandläggare säger: 

 

’’Ja det finns ju då som jag förstått det 4 undantag. Jag ska se om jag minns dom nu.. Men en 

som jag nämnde är det då om man har en flygbiljett som man kan visa upp. Tror detta kan 

också kan gälla vissa tåg eller båt resor.. som verkligen intygar att man faktiskt ska iväg inom 
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någon dag. Nummer två är om man yrkar på att man har rätt till detta enligt svensk 

grundlag.. offentlighetsprincipen typ.. då måste vi också skriva ut det. Jag vill också minnas 

att man måste skriva ut det om någon kommer och är folkbokförd utanför Sverige. Då finns 

det ju liksom ingen möjlighet att dom kan beställa hem det till sin folkbokföringsadress i 

Sverige. Den fjärde är… det minns jag inte nu’’  

En annan servicehandläggare svarar:  

’’ Det har varit jättemycket diskussioner kring just detta. Det har ju varit sånhär speciella 

undantag till exempel om man inte kan få hemskickat ett personbevis för att man inte har en 

folkbokföringsadress eller kanske inte ens bor i Sverige. Och sen… vad var det mer.. Jag 

kommer inte ihåg exakt vilka undantag det var nu’’  

 

De flesta av servicehandläggarna verkar dock ha snappat upp att de inte får neka en kund om 

denna yrkar på sin rätt att få ut handlingen. Dock tolkas just detta undantag väldigt olika hos 

intervjupersonerna där vissa menar att personen specifikt måste nämna just 

”offentlighetsprincipen” medan andra inte ens går in i diskussionen med kunden från första 

början eftersom kunden enligt lag har rätt till personbeviset. Precis som i Johansson egna 

studie är det heller ingen av servicehandläggarna som uppger att de fått någon information om 

varför beslutet tagits. För att uttrycka det med stöd i Johansson termer; gräsrotsbyråkraterna är 

inte överens om varför denna gränsdragning existerar, hur den kom till eller ens vart den går. 

Dock finns ett återkommande tema i materialet. Innan regeln infördes var det en väldigt hög 

efterfrågan på personbevis på kontoren. Flera servicehandläggare vittnar om en onödigt stor 

efterfrågan, likt den Fransson och Qvist beskriver i sin rapport, och återberättar situationen 

som att kontoren hade egna köer av folk som bara ville ha personbevis fast att det egentligen 

inte fanns något behov av handlingen. På så sätt säger de flesta att något helt klart behövde 

göras, men att Skatteverket gått ut alldeles för hårt med regeln eftersom den mänskliga 

faktorn hela tiden påverkar servicehandläggarnas beslut. Samtliga servicehandläggare är helt 

överens om att kunder bemöts olika av olika servicehandläggare och att det är helt beroende 

på vem man möter som avgör om man får ut handlingen för att man räknas som ett undantag 

eller om man får lämna kontoret tomhänt. Vissa servicehandläggare bryr sig inte alls. En 

servicehandläggare säger:  

 

’’Om dom säger att dom ska ha det till ett visst ändamål, då tycker inte jag att man behöver 

säga nej. ’’Ja okej’’ säger jag, typ. Dom behöver inte stå på sig så länge… inte för mig i alla 

fall. Om dom säger att dom måste ha ett, ja då får man väl lita på det då.. tänker jag. ’’ 
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Just dessa undantag, som intervjupersonerna alltså inte är överens om, ser jag som en central 

del i kategoriseringen av den byråkratiska identiteten. Det är ju alltså i praktiken dessa 

undantag, och om man faller in under något av dem, som avgör besökets utfall. Dock får 

servicehandläggarna inte fråga om kundens privata skäl till begäran av handlingen (som 

framgår i den översiktliga empirin längre upp), vilket försätter servicehandläggaren i en minst 

sagt knivig sits. Dock är det ingen av servicehandläggarna som vetat om att så är fallet. Det 

frågas enligt samtliga intervjupersoner hela tiden om kundens privata skäl för att tillhandhålla 

ett personbevis, eftersom det är deras enda sätt att veta om de kan kategoriseras som ett 

undantag eller inte. Precis som Johansson skriver befinner sig servicehandläggarna i en social 

process, medan Skatteverket verkar ha satt upp en regel som behandlar situationen som om 

det hela vore en automatisk process. En av intervjupersonerna säger:  

 

’’Från början sa Skatteverket blankt nej.. i början skulle ALLA personbevis skickas hem via e-

tjänsterna. Sen va det som att dom med tiden insåg att.. dethär funkar ju inte riktigt. Då kom 

det liksom en massa olika undantag hit och dit. Och ja, vi är ju alla bara människor. Det har 

inte varit lätt att förhålla sig till..  

(…) 

Min personliga åsikt är liksom att dom har kört på för hårt. Att det varit svart eller vitt. Och 

då går det ju sällan bra. Eftersom alla som vill ha personbevis är människor.. och alla som 

jobbar med personbevis är människor.. ja då måste det finnas en gråzon. Och det är därför 

jag tycker att man skulle ha jobbat efter uppmuntrande riktlinjer. Liksom säga att nu ska ni 

medarbetare fokusera på att uppmuntra kunderna till att beställa hem handlingen istället.. 

Det tycker jag hade varit mycket bättre’’ 

 

Det som händer i relation till byråkratisk identitet är alltså framförallt att servicehandläggarna 

av organisationen uppmanas att ta reda på om kunden kan kategoriseras som ett undantagsfall 

eller inte. Problemet är dock att dem enligt svensk lagstiftning inte får gräva i en enskilds 

angelägenheter vid ett besök på kontoret. Detta framgår både av bakgrundskapitlet i denna 

uppsats och av det inomorganisatoriska materialet som presenterades innan. Med detta i 

bakhuvudet går vi vidare till den andra dimensionen av problemet. 

 

6.2.2 De moderna trollkarlarna  

Precis som Johansson skriver slits gräsrotsbyråkrater mellan att tillfredsställa klientens 
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önskemål som en individ och de riktlinjer som är uppsatta av organisationen de arbetar för 

som av olika skäl inte behandlar klienterna som just individer. Denna anpassning får alltså 

servicehandläggarna att framföra så kallade förvandlingsnummer där kunderna anpassas efter 

organisationen. Just dessa beteendeförändringar hos kunderna är, som empirin visar, just det 

Skatteverket vill åt och även något de lyckats åstadkomma med goda resultat på de snart tre år 

beslutet har verkat. Flera servicehandläggare beskriver vid intervjutillfällena att innan våren 

2017 hade man en helt egen kö på många kontor endast för dem som ville ha ett personbevis. 

Av någon anledning verkade det finnas en onödigt hög efterfrågan på just denna handling. En 

servicehandläggare säger:  

 

’’I början var det ju mycket negativt. Men det var ju för att folk var vana att bara komma och 

ställa sig här och säga att man behövde ett personbevis fast man kanske egentligen aldrig 

behövde det. Folk kom väldigt ofta och bara hämtade personbevis, personbevis, personbevis. 

Och det var väl därför beslutet kom till lite.. för att folk inte skulle komma här hela tiden. Det 

har tagit lite tid att förändra beteendet. Vi fick fråga i början vad folk egentligen behövde veta 

och då var det någon som ville veta om den var registrerad som gift till exempel och det kan 

vi ju bara kolla här, det behöver vi inte skriva ut något personbevis för. Nu går det ju ganska 

bra ändå, det är inte lika många som propsar på att dom ska ha det utan dom flesta beställer 

nog hemma’’  

Flera servicehandläggare säger liknande saker. Kort och gott kan slutsatsen dras att 

Skatteverkets beslut har gett önskat resultat. Det har alltså skett en betydlig minskning av 

efterfrågan av personbevis. Om denna förändring beror på att kunderna inte får ut handlingen 

direkt på kontoren längre eller om det beror på den interna digitaliseringen som gjorts kan ju 

dock inte besvaras med hjälp av detta material. Ett annat alternativ är ju att förändringen beror 

på förändrade yttre omständigheter som inte är direkt relaterade till just Skatteverket. Hur som 

helst upplever alltså servicehandläggarna en klar minskning av efterfrågan. Men, de märker 

också någonting annat som framgår av empirin. Kunderna verkar med tiden ha lärt sig hur de 

ska undgå regeln om nekat utlämnande av personbevis. Flera servicehandläggare vittnar om 

ryktesspridning bland kunderna som resulterat i ett ökat antal kunder som kommer in och 

uppenbart vid flera tillfällen uppger något av de undantagsfall som de lärt sig fungerar för att 

få ut handlingen. Även bekanta, släktingar, vänner och grannar till personer som varit mycket 

inne på kontoret kommer in och exempelvis uppger att de har beställt hem ett personbevis på 
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posten som inte anlänt i tid eller att det är deras lagliga rätt att få ut handlingen. En 

servicehandläggare säger:  

 

’’Problemet här är att saker sprider sig. Helt plötsligt kan det komma ett helt gäng och påstå 

att dom har beställt det för dom har hört av andra att om man säger så.. då får man ut 

handlingen på plats.  

 

Vissa servicehandläggare berättar om arga kunder som får ut personbevis genom att skrämma 

personalen. En berättar om en särskild incident där en man kommit in och slängt sin ID 

handling på servicehandläggaren och skrikit att han skulle ha ett personbevis. Detta efter han 

blivit nekad. Servicehandläggaren säger sedan: 

’’Jag kan tillägga också att efter den incidenten så kom det fram en annan man som hade hört 

konversationen och till honom hade jag sagt ’’nej, jag kan bara hjälpa dig att beställa hem 

det via datorn men vi skriver inte ut längre här på kontoret’’. Men då när han hörde att jag 

gav den hotfulla mannen en kölapp för att få ett personbevis så sa han ’’Men varför fick han 

ut ett personbevis och inte jag?’’ 

 

Här sker något väldigt intressant i relation till Johanssons teori om moderna trollkarlar. De 

flesta kunderna är alltså mottagliga för det ”förvandlingsnummer” som servicehandläggarna 

framför genom att helt enkelt acceptera regelverket som tagits fram, men detta gäller inte alla. 

Med tiden har kunderna också lärt sig att se igenom trollkarlarnas trix och ställa 

gräsrotsbyråkraterna mot väggen. Inte nog med att vissa kunder hittar kryphål för att undgå 

gräsbyråkraternas makt, de har också lärt sig att sprida informationen så att den når 

allmänheten. På så sätt blir kunderna lika mycket trollkarlar som servicehandläggarna. 

Organisationens regler sätter servicehandläggarna i en position där de ska genomföra 

beteendeförändringar hos kunderna, medan kunderna svarar med beteendeförändringar som 

sätter servicehandläggarna tillbaka på ruta ett. Kunderna organiserar sig mot organisationen 

och dess makt, vilket är det tredje begrepp vi kommer gå in på i denna analys senare. Den 

beteendeförändring som Skatteverket försökt åstadkomma kan även problematiseras ur en 

annan infallsvinkel. En servicehandläggare säger nämligen att medarbetarna försetts i en 

situation där den beteendeförändring som de tvingas uppmana faktiskt leder in kunderna på ett 

lätt upproriskt spår. De kunder som kommer in och är aggressiva, tjatiga, påflugna eller 
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hotfulla får ut ett personbevis. De kunder som respekterar medarbetarna och Skatteverkets 

regel får inte ut ett personbevis. Servicehandläggaren säger: 

 

’’Det blir ju så fel. Om en person kommer in till kontoret och faktiskt har respekt för reglerna, 

men ändå är ängslig och gärna vill ha ett personbevis.. den typen av människor nekas ju. 

Medan dem som inte respekterar reglerna och tjatar eller blir hotfulla istället får ut 

handlingen. I slutändan belönar man ju dom som inte respekterar reglerna. Det är ju dom 

som får ut det’’. 

 

Även detta leder till inre konflikter hos gräsrotsbyråkraterna, mellan det personliga och det 

organisatoriska beteendet. Detta har lett till att samtliga av de intervjuade servicehandläggarna 

väljer att inte följa Skatteverkets regel fullt ut. Precis som Johansson pekar på så kräver 

många av de situationer som gräsrotsbyråkraterna försätts i så kallat ’’sunt förnuft’’. Flera 

servicehandläggare menar att reglerna är helt omöjliga att i praktiken hålla stenhårt på och att 

det sätter dem i situationer där de måste bråka och tjafsa med kunder om någonting som de 

faktiskt har rätt till. När jag frågar dem vilka situationer som brukar få dem att skriva ut 

personbevis trots Skatteverkets regel blir svaren lite olika. Gemensamt är dock att ingen 

verkar hålla särskilt hårt på reglerna, eftersom det i slutändan faktiskt är kunden som har 

lagen på sin sida. En av servicehandläggarna säger: 

 

’’Jag tycker det är fel att man inte ska få ut något som man faktiskt har rätt till. Jag tycker det 

är fel att det ska drabba vissa individer i samhället som inte har koll på sina rättigheter.. Det 

märks ju tydligt vilka som kan få ett personbevis utskrivet och vilka som inte kan få det. Det 

har ju funnits exempel där dom som tillhör en viss grupp i samhället helt enkelt har yrkat på 

att dom faktiskt har rätt till att få ut ett personbevis och sedan har fått det. Medan en person 

som exempelvis har kommit till Sverige ganska nyligen inte vet om just detta och har blivit 

väldigt besvikna när dom inte fått sitt personbevis. Jag tycker det är fel’’ 

 

En annan servicehandläggare beskriver att empatin brukar ta överhand när det kommer in 

kunder som blivit slussad mellan myndigheter och aldrig hamnar rätt. Servicehandläggaren 

säger: 
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’’Jag har mått lite dåligt när folk har blivit skickade mellan myndigheter.. fram och tillbaka. 

Kanske har ett litet barn.. är stressade och utsatta. Då har jag känt att jag inte vill utsätta 

människor för det. När dom blivit skickade via tre olika myndigheter med små barn.. Då 

skriver jag ut. Men enligt dom riktlinjerna vi har fått till oss så är det ju inte rätt att göra så 

för mig.. Men man måste va lite human.’’  

Det finns alltså väldigt många exempel på att servicehandläggarna i praktiken låter det 

personliga beteendet verka i högre grad än det organisatoriska beteendet. Denna empiri 

bekräftar också mycket av den tidigare forsning jag nämnt i min litteraturöversikt under temat 

om diskriminering vid myndighetskontakt. Det finns en allmän ’’känsla’’ av orättvisa hos 

många av servicehandläggarna. Detta leder oss vidare in på den tredje dimensionen i 

analysen. Hur kommer det sig egentligen att servicehandläggarnas handlingsutrymme kan 

präglas i så hög grad av det personliga beteendet, känslan för vad som är rätt och vad som är 

fel, när detta enligt Johansson borde stoppas av organisationens övervakning?  

 

6.2.3 Organisationen och dess makt  

Johansson skriver att även om gräsrotsbyråkraterna har en viss makt över kunderna så finns 

en makt de både måste underkasta sig; organisationen. Organisationen bibehåller sin makt 

genom kontroll och övervakning och genom att via olika medel se till så att 

gräsrotsbyråkraterna förvarar organisationen (alltså sätter det organisatoriska beteendet före 

det personliga beteendet). Dock verkar min empiri visa på motsatsen i fallet med just 

personbeviset. Det är i högre grad det personliga beteendet som präglar servicehandläggarnas 

handlingsutrymme i frågan om utlämnandet av personbevis. Varför är det så? Enligt 

Johansson är gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme präglat av delvis medarbetarnas 

beroende av organisationen och delvis övervakning. Dock menar samtliga servicehandläggare 

att de inte fått någon uppföljning från ledningen kring beslutet. De menar att det ’’skickats ut 

något mejl någon enstaka gång’’, som en av dem formulerar sig, men mer än så har det inte 

varit.  

 

’’Nja, jag tror det skickats ut något mejl någon enstaka gång där det stod att det är väldigt 

viktigt att vi håller på denhär regeln. Men mer än så har vi inte hört’’ säger en 

servicehandläggare under en av intervjuerna.  
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Lokalt görs dock ingen avstämning om hur mycket personbevis som skrivs ut till kunderna 

eller liknande enligt intervjupersonerna. Vissa intervjupersoner menar också på att de helt 

enkelt inte värderar sitt jobb så pass högt att de tycker det är värt att vara inhumana eller lägga 

energi på att hamna i konflikt med kunder på arbetstid om något som de ändå i slutändan har 

laglig rätt att få ut. Detta visar på en annan typ av beteende än det Johansson pekar på i sin 

avhandling om gräsrotsbyråkrati. Både kunderna och servicehandläggarna är i grund och 

botten överens; personbeviset är en offentlig handling och något som kunderna har rätt till. 

Det är snarare svensk lagstiftning, det vill säga de lagar som omnämns i bakgrundskapitlet, 

som har internaliserats av servicehandläggarna. Ett annat sätt att se på saken hade varit att 

säga att servicehandläggarna istället faktiskt har internaliserat organisationens värdegrund. 

Statens Servicecenter skriver mycket tydligt att de arbetar utefter bland annat demokrati, 

legalitet, objektivitet och effektiv service. Detta framgår av bakgrundskapitlet i denna uppsats 

och visar på att det snarare är regeln om personbeviset som bryter mot organisationens egen 

värdegrund. En värdegrund som man alltså med andra ord kan hävda att servicehandläggarna 

har internaliserat. Även om det går att hävda att Skatteverket inte direkt bryter mot lagen i sitt 

beslut eftersom de i praktiken inte nekar kunden ett personbevis utan egentligen bara försvårar 

och fördröjer utlämnandet av handlingen, så refererar många servicehandläggare till just 

lagen. En servicehandläggare säger: 

 

’’Jag tycker det är märkligt att man har en lagstiftning som en av Sveriges största 

myndigheter försöker kringgå liksom. Jag kan tycka att det är lite fult och uträknat. Att man 

som myndighet, för att underlätta för sig själva, nekar folk någonting som dom har rätt till.’’ 

 

En annan servicehandläggare får frågan om hur hen uppfattar att beslutet förhåller sig till 

lagen om offentliga handlingar. Servicehandläggaren säger: 

 

’’Ja.. alltså.. Skatteverket har ju varit lite.. tysta.. med detta om man säger så. Det har man ju 

fattat i efterhand. Från Skatteverkets perspektiv är det ju liksom ’’amen vi nekar inte kunden.. 

men dom måste vänta några dagar innan dom kan få handlingen’’. På så sätt kommer dom ju 

undan lagen.’’ 

  

Skatteverkets regel skyddas inte av servicehandläggarna generellt, även om vissa kan tycka att 

det underlättar deras arbete att efterfrågan har minskat. Men någon genuin positivitet för 

Skatteverket och den organisatoriska makt som ligger bakom beslutet verkar inte finnas hos 



31 (46) 

 

intervjupersonerna. Det verkar således inte skett någon större internalisering av Skatteverkets 

specifika beslut kring personbeviset, vilket är det som krävs för att övervakningen inte ska 

vara nödvändig överhuvudtaget. Dock vittnar vissa intervjupersoner om att det blivit gräl 

mellan kollegor sinsemellan snarare än mellan kollegor och ledningen. Samtliga 

servicehandläggare är nämligen överens om att kundens grad av service är ytterst beroende av 

vilken servicehandläggare kunden möter på servicekontoret, vilket verkar ha skapat 

diskussioner i arbetsgruppen då vissa servicehandläggare varit mycket hårda medan andra inte 

brytt sig om regeln egentligen alls. Servicehandläggarna visar dessutom både brist på kunskap 

såväl som intresse för när och hur personbeviset får lämnas ut. Vissa av dem är också kritiska 

till digitaliseringen i allmänhet och dess effekter på vissa utsatta människor. En 

servicehandläggare säger: 

 

’’Sen så kan jag tycka att själva grejen med digitalisering i sig också drabbar människor i det 

stora hela som t.ex. äldre människor, folk från andra länder, det behöver inte ens gälla folk 

som har sökt asyl eller flyktingar.. det kan va folk som kommer hit för att studera eller så 

också. Och så förväntas man ha Mobilt Bank ID likväl som man förväntas ha koll på alla 

dessa lagar.. Det byggs upp en hel del onödig byråkrati som är väldigt svår att ta sig igenom 

för många människor. Jag ser liksom denhär problematiken med personbeviset som en del i 

något större.. ett litet problem i det stora problemet med digitaliseringen. Att man inte kan få 

ut en offentlig handling från ett så kallat servicekontor är ett problem med digitaliseringen i 

det stora hela och vad det betyder för olika individer i samhället.’’ 

 

I samband med detta kan det också tilläggas att några av servicehandläggare pekar på 

ytterligare ett problem i relation till mycket av den tidigare forskning som finns presenterad i 

denna uppsats. Forskning pekar på problematiken kring diskriminering vid 

myndighetskontakt eller att digitala tjänster slår mot den lågutbildade delen av befolkningen. 

Likaså menar ett flertal servicehandläggare att beslutet slår ojämnt bland befolkningen sett till 

maktstrukturer såsom etnisk härkomst, språklig begåvning, utbildningsbakgrund och även 

kön. Exempelvis säger tre servicehandläggare att män är betydligt mer benägna att stå på sig 

än vad kvinnor är och även att män tenderar att föra kvinnors talan vid besök på 

servicekontoren. Även etnisk härkomst, framförallt då relaterat till språkliga barriärer, slår 

hårt mot exempelvis nyanlända som inte kan yrka på sin rätt på samma sätt som en 

välutbildad etablerad svenskfödd. En servicehandläggare säger att ’’dom som är pålästa och 
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kan ordentlig svenska har ju en klar fördel’’ medan en annan uttrycker att: 

 

’’I det stora hela skulle jag säga att mest drabbar det individer med annan etnisk härkomst.. i 

kombination med att vara kvinna. Män känns generellt lite mer påstridiga, medan kvinnor 

ibland kan .. kan bli lite.. rädda eller så. Att dom backar lite. Att man inte kommer till den 

situationen att man behöver tjafsa med kvinnliga kunder om personbeviset… vilket säkert har 

med könsnormer att göra. Att männen tar för sig lite mer och vågar mer helt enkelt. Det är ju 

också ganska uppenbart.. om man inte kan svenska. Då blir det problem. Det är en svår en 

situation för det kommer ju väldigt många människor som faktiskt inte talar svenska och då är 

det ju svårt för oss att förklara varför vi inte kan ge dom ett personbevis. Så språkbarriärer är 

ju definitivt en anledning till varför det blir så stor uppdelning mellan människor. Jag skulle 

säga att kvinnor med en annan etnisk härkomst drabbas mest. När en man och en kvinna 

kommer till servicekontoret som är av annan etnisk härkomst så känns det ibland som att det 

oftast är mannen som för talan.. det är mannen som tar på sig rollen som den som ska sköta 

ärendet. Så blir det med personbeviset också. Det är mannen som tar den fighten. Kommer då 

en kvinna istället själv så är hon definitivt inte lika på och vågar inte lika mycket.’’ 

 

Även barn som tolkar åt sina föräldrar vid ett besök på servicekontoret är inte helt ovanligt, 

uppger en av servicehandläggarna vilket alltså bekräftar resultatet av den studie som gjorts av 

Erika Engberg och Christofer Jernqvist som omnämns i litteraturöversikten. Det verkar 

således finnas en inofficiell överenskommelse bland servicehandläggarna att inte hålla särskilt 

hårt på regeln, åtminstone på ett av kontoren. Men det varierar också mellan kontor, menar 

vissa. Att regeln inte följs verkar ha en rad olika anledningar. Dels hänvisar 

servicehandläggarna till svensk lagstiftning och att de tappar ansiktet när de ställs mot väggen 

och dels pekar några på att beslutet känns orättvist och slår mot redan utsatta personer i 

samhället. En av intervjupersonerna nämner dock att det finns ett hårt tryck från 

organisationen vad gäller digitala ärenden och det så kallade ’’nöjd kund index’’. 

Medarbetarnas lön sätts utefter hur många av ärendena som görs på digital väg, och att skriva 

ut ett personbevis direkt på kontoret räknas inte som digitalt. Dessutom görs en rad 

uppföljningar varje månad angående hur nöjda kunderna är. Här finns en motsättning enligt 

en av servicehandläggarna. Hen säger:  

 



33 (46) 

 

’’Vi förväntas hålla kunderna 100 % nöjda samtidigt som det införs regler som leder till 

konflikter med kunderna.. av ganska uppenbara anledningar. Man försöker ju begränsa deras 

rättigheter’’ 

 

Eftersom det görs kontinuerliga uppföljningar på hur många digitala ärenden varje 

servicehandläggare har utövas alltså någon typ av materiell makt indirekt i frågan om 

personbeviset. Men trots det ser situationen ut som den gör. Servicehandläggarna följer inte 

regeln i den utsträckning som organisationen kräver. En servicehandläggare menar att nöjd 

kund index känns viktigare än digitala ärenden.  

’’Så länge kunderna är nöjda så är ledningen nöjd’’ säger intervjupersonen. 
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7. Avslutning  

7.1 Slutsatser  

Här kommer jag efter bästa förmåga att försöka så konkret som möjligt att svara på mina tre 

formulerade underfrågor som slutligen tillsammans avser att besvara den centrala 

frågeställningen.  

 

7.1.1 Hur har intern kommunikation från ledningen påverkat servicehandläggarnas 

handlingsutrymme? 

Utifrån det inomorganisatoriska materialet samt intervjupersonernas svar drar jag slutsatsen 

att kommunikationen från ledningen ut till den enskilda medarbetaren på servicekontoren 

varit väldigt vag. Det dokument som skickats med ’’Vanliga frågor’’ påstår de flesta 

servicehandläggare att de inte tagit del av eller att de inte minns om de tagit del av det eller 

inte. Själva dokumentet som sådant kan också anses vagt och otydligt eftersom 

servicehandläggarna uppmanas att i största möjliga mån göra det så svårt för kunden som 

möjligt att få ut personbeviset direkt på kontoret. I dialog med ansvarig 

verksamhetsutvecklare påstås också att inga förarbeten eller utredningar ligger till grund för 

beslutet. Samtidigt skrivs det att kontoren måste leva upp till förvaltningslagens krav på 

service. Beslutet verkar således i första hand ha diskuterats muntligt där olika riktlinjer 

lämnats vid olika tillfällen. Samtliga servicehandläggare menar att det varit ’’mycket 

diskussioner’’ kring saken samtidigt som de säger att de i slutändan gör det som känns 

moraliskt rätt. De använder sig av sitt sunda förnuft till stor del eftersom riktlinjerna är både 

otydliga och omöjliga att i praktiken implementera. Sammanfattningsvis skulle man kunna 

konstatera att ledningens syfte har varit att åtstrama servicehandläggarnas handlingsutrymme 

men bristen på beslutets legitimitet gör att servicehandläggarna tappat förtroende för beslutet 

kring just personbeviset och följer i många fall inte regeln. 

 

7.1.2 Hur har svensk lagstiftning påverkat servicehandläggarnas handlingsutrymme? 

Mycket verkar i praktiken handla om individuella tolkningar av lagstiftningen såsom 

offentlighetsprincipen, tryckfrihetsförordningen och den nya förvaltningslagen som omnämns 

i bakgrundskapitlet på denna uppsats. I lagen skrivs uttryckligen att allmänna handlingar inte 

får nekas en enskild som vill ta del av dem och personbeviset är en allmän handling. Just 

denna paragraf lyckas Skatteverket komma undan eftersom de i teorin inte nekar någon en 

handling, de fördröjer och försvårar bara processen för den enskilda. Förvaltningslagen säger 
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dock klart och tydligt att service inte får försvåras för en enskild vid kontakt med svensk 

myndighet. Samtidigt ställs krav på servicehandläggarna att de uttryckligen i största möjliga 

mån ska försöka hindra en enskild att få ut handlingen på kontoret. Dessutom skriver 

Skatteverket att det finns en rad undantag, som existerar just av den anledningen att 

förvaltningslagen sätter krav på service, där servicehandläggarna måste ta reda på om kunden 

faller in som ett undantag eller inte. Dock får servicehandläggarna enligt lag inte gräva i en 

enskilds angelägenheter eller skäl till varför en allmän handling begärs. Därmed skulle jag 

hävda, av min empiri att döma, att servicehandläggarna i praktiken svävar på gränsen till att 

bryta mot lagen i sitt dagliga arbete på uppmaning av en av Sveriges största myndigheter; 

Skatteverket. Detta eftersom samtliga av dem i praktiken alltid frågar kunder vad de behöver 

personbeviset till samt i vissa fall inleder en argumentation med kunder om varför de inte ska 

få ut handlingen på kontoret. Om regeln bryter mot svensk lagstiftning eller inte är således 

svårt att säga men vi kan helt klart konstatera att det är en hårfin gräns och att det sätter 

käppar i hjulen för servicehandläggarnas handlingsutrymme samt legitimitet.   

 

7.1.3 Hur har kundernas agerande påverkat servicehandläggarnas handlingsutrymme? 

Nu har vi gått igenom hur ledningens kommunikation samt hur svensk lagstiftning påverkar 

servicehandläggarnas handlingsutrymme. Den tredje och sista underfrågan berör således hur 

kundernas respons och agerande i frågan om nekat personbevis på kontoren också påverkat 

detta handlingsutrymme. Servicehandläggarna vittnar om många missnöjda kunder som 

ifrågasätter deras agerande och även beslutet som sådant. En viktig observation som gjorts av 

en servicehandläggare är det faktum att desto ”olydigare” en kund är, desto större chans är det 

att kunden lämnar kontoret och har fått ut ett personbevis. Servicehandläggarna verkar i regel 

inte tycka att frågan är värd att hamna i konflikt över, speciellt inte när kunder är aggressiva 

eller till och med hotfulla. En trevlig kund som respekterar regeln lämnar istället kontoret 

tomhänt. Vissa servicehandläggare verkar också ha observerat en organisering som respons på 

beslutet där kunderna informerar varandra om vad de behöver göra för att få ut ett personbevis 

på kontoren, då de med tiden lärt sig att det finns en rad undantag. Denna organisering ställer 

servicehandläggarnas handlingsutrymme på sin spets där de ska försöka orientera sig mellan 

ledningen hårda riktlinjer, svensk lagstiftning och kunder som organiserar sig. I praktiken 

slutar det, precis som Frösing skriver (se tidigare forskning), att praxis spretar åt alla håll. 

Några av servicehandläggarna har också identifierat klassbakgrund, kön och etnisk härkomst 

som faktorer som generellt påverkar kundens förmåga att stå på sig i mötet med 

servicehandläggarna vilket har skapat ytterligare avståndstagande för beslutet. 
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7.1.4 Hur har beslutet att inte lämna ut personbevis på servicekontoren påverkat 

servicehandläggarnas handlingsutrymme som gräsrotsbyråkrater?  

Med hjälp av ovanstående stycken under punkt 7.1 som avser att svara på mina underfrågor 

kan jag slutligen besvara min omfattande frågeställning. Denna studie visar att medarbetarna 

på servicekontoren förhåller sig som gräsrotsbyråkrater delvis i linje med hur Roine 

Johansson definierar denna titel. Först kategoriserar dem kunden utifrån en byråkratisk 

identitet för att se om de faller in som ett av de undantag som ska få ut handlingen eller inte. 

Efter det utför de ”förvandlingsnummer” som trollkarlar där de förväntas skapa 

beteendeförändringar hos kunderna i relation till efterfrågan på personbevis. 

Gräsrotsbyråkraterna måste slutligen förhålla sig till Skatteverket, och den makt som 

organisationen utövar på gräsrotsbyråkraterna i form av framförallt kontroll och beroende. 

Dock verkar Johanssons teori inte vara helt applicerbar i just detta avseende eftersom 

servicehandläggarna i praktiken slutat lyda organisationens riktlinjer i just fallet med 

personbevis. De uppger att de inte får någon uppföljning i frågan om personbeviset och att de 

ibland endast får mejl om att det är viktigt att de håller på regeln. Mer kontroll är så verkar 

inte utövas. Dessa otydligheter har också skapat ytterligare en faktor i ekvationen, nämligen 

förhållandet till kollegor där det uppstått diskussioner och konflikter kollegor emellan om hur 

beslutet ska omsättas i praktiken. 

 

I praktiken har servicehandläggarna vidare tre större faktorer att ta hänsyn till när de ska ta 

beslutet om någon får ut ett personbevis eller inte. Detta är ledningens beslut, svensk lag och 

kundens beteende (eller byråkratisk identitet). Johanssons teori föreslår att det organisatoriska 

beteendet står över det personliga beteendet servicehandläggarnas beteende verkar snarare 

präglas av motsatt logik. Det är det personliga beteendet som väger tyngst. Min egen teori om 

varför så är fallet presenteras i diskussionen under punkt 7.2.  

 

7.2 Diskussion 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att beslutet att sluta lämna ut personbevis på 

servicekontoren har medfört en rad paradoxer och för varje paradox uppstår ett nytt 

handlingsutrymme för gräsrotsbyråkraterna som ökar risken för en godtycklig bedömning. 

Men, även att beslutet utan tvivel kan problematiseras ur en juridisk synvinkel är detta inte det 

jag primärt har för intresse att diskutera vidare nu. Lagen kan säkert vändas och vridas på i all 

oändlighet i frågan och där tänker jag inte dyka djupare. Det som fångat mitt intresse för 

vidare analys är istället uteslutande av sociologisk karaktär. Uppenbarligen sker väldigt 
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intressanta saker vad avser just gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme. De måste 

kategorisera kunden efter en byråkratisk identitet, de måste framföra förvandlingsnummer 

som trollkarlar och de måste förhålla sig till organisationens regler. Jag har därför valt att 

kalla dem för ’’Trollkarlarna på servicekontoren’’. Begreppet passar så väl in på vad som 

faktiskt sker, av flera anledningar. Dels är de trollkarlar i det uppenbara avseendet att de ska 

framföra förvandlingsnummer som gräsrotsbyråkrater som vi redan gått igenom. Men, jag 

tycker också att begreppet passar så bra in av en helt annan anledning. Vad är egentligen en 

trollskars primära uppgifter? Kan en trollkarl egentligen verkligen trolla? Nej. Det kan dem ju 

inte. Trollkarlar är illusionister som mer eller mindre lurar sin publik att få dem att tro på 

saker som egentligen inte är helt sanningsenliga. Vid ett sådant framträdande finns alltid en 

risk att bli avslöjad. Skatteverket har, genom att implementera en regel som varken kunder 

eller servicehandläggare kan stå bakom (just eftersom den kan ifrågasättas både ur juridisk 

och moralisk synvinkel), försatt trollkarlana på servicekontoren i en sits där de riskerar att 

”avslöjas”. De riskerar att tappa ansiktet inför kunder som på olika sätt organiserar sig, 

antingen genom skvaller eller genom enskilt upproriskt beteende. Därför väljer 

servicehandläggarna att inte hålla på Skatteverkets regel i fallet med just personbevis. De har 

lyckats hitta en balans där de varken straffas av organisationen, av kunden eller av varandra 

genom tysta överenskommelser om hur utlämnandet av personbeviset ska praktiseras. Allt 

detta kan ske eftersom Skatteverket i grund och botten har infört en regel som i praktiken inte 

har stöd från den omvärld som organisationen verkar inom. Precis som Johansson skriver är 

organisationens makt i slutändan helt beroende av omvärldens tolerans. Av min empiri att 

döma har varken omvärlden (kunder) eller gräsrotsbyråkrater (servicehandläggare) någon 

högre tolerans för trolleritrix av detta slag. Dessutom, det faktum att showen eller 

”förvandlingsnumret” lyckas lura redan utsatta människor i högre grad, medan det så 

uppenbart och enkelt genomskådas av andra, får servicehandläggarna att vända sig mot 

beslutet. De uppmanar generellt bara kunden att beställa hem det för att sedan ge ut 

handlingen på plats, även om Skatteverkets regel säger att de måste neka alla kunder som inte 

uppger ett godtagbart skäl på kontoren.  

 

Det går också att hävda att servicehandläggarna egentligen har internaliserat Skatteverkets 

(eller Statens Service Centers) normer eftersom den värdegrund som Skatteverket och SSC 

bygger på egentligen helt överensstämmer med servicehandläggarnas beteende. Det är snarare 

regeln om stoppat utlämnande av personbeviset som strider mot organisationens egen 

värdegrund där de som några av Sveriges största myndigheter är skyldiga att faktiskt leva upp 
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till offentlighetslagen och förvaltningslagens krav på service. För att inte nämna 

tryckfrihetsförordningen som är en av Sveriges grundlagar. När servicehandläggarna lämnar 

ut personbeviset trots Skatteverkets regel kan man helt enkelt se det som att de internaliserat 

organisationens och samhällets värdegrund till en grad att de är beredda att bryta mot enskilda 

regler, både mindre viktiga och mindre rättsenliga, i sitt dagliga arbete för att inte tappa 

ansiktet inför omvärlden. 

 

Med detta sagt menar jag givetvis inte att Johanssons teori faller. Även om våra studier delar 

många likheter så skiljer sig fallet med personbevis avsevärt från hans fallstudier som 

behandlar handläggare och inte servicehandläggare, för varför just fallet med personbeviset är 

så udda och sociologiskt intressant. På servicekontoren händer något som inte riktigt kan 

hända i fallet med vanliga handläggare då deras handlingsutrymme är mycket snävare. I 

slutändan tappar både organisationen och servicehandläggarna ansiktet, för varför de väljer att 

helt enkelt kliva av scenen och lägger ner sina trollstavar.  I grund och botten handlar 

handlingsutrymmet alltså om legitimitet i fallet med personbevis. Skatteverkets regel saknar 

legitimitet och just därför väger den demokratiska och rättsliga värdegrunden som 

organisationen utger sig bygga på tyngre än en enskild regel som av gräsrotsbyråkraterna 

uppfattas som både felaktig och omöjlig. 

 

7.3 Framtida forskning 

Det finns en rad spår som kan vara värda att spinna vidare på utifrån denna studies 

avgränsningar. Först och främst skulle jag vilja slå ett slag för den kvantitativa undersökning 

jag själv hade i åtanke att genomföra innan jag insåg att tid och plats inte räckte till inom 

ramen för just denna studie. Detta för att ytterligare testa hur kunskaperna kring offentliga 

handlingar, offentlighetsprincipen, digitalisering eller liknande skiljer sig bland populationen. 

På så sätt skulle det finnas ytterligare grund för att kritisera myndigheter för beslut som slår 

hårt mot vissa grupper i samhället, även om beslutet i sig befinner sig på rätt sida av lagen. En 

sådan undersökning skulle givetvis kunna utföras på fler sätt än genom den enkätstudie jag 

själv hade för avsikt att genomföra, såsom exempelvis via experiment studier eller genom att 

intervjua en större mängd personer med exempelvis ett annat modersmål än svenska om deras 

tankar kring svensk lagstiftning eller offentlighets och sekretesslagarna.  På så sätt hade man 

kunnat undersöka hur exempelvis språkliga barriärer påverkar en enskilds förmåga att yrka på 

sina rättigheter i kontakten med myndigheter. Samma sak hade såklart även kunnat testas mot 

fler bakgrundsvariabler. Kanske skiljer det sig även i relation till exempelvis ålder? 
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Personligen anser jag att denna typ av studier kan föra både sociologin som fält framåt men 

också de demokratiska processer som såklart är oerhört viktiga för det samhälle vi lever i. Här 

visar både min studie och många av de studier jag omnämnt i min litteraturöversikt att 

myndigheter (och säkert fler aktörer) har mycket kvar att lära. Större och mer omfattande 

studier likt Engberg och Jernqvists studie från 2018 om barn som tolkar åt sina föräldrar kan 

vara ytterligare förslag på framtida forskning just eftersom min studie också visar att det 

denna typ av problematik verkar existera vid myndighetskontakt.  

 

Utöver detta ser jag ett stort behov för att hitta fler unika fall som just personbeviset för att 

utveckla Johanssons teori om gräsrotsbyråkratin. Eftersom teorin mestadels verkar ha testats 

på handläggare inom svenska myndigheter eller inom socialtjänsten och kommunen tror jag 

det skulle vara forsknings intressant att bredda sitt ”case” till att undersöka även andra typer 

av gräsrotsbyråkrater och vad som händer när de möter ett organiserat motstånd. Det skulle 

också kunna vara på sin plats att undersöka hur bakgrundsfaktorer såsom kön påverkar en 

gräsrotsbyråkrat och hur lätt eller svårt det är att trotsa en gräsrotsbyråkrat baserat på dennas 

sociala bakgrund. Uppenbarligen har ju denna studie visat att kundens sociala bakgrund spelar 

roll i mötet med myndigheter och gräsrotsbyråkrater så även hur situationen vice versa ser ut 

hade kunnat undersökas. Exempelvis genom intervjuer med kunder istället för med 

servicehandläggare. Även tvärvetenskapliga studier inom juridik hade såklart av uppenbara 

skäl behövts för att verkligen utreda hur det egentligen ligger till med Skatteverkets beslut 

kring personbeviset i relation till lagen.  
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Bilaga 1 - FAQ som skickats från Skatteverket till servicekontoren 

1. Personbevis, minskat utlämnande från 15 maj 2017 

1.1 Är personbevis en allmän handling? 

Ett personbevis är en allmän handling. Om en person begär uppgifter ur 

folkbokföringsdatabasen muntligen är det inte fråga om ett personbevis. Om det enbart är 

uppgifterna som sådana som begärs ut räcker det att vi lämnar ett utdrag ur 

folkbokföringsregistret med dessa uppgifter. Vi är inte skyldiga att lämna ut uppgifterna i 

form av ett personbevis om den enskilde inte behöver just ett personbevis. 

1.2 I vilka fall måste vi lämna ut personbevis på servicekontoren? 

Vi ska sträva efter att få kunden att acceptera att personbeviset sänds hem eller till annan 

adress eller tas ut via e-tjänsten. Det kommer finnas tillfällen där alla andra möjligheter 

uttömts och där ett nekande att skriva ut personbevis innebära en betydande olägenhet för 

kunden och en risk för att Skatteverket inte uppfyller förvaltningslagens krav på service och 

att få ut allmänna handlingar på ett skyndsamt sätt. Vi kan därför inte neka en utskrift om det 

ställs på sin spets genom att kunden för fram ett krav om att få en utskrift av allmän handling 

på stället (dvs. i servicekontorets lokal). 

Skatteverket får normalt inte kräva att den som vill få ta del av en allmän handling talar om 

vem han eller hon är eller vad handlingen ska användas 

till. Om kunden inte vill uppge vart personbeviset ska skickas måste personbeviset lämnas ut 

över disk på servicekontoret. 

1.3 Kunden ska åka till ambassad eller annan mottagare under dagen eller 

morgondagen 

Informera om att vi kan hjälpa till att beställa vid en kundarbetsplats. Det tar ENDAST två 

arbetsdagar att få det per post. Kan kunden skicka in personbeviset till 

ambassaden/mottagaren i efterhand? 

1.4 Vi förstår inte kunden (språkmässigt). Man har t ex med sig en lapp där det står 

Familjebevis 

Hjälp kunden beställa personbeviset på webben. Visa på kundarbetsplatsen var de ska klicka 

tills det står ordet Familjebevis. 

1.5 Har inte Mobilt BankID och vill ha personbevis direkt 

Hjälp kunden att beställa personbeviset vid en kundarbetsplats. Det tar ENDAST två 

arbetsdagar att få personbeviset till folkbokföringsadressen/den särskilda postadressen. 

1.6 Kunden har beställt men inte fått personbeviset till sin adress 

Kontrollera att folkbokföringsadressen stämmer. Hjälp kunden lägga en ny beställning vid 

kundarbetsplatsen. 
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1.7 Långa köer i lokalen och kundarbetsplatserna är upptagna 

Har kunden en mobiltelefon – hjälp kunden att beställa via den – tjänsten är mobilanpassad, 

annars vänta tills en kundarbetsplats blir ledig 

1.8 Bor utomlands – på tillfälligt besök i Sverige 

Du föreslår kunden att du kan sända till en annan adress om en sådan finns (gör beställning i 

Poffen med central utskrift). 

1.9 Man kräver stämpel på sitt personbevis utan att det egentligen behövs 

Informera om att det endast är vissa personbevis som vi stämplar och det är de som finns att 

beställa på webben. 

1.10 Om en medborgare begär att ett personbevis ska skickas till en annan adress – ska 

vi kräva att personen legitimerar sig då? 

Nej. Samtliga uppgifter i personbeviset är offentliga och det behöver inte göras någon 

sekretessprövning. Vi får vi inte efterforska vem personen är eller i vilket syfte som 

personbeviset efterfrågas. Däremot kan vi fråga till vilken adress personbeviset ska skickas. 

1.11 Medborgare som saknar dator eller smartphone – hur ska de göra om de behöver 

ett personbevis igen? 

 

 

2. Särskilda situationer som kan uppstå från och med den 15 maj 

2.1 Personbeviset ska skickas till annan adress än folkbokföringsadress/särskild 

postadress 

De personbevis som beställs via webben går alltid till personens 

folkbokföringsadress/särskilda postadress. Ska personbeviset skickas till annan adress får vi 

fråga vart personbeviset ska skickas och sedan beställer servicehandläggaren via Poff 

handläggningsstöd – central utskrift – och annan adress fylls i. 

2.2 Personbevis som inte går att beställa hem per post 

Personbeviset God man finns bara i Poff handläggningsstöd och kan inte tas ut av kunden 

själv. Behövs detta personbevis ska servicehandläggaren gå in i Poff handläggningsstöd och 

välja central utskrift så kommer det hem per post till folkbokföringsadress/särskild postadress. 

PB 120 på svenska eller engelska – som inte behöver stämpel. Servicehandläggaren beställer 

via Poff med central utskrift. Överväg om exempelvis Familjebevis eller PB 197 är tillräckligt 

istället 



45 (46) 

 

2.3 Personbeviset som bara finns i e-tjänsten 

Personbeviset fondansökan/stipendium finns bara i e-tjänsten. Vill man beställa hem per post 

kan kunden istället beställa Utdrag om folkbokföringsuppgifter. 

2.4 Personbeviset Inbjudan med stämpel 

Personbeviset Inbjudan ska till svenska ambassader utomlands och ska i regel inte behöva 

någon stämpel och underskrift. I vissa länder är det andra länder som hanterar våra 

ansökningar. Så i exempelvis Kazakstan där Litauen handlägger Sveriges ärenden. I dessa fall 

kan det bli aktuellt med stämplade/undertecknade personbevis. 

Om personbeviset Inbjudan efterfrågas med stämpel och underskrift ska ni lotsa dessa kunder 

att beställa ett Familjebevis – med stämpel och underskrift – på webben. Ambassaden behöver 

uppgift om personen är folkbokförd i Sverige, civilstånd och ev. barn 
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Bilaga 2 – Intervjuguide  
 

1. Berätta kort om ditt jobb. Vad innebär det att vara servicehandläggare vid ett servicekontor. 

Vad är dina primära arbetsuppgifter? 

2. Beskriv kort vad ett personbevis är och vad det används för, samt vad som kan hända om 

man inte får ut ett personbevis när man väntat sig det? 

3. Arbetade du på kontoret när beslutet togs? Vilken typ av information fick ni ta del av kring 

beslutet? Diskuterades det t.ex. med er medarbetare? 

4. Hur upplever du att Skatteverkets regel har fungerat i praktiken? Beskriv för och nackdelar. 

Anser du att beslutet var nödvändigt? 

5. Anser du att beslutet har effektiviserat ert arbete på kontoren? Varför eller Varför inte? 

6. Vilka riktlinjer har ni fått från ledningen kring personbeviset? När får ni lämna ut och när 

kan ni neka? ge gärna exempel. 

7. Vilka undantag har du gjort när du lämnat ut personbevis trots Skatteverkets nya regel och 

varför? (om du gjort några) 

8. Anser du att kunder som vill ha personbevis bemöts olika beroende på vilken 

servicehandläggare de möter? 

9. Beskriv gärna hur ett typiskt kundmöte ser ut. Hur ser processen ut från det att en kund 

kommer in och säger att den vill ha ett personbevis till att hen lämnar med eller utan ett 

personbevis i handen. Vilka frågor ställer ni till kunden, exempelvis? 

10. Hur anser du att beslutet förhåller sig till offentlighetsprincipen och 

tryckfrihetsförordningen som säger att alla medborgare har rätt till offentliga handlingar? 

11. Upplever du generellt att det finns en skillnad mellan de som är medvetna om sina 

rättigheter och vilka som inte är det? Om ja, hur ser skillnaderna ut? 

12. Vilken typ av uppföljning har ni fått efter beslutet tagits? 


