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Sammanfattning

De grundläggande värdena för statsförvaltningen är demokrati, rättssäkerhet och 
effektivitet. I denna studie undersöks det hur rättssäkerhet och effektivitet förmedlas på 
Skatteverket, hur tjänstemännen på Skatteverket hanterar dessa krav och i vilka situationer 
det kan uppstå att tjänstemännen måste prioritera mellan dessa krav. I kapitlet den 
offentliga förvaltningen och tjänstemännen redogörs det för den teori och den tidigare 
forskning som använts i denna studie. Den teori som använts är Max Webers teori om 
byråkrati och tjänstemän.  I den tidigare forskningen beskrivs det hur kraven på 
rättssäkerhet och effektivitet behandlas inom statsförvaltningen och det redogörs för två 
reformer som genomförts inom den offentliga förvaltningen de senaste årtionden. 
Resultaten av studien visar att kraven i störst utsträckning förmedlas på möten och att 
tjänstemännen har sin utbildning till hjälp för att hantera kraven. De situationer som 
uppstår där tjänstemännen måste prioritera är vid masshantering, användningen av mallar 
och vid jakten på tillfredsställande statistik. Sammanfattningsvis kan det konstateras att 
rättssäkerheten förutsätts vara något som tjänstemännen har med sig från utbildning och 
något som de automatiskt går in i i och med sin anställning. Effektiviteten är däremot 
något som måste läras ut, eller snarare pressas fram.

Nyckelord: Effektivitet, rättssäkerhet, statsförvaltning, reform, Skatteverket
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Summary

The fundamental values of the public administration are democracy, legal security and 
efficiency. This study examines how legal security and efficiency is mediated by the 
swedish tax agency, how the civil servants handle these demands and in which situations 
the civil servants must prioritize between these demands. In the chapter The public 
administration and the civil servants account is given for the theory and the previous 
research this study utilizes. The applied theory is Max Webers theory on bureaucracy and 
civil servants. Previous research depicts how the demands on legal security and efficiency 
are treated by the public administration and gives account for two reforms which have been
implemented by the public administration during the last decades. The results of the study 
shows that the demands are mostly intermediated during meetings and that the civil 
servants have their education to help handle the demands. The situations in which the civil 
servants need to prioritize are in the usage of templates, mass handling and when looking 
for satisfactory statistics. In conclusion it can be stated that the legal security is assumed to 
be something the civil servants bring with them from their education and something they 
automatically apply due to their education. Efficiency, on the other hand, is something that 
needs to be taught, or rather, forced.

Keywords: Efficiency, legal security, public administration, The Swedish Tax Agency

3



Innehållsförteckning

1. Inledning …................................................................................................................................5
1.1. Bakgrund......................................................................................................................5
1.2. Syfte och frågeställning...............................................................................................6
1.3. Disposition...................................................................................................................6

2. Den offentliga förvaltningen och  tjänstemannen.......................................................................7
2.1. Byråkratin och tjänstemannen......................................................................................7

2.1.1. Byråkratin......................................................................................................7
2.1.2. Beroendet mellan tjänstemannen och byråkratin..........................................8
2.1.3. Tjänstemannen..............................................................................................8
2.1.4. Kritik och lovord gentemot byråkratin..........................................................8

2.2 Förändringen av den offentliga förvaltningen...............................................................9
2.2.1 Orsaker till förändring....................................................................................9
2.2.2 New public management..............................................................................10
2.2.3. Neo-Weberian State.....................................................................................10

2.3. Statsförvaltningen................................................................................. ….................11
3  Metod................................................................................................................... ….................13

3.1 Tillvägagångssätt.........................................................................................................13
3.1.1. Genomförande.............................................................................................13
3.1.2 Urval.............................................................................................................14
3.1.3. Analysmetod................................................................................................14
3.1.4. Intervjupersoner...........................................................................................14
3.1.5. Etiska överväganden....................................................................................15

4. Resultat......................................................................................................................................16
4.1.Hur förmedlas kraven på effektivitet och rättssäkerhet?.............................................16

4.1.1. Effektivitet...................................................................................................16
4.1.2. Rättssäkerhet................................................................................................17
4.1.3. Sammanfattning...........................................................................................17

4.2. Hur hanterar tjänstemännen kraven på effektivitet och rättssäkerhet?.......................18
4.2.1. Sammanfattning...........................................................................................20

4.3. Vilka situationer uppstår där tjänstemännen måste prioritera mellan dessa krav?.....20
4.3.1. Sammanfattning...........................................................................................21

5 Diskussion..................................................................................................................................22
5.1. Sammanfattning av resultatet.....................................................................................22
5.2. Övergripande diskussion............................................................................................22
5.3. Vidare forskning.........................................................................................................24

Referenslista..................................................................................................................................25
Bilaga 1.........................................................................................................................................26
Bilaga 2.........................................................................................................................................27
Bilaga 3.........................................................................................................................................28
Bilaga 4.........................................................................................................................................29

4



1. Inledning

Detta kapitel inleds med en redogörelse för den bakgrund som bidragit till att denna studie 
genomförts. Efter detta presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Kapitlet avslutas med en
beskrivning av uppsatsens disposition.

1.1. Bakgrund

Statsförvaltningen har under de senaste decennierna genomgått ett flertal reformer. Den 
grundläggande orsaken till att dessa reformer har genomförts är de ökade krav på effektivitet som är
utgångspunkten för budget- och förvaltningspolitiken. (Statskontoret, 2012, s. 7).  

Att handläggningen inom statsförvaltningen ska ske effektivt är formulerat i Förvaltningslagen 7 §:

7 § Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt 
som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Vid handläggningen skall myndigheten beakta 
möjligheten att själv inhämta upplysningar och yttranden från andra myndigheter, om 
sådana behövs. Myndigheten skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. Även på andra 
sätt skall myndigheten underlätta för den enskilde att ha med den att göra. (SFS, 1986:223)

Det som är syftet med de genomförda reformerna är med andra ord att hitta ett sätt för att verkställa 
de krav på en enkel, snabb och billig handläggning på ett så effektivt sätt som möjligt. Ett exempel 
på en sådan reform som utförts är den enmyndighetsreform som Skatteverket genomförde 2004. 
Den innebar att Riksskatteverket och tio skattemyndigheter slogs ihop (Statskontoret, 2010, s. 30). 
Denna reform hade dock inte enbart som syfte att öka effektiviteten utan syftade även till att göra 
styrningen tydligare, öka rättssäkerheten och förbättra servicen gentemot medborgare och företag 
(Statskontoret, 2010, s. 24 f).  Denna enmyndighetsreform har även genomförts på 
försäkringskassan. I avhandlingen Kassakultur i förändring studeras bland annat denna reform och 
författaren konstaterar att handläggarna på försäkringskassan har en uppfattning om att 
fokuseringen på effektivitet har blivit större sedan enmyndighetsreformen (Melander, 2013, s. 216).

Men som nämnts innan är det inte bara ökade krav på effektivitet som det fokuserats på utan även 
ökad rättssäkerhet. I förvaltningslagen § 7 står det att en enkel, snabb och billig handläggning inte 
får ske på bekostnad av säkerheten. Kraven på rättssäkerhet och effektivitet kan ses som motstridiga
krav. Kravet på effektivitet problematiseras i Statens offentliga utredningar 1997:57. Det kan finnas 
en risk för att det inom den statsförvaltningen inte arbetas utifrån de demokrativärden som bör vara 
genomgående för det arbete som utförs (SOU, 1997:57, s. 146). Ett allt för stort fokus på effektivitet
kan vara ett hot som i förlängningen kan bidra till att arbetet inom förvaltningen inte sker på ett 
rättssäkert sätt. Att arbete inte utförs rättssäkert är ett hot mot demokratin då detta är en av 
grundpelarna i denna (SOU, 1997:57, s. 146 f).

De värden som är grundläggande för hela statsförvaltningen är demokrati, rättssäkerhet och 
effektivitet. Dessa värden redogörs det för i Skatteverkets medarbetarpolicy (2012). Skatteverket 
ska arbeta för demokratin genom att verkställa det som beslutats i regering och riksdag. 
Rättssäkerheten infrias genom att materiellt riktiga beslut fattas utifrån lagar och andra författningar.
Effektivitet uppnås när de levererar de avsedda resultaten på ett kostnadseffektivt sätt.

Det är de som arbetar inom Skatteverket som ska utföra det arbete som i förlängningen bidrar till att
dessa värden förverkligas och att förvaltningslagen följs. De ska arbeta så effektivt som möjligt 
genom att handlägga enkelt, snabbt och billigt utan att sker kompromisser på bekostnad av 
rättssäkerheten och demokratin.
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1.2. Syfte och frågeställning

Syftet med denna studie är att närmare studera hur tjänstemän på Skatteverket förenar kraven på 
effektivitet och rättssäkerhet.

Detta syfte resulterar i följande frågeställningar:

–Hur förmedlas kraven på effektivitet och rättssäkerhet till tjänstemännen?
–Hur hanterar tjänstemännen på skatteverket kraven på rättssäkerhet och effektivitet?
–Vilka situationer uppstår där tjänstemännen måste prioritera mellan dessa krav?

1.3. Disposition

I inledningen redogörs det för bakgrunden till denna studie. Det ges en kort introduktion till hur 
kraven på effektivitet och rättssäkerhet förmedlas inom statsförvaltningen. Denna introduktion 
utmynnar i det syfte som studien tar avstamp i. Efter detta kommer det  kapitel som redogör för de 
teorier och den tidigare forskning som utgör det ramverk som studien analyserats utifrån. Detta 
kapitel har delats upp i tre delar. Den första delen presenterar tjänstemannen och byråkratin ur ett 
Weberianskt perspektiv. Den andra delen innehåller en redogörelse av reformer och anledningar till 
dessa. I den sista delen beskrivs kort hur rättssäkerhet och effektivitet behandlas inom 
statsförvaltningen idag. Under metoddelen ges en kort introduktion till Skatteverket och studiens 
metod avhandlas. I resultatdelen redogörs det för den empiri som framkommit av de utförda 
intervjuerna. Avslutningsvis i diskussionsdelen ges en förklaring av de framkomna resultaten med 
hjälp av teorierna och den tidigare forskningen.

6



2. Den offentliga förvaltningen och tjänstemannen

För att skapa en förståelse för vad det innebär att arbeta inom den offentliga förvaltningen i Sverige 
idag kommer detta kapitel att avhandla tre olika delar. Den första delen kommer att avhandla 
byråkratins egenskaper och tjänstemannens plats i denna ur ett Weberianskt perspektiv. Den andra 
delen kommer redogöra för vad som bidrar till organisationsförändringar och hur dessa reformer 
kan ta sig i uttryck. I den tredje delen kommer det att redogöras för hur kraven på rättssäkerhet och 
effektivitet behandlas inom statsförvaltningen idag.

2.1. Byråkratin och tjänstemännen

I detta avsnitt ges en beskrivning av de särdrag som definierar byråkratin och tjänstemannen. I slutet
av detta avsnitt så redogörs det för två typer av tidigare forskning som behandlar byråkrati som 
organisationsform.

2.1.1. Byråkratin

För att erhålla en djupare förståelse för hur tjänstemännen förhåller sig till den byråkrati i vilken de 
arbetar, presenteras detta med hjälp av Max Webers teori. Mellan tjänstemännen och byråkratin 
finns ett beroende. För att förstå det beroende som existerar mellan byråkratin och tjänstemännen 
redogörs det för vad det som är som binder tjänstemännen vid byråkratin och varför tjänstemännen 
är nödvändiga för byråkratins fortsatta existens.

Att byråkratin som styrning av organisationer praktiseras i så stor utsträckning som det görs idag 
bör ha varit föga förvånande för Max Weber. Weber beskriver nämligen den fullkomliga byråkratin 
som något som är nästintill oförstörbart (Weber, 1987, s. 82). I och med denna beskrivning av 
byråkratin går det att ana den storhet som Weber tillskriver denna styrningsform. Nedanstående citat
är också ett bevis för hur Weber hyllade byråkratin:

Precision, snabbhet, entydighet, kännedom om akterna, kontinuerlighet, diskretion, 
konsekvens,  strikt subordination och minskade friktioner och minskade materiella och 
personella kostnader – dessa fördelar är stegrade till ett optimum vid en strikt byråkratisk 
förvaltning genom skolade ämbetsmän... (Weber, 1987, s. 72).

För att denna styrningsform ska fungera så optimalt som möjligt har Weber identifierat sex stycken 
särdrag som gör detta möjligt och som beskriver den moderna byråkratins funktioner.

Det första särdraget som identifierats är att tjänstemännens arbete ska ske inom fasta 
kompetensområden som regleras av till exempel lagar (Weber, 1987, s. 58), det andra särdraget är 
att inom byråkratin finns en hierarki (Weber, 1987, s. 59). Det tredje särdraget är att all 
handläggning baseras på skrivna dokument och att det finns en stark avgränsning mellan arbetet och
privatlivet (Weber, 1987, s. 59 f). För att tjänstemannen ska få anställning krävs det att 
tjänstemannen har en specialiserad utbildning (Weber, 1987, s. 60), detta är det fjärde särdraget. Det
femte särdraget är att det arbete som tjänstemannen utför kräver hela tjänstemannens arbetskraft, det
går inte att enbart att ha anställningen som en bisyssla (Weber, 1987, s. 60). Det sjätte och sista 
särdraget innefattar att det krävs att tjänstemännen följer generella regler i sin ämbetsutövning 
(Weber, 1987, s. 60).

Tjänstemännen inom byråkratin har alla ett gemensamt mål. Hängivenheten till det gemensamma 
målet är det som styr tjänstemännens arbete (Weber, 1987, s. 229). Detta kan ses som att det bidrar 
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till att byråkratin blir att sakna personlighet som i förlängningen bidrar till att organisationen kan tas
över av vilken ledare som helst (Weber, 1987, s. 84). Byråkratin kan ses som ”disciplinens” 
avkomma som något neutralt och opersonligt. Dess tjänster kan ges till den som har makten och det 
är ”vanan” som styr snarare än strävan efter ”hjälteextas” (Weber, 1987, s. 228). Den offentliga 
förvaltningen i Sverige kan ses som exempel på detta, då den vid regeringsskifte ”tas över” av en 
annan ledare.

2.1.2. Beroendet mellan tjänstemannen och byråkratin

I och med att förvaltningarna byråkratiserades skapades yrkesbyråkraten som med hela sin 
materiella och ideella existens var fjättrad vid sin verksamhet (Weber, 1987, s. 83). Det beroende 
som uppstår i och med detta är dock ömsesidigt. Tjänstemannen, ovan kallad yrkesbyråkraten, är 
beroende av organisationen i form av lön och en tryggad ålderdom (Weber, 1987, s. 94) och 
organisationen är beroende av tjänstemannen för att få byråkratin att fungera (Weber, 1987, s.72).

2.1.3. Tjänstemannen

I och med att tjänstemannen erhåller lön och tryggad ålderdom infrias demokratiska känslor hos 
tjänstemannen och de vill tjäna den byråkrati i vilken de arbetar (Weber, 1987, s. 94). De vill tjäna 
byråkratin och följa den ordning som existerar. Både för att undvika obehaget som kommer med att 
bryta denna ordning och på grund av sin egen pliktkänsla (Weber, 1987, s. 23).

Tjänstemännen anställning innebär att de endast är knutna till byråkratin i sin yrkesroll, de arbetar i 
en fast hierarki och i denna hierarki har alla positioner ett klart definierat kompetensområde (Weber,
1983, s. 149). Tjänstemannen erhåller sin anställning utefter yrkeskvalifikationer och blir betald i 
form av lön (Weber, 1983, s. 149 f). Denna anställning är tjänstemannens huvudsakliga anställning, 
det finns möjligheter till befordran och de sker utefter ett system där tjänstetid och prestationer 
premieras. De överordnades omdöme har även en avgörande roll i vem som erhåller befordran 
(Weber, 1983, s. 150). Tjänstemannen blir även kontrollerad i utövandet av sin tjänst (Weber, 1983, 
s. 150).

2.1.4. Kritik och lovord gentemot byråkratin

Zygmunt Bauman menar på att det som gjorde förintelsen möjlig är den rationella byråkrati som 
den moderna civilisationen bygger på (Bauman, 1994, s. 37). Han menar att det sättet som 
utrotningen av judar skedde inte skiljde sig från de andra aktiviteter som övervakades inom 
byråkratin (Bauman, 1994, s. 37f).  Med detta menas att när målet om ett judefritt Tyskland skulle 
förverkligas, bedömdes åtgärderna utifrån hur detta skulle uppnås på det mest effektiva sättet med 
tanke på kostnader och genomförbarhet (Bauman, 1994, s. 39).

Den moderna byråkratin bidrog till att förintelsen verkade vara en rimlig lösning för att uppnå ett 
judefritt Tyskland. Anledningen till detta är hur byråkratin kan samordna flera individer för att 
sträva mot ett mål, även när målet är omoraliskt (Bauman, 1994, s. 43). Att individer deltog i 
förintelsen förklarar Bauman som en följd av den lojalitet som individerna kände gentemot 
organisationen (Bauman, 1994, s. 45). De individer som arbetar inom byråkratin ser endast 
resultaten av handlingar och endast har en abstrakt idé om dess konsekvenser (Bauman, 1994, s. 
145f).

Byråkratin är idag en kritiserad organisationsform (du Gay, 2000, s. 1) och i motvikt till Baumans 
kritik gentemot byråkratin har Paul du Gay som syfte med boken In praise of bureaucracy att 
återställa den värdighet som finns i byråkratin och dess rutiner (du Gay, 2000, s. 9).
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Den byråkratiska rationaliteten beskriver du Gay som bidragande till att alla behandlas lika inför till
exempel lagen, istället för att som Bauman se den byråkratiska rationaliteten som ett problem (du 
Gay, 2000, s. 42).

Du Gay konstaterar att förespråkarna för New public management anser att byråkrati är en 
ineffektiv organisationsform. Du Gay anser dock att det kan ses som en effektiv organisationsform i 
fråga om bejakandet av demokratin (du Gay, 2000, s. 146). Detta på grund av att det som 
kännetecknade en byråkrati för ett århundrade sen gör det än idag. Det är fortfarande kunskapen, 
statusen och oberoendet hos tjänstemännen inom byråkratin som är kännetecknande för denna. I och
med egenskaperna hos tjänstemännen och hos byråkratin bejakas medborgarnas rätt (du Gay, 2000, 
s. 146).

2.2 Förändringen av den offentliga förvaltningen

I detta avsnitt beskrivs två typer av reformer som genomförts inom offentlig förvaltning under de 
senaste årtionden samt orsaker till dessa.

2.2.1 Orsaker till förändring

I boken Public management reform konstaterar Politt och Bouckart att det genomförts många 
reformer av den offentliga sektorn runt om i världen. Men att det inte finns något säkert sätt att mäta
hur många reformer det rör sig om eller att jämföra reformerna med varandra (Politt & Bouckaert, 
2011, s. 31).

Författarna har tagit fram en modell av organisationsförändringar som visar på de krafter som driver
på och förhindrar förändringar. De förändringar som sker inom offentlig förvaltning konstateras 
vara beslut som är av ”top/down” karaktär. Det är politiker och högt uppsatta tjänstemän som fattar 
besluten, men de är i sin tur påverkade av olika krafter (Politt & Bouckaert, 2011, s. 32). Det är 
dock politikerna och de högt uppsatta tjänstemännen som i slutändan gör avvägningen mellan de 
önskvärda och de möjliga åtgärder som det går att besluta om (Politt & Bouckaert, 2011, s. 33).

De krafter som påverkar delas upp i tre olika områden: Socioekonomiska krafter, politiska system 
och administrativa system (Politt & Bouckaert, 2011, s. 33). De socioekonomiska krafterna är 
demografiska förändringar, den globala ekonomin och socioekonomiska förändringar (Politt & 
Bouckaert, 2011, s. 33). Med politiska system menas nya idéer om organisationsstyrning, 
påtryckningar från medborgare och partipolitiska idéer (Politt & Bouckaert, 2011, s. 33). Den tredje 
kraften är de administrativa systemen. Där ingår det som förändringarna ska innehålla beroende på 
vad för modell som är på ”modet” (Politt & Bouckaert, 2011, s. 43), genomförandeprocessen (Politt 
& Bouckaert, 2011, s. 44) och de uppnådda resultaten (Politt & Bouckaert, 2011, s. 45). 
Förändringen inom de administrativa systemen bör ske stegvis (Politt & Bouckaert, 2011, s. 42). En 
stegvis förändring är nödvändig eftersom förändringar måste ske i arbetskulturen, i rutiner och 
ibland till och med i lagstiftning (Politt & Bouckaert, 2011, s. 42).

Syftet med att genomföra förändringar av den offentliga förvaltningen är att den ska fungera bättre 
(Politt & Bouckaert, 2011, s. 2) med andra ord fungera mer effektivt. De effektivitetsbegrepp som  
Politt & Bouckaert redogör för är:

...efficiency is the ratio between inputs or output, whereas
 effectiveness is the degree to which the desired outcomes result from the outputs.
(Politt & Bouckaert, 2011, s. 15)
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För att exemplifiera detta används exemplet att om lektioner är genomförda så är det ”outputs” och 
om studenterna lär sig något så är det ”outcome” (Politt & Bouckaert, 2011, s. 15). Även fast dessa 
begrepp används för att identifiera resultat är det svårt att avgöra om det finns samband mellan en 
reform och ”output/outcome”. Det finns olika orsaker till detta. Det kan vara svårt att avgöra vilken 
av organisationsförändringarna som påverkat resultatet och om resultatet påverkats av 
organisationsförändringarna överhuvudtaget. Dessutom har olika intressenter olika föreställningar 
om organisationsförändringarna (Politt & Bouckaert, 2011, s. 17).

De resultat som redovisas i och med utförda förändringar fokuserar på faktiska kostnader, t.ex. 
besparingar, ”input”/”output”. Den information som inte tas i beaktande eller som inte ens samlas in
är den information som återger hur tjänstemännens stressnivåer förändrats eller hur deras lojalitet 
gentemot förvaltningen förändrats. Även de resultat om hur förändringarna påverkat samhället i 
stort saknas. De knappa resultaten kan bero på de svårigheter och de stora kostnader det innebär att 
samla in den informationen som krävs (Politt & Bouckaert, 2011, s. 158).

2.2.2 New public management

New public management är det begrepp som brukar användas för att benämna de senaste 
decenniernas förändringar inom offentlig sektor (Almqvist, 2006, s.10). Det som karaktäriserar 
förändringen med New public management är att den offentliga sektorn genomgått en 
företagisering. Företagiseringen resulterar bland annat i att den offentliga sektorn ser på 
medborgarna som kunder och att organisationerna styrs med målstyrning. För att hålla isär politik 
och handling är tanken att politikerna fastställer de mål som ska uppfyllas och att förvaltningen ska 
utföra handlingar så att målen uppfylls (Almqvist, 2006, s. 11).

I boken Public management reform beskrivs NPM (New public management) som en reform som 
har som huvudfokus att effektivisera staten med hjälp av företags-liknande metoder (Politt & 
Bouckaert, 2011, s. 22). Enligt författarna visar NPM en övertro på politikers förmåga och vilja 
samt bortser från den helheten utan koncentrerar förändringarna på den enskilda organisationen 
(Politt & Bouckaert, 2011, s. 209).

Något som varit, och i stor utsträckning fortfarande är, utmärkande för tjänstemännen inom offentlig
sektor är att de har fast anställning och får befordringar i förhållande till sina kvalifikationer och 
tjänsteålder (Politt & Bouckaert, 2011, s. 90). I och med New Public management har detta 
förändrats för tjänstemännen. Deras fasta anställningar är inte lika självklara längre, det förekommer
tidsbegränsade kontrakt, dessa förändringar har dock inte varit så omfattande i Sverige (Politt & 
Bouckaert, 2011, s. 91). Befordringarna sker inte heller på samma sätt, utan befordringar sker 
snarare i samband med bra prestationer (Politt & Bouckaert, 2011, s. 92).

2.2.3. Neo-Weberian State

I de nordiska europiska länderna ser författarna snarare att de förändringar som skett inom offentlig 
sektor överensstämmer med den modell som de kallar NWS (Neo -Weberian state) (Politt 
Bouckaert, 2011, s. 118). NWS har som syfte att modernisera den traditionella staten så att den blir 
mer professionell, effektiv och mer responsiv gentemot medborgarna. Statens egna metoder, kultur 
och regler används för att genomföra moderniseringen med lite influenser från företagsliknande 
metoder (Politt & Bouckaert, 2011, s. 22).  Politt & Bouckaert beskriver NWS som en vision om en 
moderniserad, effektiv och medborgarvänlig statsapparat (Politt & Bouckaert, 2011, s. 119). Att en 
effektiv och medborgarvänlig stat kan vara möjlig kan ses som en motreaktion mot de nyliberala 
strömningarna som finns i Europa (Politt & Bouckaert, 2011, s. 120). Att modernisera staten har 
tidigare inneburit att distansera sig från Webers traditionella idé om en stat medan NWS snarare 
bygger på denna redan existerande idé (Politt & Bouckaert, 2011, s. 120).
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De Weberianska elementen inom NWS är att staten ska vara den som underlättar för att lösa 
problem som uppstår i och med globalisering, tekniska förändringar, ändrad demografi och miljöhot
(Politt & Bouckaert, 2011, s. 118).

Neo elementen inom NWS är att gå från att ett internt orienterat arbetssätt där regler efterlevs till ett
externt orienterat arbetssätt där medborgarnas behov uppmärksammas. Detta ska verkställas genom 
att skapa ett professionellt arbetssätt med inriktning mot kvalitet och service, samt genom att 
representera och tillföra medborgarnas åsikter i den representativa demokratin. Att professionalisera
den offentliga sektorn innebär inte enbart att tjänstemännen vara expert inom sitt område utan att de 
också ska kunna möta medborgarnas behov på ett professionellt sätt (Politt & Bouckaert, 2011, s. 
118 f).

I rollen som politiker i NWS så kan det vara svårt att få de fattade besluten verkställda. 
Tjänstemännens dilemma uppstår i att vara i såväl politikernas tjänst som i medborgarnas (Politt & 
Bouckaert, 2011, s. 172)

Några brister som finns med NWS är att NWS bortser från andra krafter i samhället som stora 
företag, mellanstatliga företag och internationella organisationer utan koncentrerar politiken till den 
offentliga förvaltningen. NWS- modellen förutsätter också att tjänstemännen är villiga till 
förändringar, att slöhet och motsättningar kan förekomma bland tjänstemännen kan behöva tas i 
beaktning (Politt & Bouckaert, 2011, s. 209).

2.3. Statsförvaltningen

Att Sverige är en rättsstat kan utläsas i den svenska grundlagen i och med ”den offentliga makten 
ska utövas under lagarna” (SFS 1974:152). Rättssäkerhet inom en rättsstat skapas genom att det 
finns förutsägbarhet i de handlingar som utförs och de beslut som tas (Petersson, 2005, s. 23). 
Petersson (2005, s. 29) redogör för att det är tre huvudkrav som konstaterats kan ställas på staten. 
Den ska vara rättssäker, effektiv och verka för demokratin. Dessa tre huvudkrav går även att se i 
statsförvaltningens värden som det redogörs för i inledningen. För att förtydliga de motstridigheter 
som kan uppstå mellan dessa krav tar Petersson (2005, s, 107 f) upp sex stycken konflikter som kan 
uppkomma. För denna studie är 3 aktuella och de redovisas nedan.

Rättssäkerhet kontra produktivitet: För att uppnå optimal produktivitet så ska så små resurser 
som möjligt användas för att uppnå ett visst mål. Detta kan leda till att rättssäkerheten åsidosätts om
kravet på produktivitet leder till att det inte ges resurser till att utreda så mycket som är nödvändigt.
Rättssäkerhet kontra effektivitet: Den mål- och resultatstyrning som brukas inom offentlig 
förvaltning används för att uppnå effektivitet. Denna typ av styrning borde åsidosätta kraven på 
rättssäkerhet. Detta görs dock omöjligt i och med lagstiftningen.
Fri- och rättigheter kontra effektivitet: Problemet ligger i att inte kompromissa medborgarnas 
rättigheter till förmån för effektiviteten.
Att den statliga förvaltningen agerar rättssäkert bidrar i förlängningen till att medborgarna får 
förtroende för staten, detta förtroende är viktigt för att en förvaltning ska fungera så effektivt som 
möjligt. Utan förtroende skapas det färre möjligheter för avtal och överenskommelser. (Petersson, 
2005, s. 112)

Statens offentliga utredning 1997:28 är avsedd att vara ett diskussionsinlägg angående 
ämbetsmannarollen. Författaren använder sig av titeln ämbetsman för att betona att det är en 
tjänsteman som tar självständiga beslut. Framställningen som presenteras i denna utredning är gjord 
för att vara ett diskussionsinlägg avseende ämbetsmannarollen. De frågor som avhandlas är bland 
annat, vems förväntningar det är som ska konstruera ämbetsmannarollen, vilka rättigheter och 
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skyldigheter har ämbetsmannen (SOU, 1997:28, s. 5). Författaren använder sig av begreppet vårt 
offentliga etos, i begreppet samlas alla de krav som finns i samhället. I och med detta begrepp så 
konstateras det ”att det ställs många komplicerade, mångtydiga och ibland till och med motstridiga 
krav på ämbetsmän”(SOU, 1997:28, s. 5). Ämbetsmannen ska lyda lagen, visa medborgarna hänsyn
och lojalitet till sina överordnade. Dessa krav existerar samtidigt och det är beroende av situationen 
vilket av kraven som styr ämbetsmannens handlingar (SOU, 1997:28, s. 29 f). Författaren redogör 
för tre olika typer av etik som även de kan påverka ämbetsmannen i dennes handlingar: 
professionsetiken, egenetiken och förvaltningsetiken (SOU, 1997:28, s. 66). Egenetiken kan 
sammanfattas till det som är ens egna värderingar om rätt och fel, professionsetiken är den etik som 
finns inom en viss yrkeskår och förvaltningsetiken existerar inom förvaltningarna (SOU, 1997:28, 
s.66). Även dessa etiker precis som kraven skapar motsättningar inom individen om de inte kan 
samexistera (SOU, 1997:28, s. 67).
 
Nedan redogörs det för två studier som gjorts inom statsförvaltningen.

I rapporten Rättssäkerhet som världspolitiskt ideal ges en redogörelse för hur socialförsäkringen 
administration förändrats mellan 1955 och 2008 samt hur rättssäkerhet använts som skäl för denna 
förändring (Bendz, 2010, s. 3). Studien är empirisk och materialet som studerats är utredningar, 
betänkanden, propositioner, motioner och riksdagsdebatter (Bendz, 2010, s. 11 f)

Författaren redogör för två av de ideal som det kan uppstå spänning mellan när den offentliga 
förvaltningen ska utformas. Dessa två ideal är rättsstaten och välfärdsstaten (Bendz, 2010, s.4). Det 
problemet som uppstår är att dessa ideal har olika typer av krav. Rättsstaten kräver att de beslut som 
tas ska ske med en förutsägbarhet vilket kan leda till en handläggning som är tidskrävande. 
Välfärdsstaten däremot kan ibland låta kravet på en effektiv handläggning gå före kravet på 
förutsägbarhet (Bendz, 2010, s. 4).  

I studien diskuteras rättssäkerhet som formell och materiell. Den formella rättssäkerheten har 
förutsägbarhet som kärnvärde och den materiella har effektivitet som kärnvärde (Bendz, 2010, s.9). 
Studien resulterar i att det är beroende av de politiska aktörerna hur formell och materiell 
rättssäkerhet, även tidpunkten för när det uttrycks spelar in (Bendz, 2010, s. 46). Det som låg till 
grund för socialförsäkringens förändring under 90- och 00-talet var att behandlingen av 
medborgarna var olika beroende på vilken försäkringskassa de vänt sig till. Den formella 
rättssäkerheten får stor betydelse för förändringarna och lika behandling blir ledorden Att 
handläggningen ska ske effektivt betonas också i överensstämmelse med den materiella 
rättssäkerheten, men fokus läggs på den formella rättssäkerheten (Bendz, 2010, s. 46). Det 
genomfördes en reform 2005 som hade som syfte att förändringarna inom organisationen skulle leda
till att socialförsäkringen bättre levde upp till tre värdena inom statsförvaltningen, demokrati, 
rättssäkerhet och effektivitet (Bendz, 2010, s.51). Att rättssäkerhet ligger till grund för de beslut som
fattas är en förutsättning för att medborgarna ska ha förtroende för staten och för att staten ska 
uppfattas som legitim av medborgarna (Bendz, 2010, s, 53).

I avhandlingen Kassakultur i förändring så studeras de förändringar som skett inom
försäkringskassan från 1963 till idag. Syftet med avhandlingen är titta på hur organisationskulturen
förändrats och metoden för studien har varit att intervjua anställda och att inhämta information från
försäkringskassans egna tidningar (Melander, 2013, s. 21 ff). Av de intervjuer som gjordes i studien 
så framgick det att det att för att en handläggare ska uppfattas som effektiv så krävs det att denne 
producerar utefter de mål som är uppsatta. Dessa mål upplevs av vissa handläggare som stressande
men för de som redan presterar mest upplevs de snarare som motiverande (Melander, 2013, s. 181).
Vissa av handläggarna ställer sig frågande till att ha mål för produktionen, detta på grund av att
dessa mål kan bidra till att det inte är den försäkrade som sätts i första rummet och att de
handläggare som vill visa framfötterna och vara effektiva kan göra detta genom att endast ta sig an
ärenden som är lätta att handlägga (Melander, 2013, s. 182). Handläggarna upplever att det förr
fanns en plats för olika typer av handläggare på Försäkringskassan men att det nu endast är de
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effektiva handläggarna som uppskattas (Melander, 2013, s. 183). Handläggarna har en uppfattning
om att denna fokusering på effektivitet har blivit större sedan enmyndighetsreformen, men
författaren konstaterar att handläggarna hade samma kritik gentemot effektivitetskraven innan
enmyndighetsreformen som efter (Melander, 2013, s. 216). Försäkringskassan har fokuserat mer
och mer på att de som vänder sig till dem ska få lika behandling, detta försöker åstadkommas
genom att riktlinjer utformats så att handläggningen ska blir så likriktad som möjligt (Melander,
2013, s. 224) Denna strävan efter en likriktad handläggning följer den trend som funnits i Sverige
de senaste decennierna, enmyndighetsreformen är ett exempel på en insats för att verkställa en
sådan trend (Melander, 2013, s. 225). Försäkringskassans huvuduppgift har inte förändrats utan
består fortfarande av utifrån lagstiftningen administrera socialförsäkringen (Melander, 2013, s.
228).

3. Metod

I detta kapitel beskrivs vilket tillvägagångssätt som använts för att samla in det material som avhandlas i
uppsatsen samt hur detta material analyserats.

3.1 Tillvägagångssätt

I denna studie har den huvudsakliga datainsamlingen bestått av fem kvalitativa intervjuer. 
Datainsamlingen kompletterades vid ett senare tillfälle med 3 av intervjupersonerna. Denna 
komplettering skedde i form av 3 skriftliga frågor till två av intervjupersonerna och en intervju med 
en av intervjupersonerna. Skatteverkets medarbetarpolicy har också studerats i syftet att redogöra 
för deras vision gällande medarbetarna.

Att välja intervjuer som metod ansågs vara den metod som skulle bidra till att frågeställningarna 
besvarades. Frågeställningarna utgår ifrån tjänstemännens åsikter så är intervjuer den metod som 
kan ge det material som behövs.  Intervjuerna som utförts har skett per telefon. Detta på grund av att
informanterna kommer från fem olika regioner i Sverige. Förfrågan om intervjuer skickades ut till 
samtliga regioner i Sverige via Skatteverkets personalavdelning. Samtliga som tackade ja till att 
medverka är intervjuade och deras svar är redovisade i denna undersökning.

3.1.1. Genomförande
Intervjuerna som utfördes har varit av semi-strukturerad natur (Aspers, 2011, s.143). Innan 
intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga 2) där de områden som var aktuella för 
undersökningen verkade som underlag vid utformningen. Genom att utföra semi-strukturerade 
intervjuer så fanns det möjlighet att ställa följdfrågor. Att använda en sådan typ av intervju föll sig 
naturligt då det innan intervjuerna inte har funnits något material att inhämta som skulle ge en 
förförståelse för vad informanterna skulle komma att svara. Så för att få en så komplett bild som 
möjligt av de områden som valts att undersökas så var denna intervjuform den optimala. Att 
använda sig av strukturella intervjuer, med enbart färdigt formulerade frågor (Aspers, 2011, s. 143), 
hade troligtvis bidragit vissa problem inom områdena inte kommit upp till ytan. Genom att använda 
sig av en intervjuform som är ännu mindre strukturerad än den semi-strukturerade var i denna 
undersökning inte aktuell. Detta eftersom det vore svårt att få svar på de frågeställningar som 
undersökning bygger på.

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades. Transkriberingen skedde kort efter 
intervjutillfället för att även de saker som var svår att tyda från inspelningen skulle kunna 
transkriberas.

Vid analysen intervjuerna identifierades tre frågor som behövde besvaras ytterligare, dessa frågor 
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(bilaga 3) mailades till samtliga intervjupersoner. Två av intervjupersonerna besvarade frågorna 
skriftligen och en person intervjuades per telefon på dennes begäran.

3.1.2 Urval
I undersökningen har informanterna valt ut genom metoden strategiskt urval (Trost, 2010, s. 138). 
Vid kontakten med Skatteverkets personalavdelning så meddelades det att det var önskvärt med en 
blandning av revisorer och processförare samt att det helst skulle vara en informant från varje 
region i Sverige. Genom personalavdelningen för att få tag på informanter kan vara att de försökte 
få de informanter att ställa upp som kanske har det mest intressanta synen på områdena. Detta anser 
Trost (2010, s. 140) vara den risk som föreligger då de ”nyckelpersoner” som kontaktats för att 
förmedla kontakten försöker vara allt för hjälpsamma. Att använda sig av personalavdelning var 
dock i detta fall en nödvändighet för att undersökningen skulle kunna ske eftersom kontakten med 
eventuella informanter ej kunde förmedlas på annat sätt. Hur informanterna valts ut, påverkar inte 
de variabler som innan valts ut, de informanter som intervjuades var en blandning mellan 
processförare och revisorer samt arbetade inom olika regioner.
Personalavdelningen skickade ut ett mail till de olika regioncheferna i Sverige där det informerades 
om vem som skulle utföra intervjuerna samt vilka områden som skulle komma att behandlas, se 
bilaga 1. De i sin tur kontaktade de processförare eller revisorer som de trodde skulle ha intresse av 
att bli intervjuade.  Att de områden som skulle komma att behandlas under intervjun förmedlades 
redan innan intervjutillfället var ett sätt för att förbereda informanterna vad som skulle komma att 
beröras i intervjun och för att ge dem en chans till att fundera kring områdena redan innan 
intervjutillfället.  

3.1.3. Analysmetod

Vid analysen av intervjuerna har marginalmetoden tillämpats. Detta innebär att det utskrivna 
transkriberade materialet kodas utifrån ett kodningsschema som upprättats (Aspers, 2011, s. 185).  
Det kodningsschema, se bilaga 4, som upprättades hade som utgångspunkt de frågeställningar som 
studien undersöker. Varje kod fick en färg och i marginalen i det utskrivna materialet så markerades 
det med färgtema om någon av de koder som bestämts avhandlades. Efter det att materialet kodats 
sammanställdes citaten kod för kod. På detta sätt kunde materialet delas upp i 3 huvudsakliga 
områden.

I det skriftliga material som undersökts, Skatteverkets medarbetarpolicy samt de två besvarade 
mailen, användes samma kodningsschema som ovan. Även här användes det olika färger för att 
markera i marginalen.

3.1.4. Intervjupersoner

De intervjupersoner som intervjuats arbetar på Skatteverket. Skatteverket är en myndighet vars 
uppgift regleras i förordning 2007:780 och i regeringens årliga regleringsbrev. Skatteverket anser att
deras övergripande uppdrag blir följande:

Skatteverkets uppdrag är att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn,
bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt att 
motverka brottslighet. (Skatteverket, 2014, s. 6)

Skatteverket leds utav en generaldirektör, verksamhetsledningen och generaldirektören 
styr verksamheten från huvudkontoret. Under verksamhetsledningen finns det 5 staber, 
internrevision, 4 avdelningar och 8 regioner. På skatteverket arbetar 10 370 personer vid
årsskiftet 2013/2014 (Skatteverket, 2014, s. 6)

I denna intervjustudie har två skatterevisorer, två processförare och en skatteintendent intervjuats. 
Skatteintendenten och processförarna har så pass liknande arbetsuppgifter så när processförare 
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nämns i resten av uppsatsen så är skatteintendenten inräknad. Samtliga fem är anställda som 
skattehandläggare men har olika förordnanden. Så den titel som uppges i denna uppsats är inte det 
som står på anställningsavtalet utan det förordnande som intervjupersonerna har. Tjänstemännen 
beskriver själva vad deras förordnanden innebär för arbetsuppgifter på följande sätt:

Skatterevisor: Arbetar med att kontrollera företag, vid skrivbordet med insamlat material eller ute på
företagen. (Intervjuperson 1)
Processförare: Företräder skatteverket vid förhandling men även under processen i domstol, i alla 
instanser, i muntligt förfarande men framförallt i skriftligt. De ska även bidra med stöd till andra 
delar av verksamheten så att ”processtänket” finns med i alla delar. (Intervjuperson 2)

I nedanstående förteckning av intervjupersonerna så är informationen hämtad ur svaren på de 
bakgrundsfrågor som ställdes i intervjuerna, se bilaga1. De bakgrundsfaktorer som valts till denna 
uppsats är titel, anställningstid och arbetsuppgifter.

Intervjuperson 1
Skatterevisor, anställd sedan 2005,
Huvudsakliga arbetsuppgifter: 50 % med revision och 50 % i ett projekt med framtagandet av 
kursmaterial

Intervjuperson 2
Processförare, anställd sedan 2006
Huvudsakliga arbetsuppgifter: 75 % föra skatteverkets processer i alla instanser, skriftlig och 
muntligt, och 25% vara ett stöd för resten av verksamheten, så att det ska finnas ett processtänk 
redan i början av utredningarna.

Intervjuperson 3
Skatteintendent, anställd sedan 1998
Huvudsakliga arbetsuppgifter: Att företräda skatteverket i samband med överklaganden till 
förvaltningsdomstolar.

Intervjuperson 4
Processförare, anställd sedan 2001
Processföring och särskild kvalificerad beslutsfattare

Intervjuperson 5
Skatterevisor, anställd sedan 2000,
Huvudsakliga arbetsuppgifter: Beskattningsutredningar på små och medelstora företag

I denna uppsats redogörs det enbart för titel, arbetsuppgifter och anställningstid. Att redogöra för 
kön, ålder eller andra bakgrundsfaktorer är inte relevant eftersom de inte tas upp som faktorer som 
påverkar kring  hur tjänstemännen reflekterar kring de krav som ställs på dem i arbetet.

3.1.5. Etiska överväganden

Samtliga intervjupersoner informerades innan intervjun, i det mail (bilaga 1) som informerade om 
studien samt muntligen (bilaga 2) vid själva intervjutillfället, om att det de sa under intervjun skulle 
behandlas med konfidentialitet och att de skulle vara helt anonyma i uppsatsen. Eftersom de enda 
bakgrundsfaktorerna som redovisas i uppsatsen är anställningstid och titel kommer endast de som 
intervjuats kunna identifiera sig själva. Detta kan garanteras eftersom Skatteverket med sina ca 10 
000 anställda bidrar till att varken anställda eller utomstående kommer kunna identifiera de 
intervjuade.  De intervjuade blev även informerade i början av intervjun att de när som helst under 
intervjun kunde avbryta och att deltagandet var helt frivilligt (bilaga 2).
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4. Resultat

I detta kapitel redogörs det för de resultat som framkommit från intervjuerna och den 
medarbetarpolicy som studerats.

4.1. Hur förmedlas kraven på effektivitet och rättssäkerhet?
 
Som redan nämnts i inledningen så ingår de grundläggande värdena för hela statsförvaltningen i 
Skatteverkets medarbetarpolicy. De anser att medarbetarna ska arbeta för att leverera önskvärda 
resultat på ett effektivt sätt och att de tar rättssäkra beslut (Skatteverket, 2012). Denna vision 
förmedlas till tjänstemännen på fler sätt än genom medarbetarpolicyn. Dessa sätt redogörs det för i 
detta avsnitt.

4.1.1. Effektivitet

Intervjuperson 1, 4 och 5 beskriver alla att det krav som finns på effektivitet förmedlas på möten 
med deras närmaste chef. På dessa möten sker det även statistikuppföljning. Det som statistiken 
visar är hur tidsramarna i handläggningen följs. Skatteverket sätter upp rikstäckande mål för hur 
långa handläggningstiderna ska vara, dessa mål formuleras för att handläggningen ska ske så 
effektivt som möjligt.  För processförarna ser handläggningstiderna ut som det beskrivs nedan.

Det finns interna mål för hur långa handläggningstiderna ska vara. 50 % av de 
överklagade besluten ska handläggas inom en månad och 90 % ska handläggas 
inom 3 månader. Det finns lite olika skäl eller olika typer av överklaganden där 1
månaders och 3 månaders kategorierna ska gälla. Intervjuperson 3

För revisionerna så beskriver intervjuperson 1 hur målen ser ut.

Om du tar en revision så ska ett visst antal revisioner du tar ut vara klara inom 4 
månader och ett visst antal procent ska vara klara inom 10 månader. 
Intervjuperson 1

För både processförarna och revisorerna finns det mål för många månader som 
handläggningen av de ärenden som handläggs ska ta. Att ha mål för handläggningstider 
är i sig ett krav på effektivitet, men för att målen ska uppfyllas verkar det som att 
cheferna regelbundet påminner om tidsgränserna.

Det finns absolut ett effektivitetskrav på processförarna. Det ligger på ett rätt 
tidigt stadium, det ligger ju på att vi då ska göra, fatta ett obligatoriskt 
omprövningsbeslut. Där ligger ett väldigt hårt effektivitetskrav och det finns 
ingen chef som låter oss glömma det effektivitetskravet, det finns absolut ett 
effektivitetskrav. Det finns förd statistik på det, det tas upp på varenda 
processförarmöte och det, ja, det har en central roll. Intervjuperson 2

Detta krav som förmedlas verkar dock inte vara orimligt för intervjupersonerna, 
nedanstående citat visar på just detta.

Inom organisationen märktes att det här kunde ligga alldeles för länge innan de 
skickades över till domstol så kom just dom här målen. Jag kan tänka mig att de 
här målen har funnits i nästan 10 år. Men som jag varit inne på, det har ju alltid 
stått i lagen att det ska omprövas snarast så det har man ju haft hängande över 
sig hela tiden så jag har nog inte förändrat beteendet efter det att målen kom. 
Intervjuperson 3
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Det är inte bara från Skatteverket som kravet på effektivitet kommer det står också i lagen att 
handläggningen ska ske skyndsamt.

Handläggningen, den ska inte ta för lång tid i lagen. I lagen sägs det att den ska 
ske så snart som möjligt eller snarast tror jag att det står. Och så är det ju den 
tiden som Skatteverket har mycket fokus på att den inte får ta för lång tid. 
Intervjuperson 3

Kravet på effektivitet i handläggningen är alltså inte enbart formulerat av Skatteverket, det är också 
reglerat i lag. Intervjuperson 3 redogör dock för att det faktiskt är för medborgaren som 
handläggningen ska ske så snart som möjligt. Denna orsak till en effektiv handläggning är även 
något som används som anledning av Skatteverket.

Jag har nog haft det för att det är för medborgaren som kommer in med sitt 
överklagande som ska få en omprövning av oss så snart som möjligt, det har jag 
nog satt som främsta mål. Men visst har det blivit tydligare att arbetsgivaren 
sätter de här målen. Arbetsgivaren har redogjort för skälen, att det är för att 
medborgaren ska få en omprövning så snart som möjligt. Intervjuperson 3

Ibland kan det dock finnas anledningar till att de mål som sätts upp av Skatteverket inte kan 
uppfyllas. Detta verkar det dock visas förståelse för att handläggningen ibland kan ta längre tid.

Det beror väldigt mycket på chefen, tror jag, jag har en chef som är insatt i det 
och han har förståelse. Men har vi små enkla grejer så ska det bli klart på en 
gång men är det ett himla stök i ärendet, då är det så. Sen får chefen förklara sig 
för nästa chefsled, de begär uppgifterna och då blir det kanske som katten på 
råttan, råttan på repet. Jag upplever kanske att ju längre upp i organisationen 
man kommer desto mindre förståelse har man för de här sakerna. Utan då går 
man mer på det här, blir det rött eller blir det grönt. Intervjuperson 5

Intervjuperson 5 verkar inte tro att det är lika lätt för den närmaste chefen att motivera 
den förlängda handläggningstiden till nästa chefsled. De gröna och röda ”pluppar” som
intervjuperson 5 nämner är hur det ser ut i det statistiken när handläggningstiden har 
uppfyllts (då blir det grönt) eller överskridits (då blir det rött).

Uppfattningen om att effektivitetskraven har ökat är inte något som intervjuperson 3 
märkt av.

Nej, inte under de här 15 åren som jag varit anställd. Då har jag inte märkt att 
det krävts snabbare eller effektivare handläggning. Men eventuellt så har 
arbetsgivaren gjort sig mer mån att kontrollera, att ha uppföljning. Så där har 
det nog skett en liten förändring men inte att jag har upplevt att det blivit större 
krav på effektivitet, utan jag har nog mer känt det som att det funnits där hela 
tiden men att arbetsgivaren har nog mer, bättre uppföljning helt enkelt. 
Intervjuperson 3

Den uppföljning som intervjuperson 3 berättar om är även något som intervjuperson 5 
uppfattar som att det sker ofta.

Vi har ju rätt så mycket uppföljning kan man säga. Det ska dels registreras i olika
system och det plockas ut statistik på det och så vidare. Det blir röda och gröna 
”pluppar” i de här månadsuppföljningar. Intervjuperson 5
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4.1.2. Rättssäkerhet

Kravet på rättssäkerhet är det andra värdet som ska vara grundläggande för den handläggning som 
sker på Skatteverket. På frågan om effektivitetskravet tas upp oftare än kravet på rättssäkerhet så 
svarar Intervjuperson 2:

Ja! Det var en enkel fråga! Intervjuperson 2

Intervjuperson 1 har en annan uppfattning i hur ofta effektivitetskravet tas upp i förhållande till 
kravet på rättssäkerhet:

Det är ju upptill beslutsfattarna, demokratiskt, hur mycket avkall man kan göra 
på rättssäkerhet för att uppnå produktivitet. Men så som jag uppfattar det så har 
rättssäkerhet högre fokus än produktivitet. Intervjuperson 1

I handläggningen så finns det dock faktorer som bidrar till att handläggningen sker 
rättssäkert.

Så ofta kommer det in en annan person som gör den överprövningen av 
överklagan enligt de reglerna om särskilt kvalificerad beslutsfattare, det gör att 
vi kan säga att vi processförare handlägger varandras ärenden på ett sätt. Så 
internt oss emellan blir det ju en kontroll. Intervjuperson 3

Denna kontroll sker på flera olika sätt, i revisionerna så är det t.ex. en sektionschef som
tittar på revisionen innan beslutet fattas (intervjuperson 1).

Skulle jag ha stressat fram en produkt för att jag har piskan på mig så ska ju det 
egentligen fångas upp utav den processföraren. Det här går inte i linje med vad 
rätten säger, du har tolkat lagreglerna fel, du har missat att det finns de här 
domarna som tyder på någonting annat. Det fångas upp då lite grann i ett andra 
led av den processföraren och sen också då innan det skickas ut så läser även 
sektionschefen igenom det innan det skickas ut. Intervjuperson 1

4.1.3. Sammanfattning

Skatteverket sätter upp mål för hur lång tid handläggningen ska ta. Detta ses av intervjupersonerna 
som ett krav på effektivitet och uppföljningen av dessa mål sker i form av statistik. Kravet på 
effektivitet ställs på mötena med deras närmsta chefer och men är även reglerat i lag.  Det sker en 
viss kontroll på att rättssäkerheten följs upp genom att det är fler som går igenom de beslut som 
fattas. Av intervjuerna går det att konstatera att intervjupersonerna inte ser på effektiviteten som en 
del av rättssäkerheten utan att de ser på dessa två krav som helt åtskilda. Detta kan bero på att 
kraven framställs så av den som intervjuar men kanske även att det framställs så inom 
förvaltningen.

4.2. Hur hanterar tjänstemännen kraven på effektivitet och rättssäkerhet?

Den utbildning som intervjupersonerna har spelar också in i hur de hanterar kraven på rättssäkerhet 
och effektivitet. Intervjuperson 2 beskriver hur det görs en avvägning mellan kraven och att alla 
tjänstemän kanske inte funderar likadant kring dessa krav.

Själv tycker om att vara effektiv och är kanske inte en utpräglad jurist även fast 
jag är utbildad jurist och har jobbat som domare och som advokat och jag har 
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jobbat här. Med som sagt har jag nog lättare att gå åt det effektiva och tumma om 
man säger så på rättssäkerheten. Men det finns ju kollegor här som ser det som 
en mycket större konflikt, för de har mycket svårare att släppa iväg saker. 
Intervjuperson 2

Den juridiska utbildning som många tjänstemän på Skatteverket har bidrar till att det 
ändå är rättssäkerheten som sätts i första rummet, det kravet som handläggningen utgår 
från.

Rättssäkerheten är kanske något som en jurist har med sig i ryggraden men det är
ju ändå någonstans som du säger att visst kan man behöva balansera det mot 
effektivitet. Intervjuperson 2

Alltså vi som är handläggare pratar nog mer och utgår ifrån rättssäkerheten, vi 
måste ju såklart också ta hänsyn till effektiviteten. Men för oss är ju det, det som 
cheferna frågar efter. Intervjuperson 4

Det kan vara just denna utbildning som hjälper till att stanna upp och tänka efter vad 
det egentligen är som blir lidande av att effektivitetsmålet i för stor utsträckning 
eftersträvas.

Det är väl vid 1-månaders och 3-månaders mål som allt ställs till sin spets. Om du
frågar mig så känns det inte som jag gör avkall på kvalitén för att uppfylla dem. 
Intervjuperson 3

Ja, det kan bli väldigt tydligt om man i absurdum försöker uppfylla dom 1 
månaders respektive 3 månaders målen, men jag har väl aldrig känt att de 
generella målen som... jag har nog aldrig själv börjat stressa fram ett beslut för 
att uppfylla dom där målen just i det ärendet att... ehm, nej. Intervjuperson 3

De närmaste cheferna finns också till för att hjälpa tjänstemännen att hantera de 
situationer som kan uppstå där dessa krav kan vara svåra att balansera.

Om vi någon gång har en revision där vi inte håller oss inom tidsramen, så får 
jag ta med mig det till nästa gång och säga det till min chef. Att kanske ska han, 
nästa gång, kanske avgränsa mig mer i min förgranskning, jag ska kolla på det 
här området, och informera företaget om att vi utesluter vissa saker. 
Intervjuperson 1

Intervjupersonerna verkar också tycka att deras chefer litar på deras förmåga att själva 
avgöra om ett ärende kräver mer tid än vad som är avsett. Detta kan bero på att cheferna 
har förtroende för tjänstemännen och deras utbildning. Bara förklaringen går ut på att 
ärendet är mer omfattande än vad som först antogs. Förklaringen får inte gå ut på att 
ärendet enbart har lagts åt sidan och inte prioriterats.

Vi har inte antalsmål på hur många revisioner vi ska avgöra, vi har inte 
antalsmål på höjningar, alltså inga sådana mål. Det skulle man ju kunna tycka 
att sådana mål skulle vara väldigt förödande för rättssäkerheten. Men däremot 
så har vi ju mål på genomströmningstider, så hur lång tid revisionen får ta. Ett 
visst antal procent av alla revisioner du tar ut ska vara klara inom 4 månader 
och ett visst antal procent ska vara klara inom 10 månader. Och det blir ju 
någonting som trycker på produktiviteten, för att få ett beslut fattat. Men jag 
upplever inte att, säg att jag börjar närma mig en revisions brytpunkt 4 månader 
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eller 10 månader, då upplever jag inte att vårt ledarskap här är sådant att de 
säger till mig, jaha nu har du två veckor på dig tills vi bryter. Då är det mer så 
att om utredningen kräver mer tid, då får du ta den tiden. Det får bli en av de 
utredningarna som inte håller sig inom tidsramen helt enkelt. Intervjuperson 1

En förklaring som är godtagbar och som inte går ut på att man lagt det åt sidan.
Det är ju också så att om jag har kört fast i något och nu kan jag inte ta emot 
fler ärenden, då sker det snabbt en omfördelning av arbetsuppgifter så att vi 
ändå kan uppnå de effektiva målen.

Några konsekvenser som kan uppstå med att ha mål med effektivitet har identifierats av några av de 
intervjuade tjänstemännen. Intervjuperson 5 uttrycker tydligast hur de mål som ställs upp kan 
komma att bli kontraproduktiva.

Om jag kämpar på och gör det snabbt, för att klara av mina mål, så kan det ju 
innebära att intendenten (som tittar på ärendet om det överklagas)får ett dåligt 
beslut och då kanske måste göra om hela utredningen, så då vinner man kanske 
ingenting på det i slutändan. Skatteverket sätter ju upp mål som man försöker 
styra verksamheten med, för att det ska gå snabbare, men en del av målen kan ju
motverka varandra, en del kortsiktiga mål kan motverka de långsiktiga.  
Intervjuperson 5

Jag tycker att man ska ha en effektiv statsförvaltning men jag kan tycka att en del
av de här målen som man sätter upp de kan då vara kontraproduktiva. Jag kan 
då bara se min del i hela processen, och göra den så effektiv som möjligt. Så det 
är ju så att man får använda lite sunt förnuft och försöka klara av ärendena så 
snabbt som möjligt utan att man arbetar mot något självändamål att man ska 
uppnå målen som skatteverket har satt ut, det innebär kanske inte det bästa för 
verksamheten i dess helhet. Intervjuperson 5

Så för Skatteverkets bästa bör kravet på effektivitet behandlas med aktsamhet så att det
i förlängningen inte motverkar sitt eget syfte och detta har intervjuperson 5 konstaterat 
i ovanstående citat.

4.2.1. Sammanfattning

I hanteringen mellan kraven på effektivitet och rättssäkerhet spelar den utbildning som 
tjänstemännen har en stor roll. Det kan bidra till att de står emot det effektivitetskrav 
som ställs och att tjänstemännen ser till verksamhetens bästa. När tjänstemännen vill ha
förlängd handläggningstid framgår det av intervjuerna att de närmsta cheferna är 
lyhörda och tar tjänstemännens krav i beaktande.

4.3. Vilka situationer uppstår där tjänstemännen måste prioritera mellan dessa krav?

Vid analys av intervjuerna har tre situationer där kraven på effektivitet och rättssäkerhet krockar 
visat sig.  De situationer som visat sig är masshantering, användningen av mallar och jakten på 
tillfredsställande statistik. Alla dessa tre situationer finns på grund av att Skatteverket strävar efter 
en så effektiv handläggning som möjligt.

I vissa delar av Skatteverkets verksamhet handläggs ärenden i större kvantitet än andra. Denna 
masshantering har identifierats av några tjänstemän som en situation där det uppstår en krock 
mellan rättssäkerhet och effektivitet.

Men självklart blir den en liten konflikt, absolut, men jag upplever att den risken, 
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motstridigheten så att säga är större om du jobbar med taxering eller 
periodkontroll. Där har du mycket större mängdhantering. När du jobbar med 
revision har du inte den mängden med ärenden. Du har kanske djupare frågor 
och större material och kanske större komplexitet i arbetsuppgifterna. Men när 
jag satt på taxering så var det verkligen mängdutredningar du skulle göra, du 
skulle producera en stor mängd och då är det stressigt. Då har du, från det att 
deklarationen kommer in 2:a maj till november, den perioden där, då har du 
piskan på dig, då är det bråttom. Då kan jag känna att det finns en risk för 
rättssäkerheten. Intervjuperson 1

Vi håller på med någonting som vi kallar för tryckerimoms, det är en härva med 
enormt många ärenden. Som liknar masshantering, där kan det finnas ärenden, 
där man tummat på rättssäkerheten, där man inte utrett så mycket, för 
effektiviteten. Kan jag säga, att när det kommer till masshantering, det är mer 
likt mängder av taxeringsärenden eller något sådant. Intervjuperson 2

Både intervjuperson 1 och 2 har tidigare arbetat i de delar av Skatteverkets verksamhet som arbetar 
mer med mängdhantering av ärenden. I relation till det arbete de utför idag så upplever de båda att 
det i deras nuvarande arbetsuppgifter finns mer utrymme för att fördjupa sig och kräva mer tid för 
att kunna göra arbetet rättssäkert. Intervjuperson 2 beskriver dock att det periodvis inkomma en stor 
mängd av ärenden som måste hanteras på det sätt som de ärenden hanteras i det som här kallas för 
mängdhanteringen.

Man kan säga att jag ser skillnad i och med att jag arbetat på olika ställen, att här
fokuserar vi på rättssäkerhet, här har vi tiden, vi har mycket kontakt med 
rättsavdelningen, och stämmer av på ett annat sätt än där det masshanteras. Så 
det är en skillnad. Här använder jag nästan inga mallar, det finns färdiga texter i 
våra system, men nu ska jag ha ett sådant beslut idag, då hittar jag en massa 
information och såklart blir det mycket mer fel om du inte sätter dig ner och 
tänker efter. Intervjuperson 2

De mallar som intervjupersonen syftar till i ovanstående citat är att det i den verksamhet inom 
Skatteverket där masshanteringen är mer omfattande så används färdiga mallar i större omfattning. 
Då tar man beslut, där den största textmängden hämtas från en mall. Det skapas mallar till de beslut 
som är vanligt förekommande. Respondenten beskriver att det på bekostnad av att fatta ett beslut 
snabbt, vara effektiv, så är risken större att det blir fel, att rättssäkerheten är inte det kravet som sätts 
i första rummet.

Den tredje situationen där det uppstår en krock är när jakten på statistik påskyndar tjänstemännens 
handläggning på bekostnad av rättssäkerheten.

När kravet på att nu ska vi göra så och så här många utredningar, då tar alla och 
gör fyra kontroller på en månad bara, Ja, de går ju väldigt snabbt att göra, då har
vi gjort många utredningar och de gick fort. Då har vi fredat oss lite, så nu kan vi 
ägna oss åt andra ärenden som är angelägna att göra. Och det är ju inte heller 
vettigt att man lägger resurser på att göra vissa utredningar bara för att klara hem
statistiken så att man sen kan ta tag i de tunga sakerna som behöver åtgärdas. Om 
man har en ledning då som bara ska uppnå de här statistikmålen då är risken att 
man får ett statistikbeteende och det är ju, det ser väl bra ut i uppföljningen, då 
tycker inte jag att skatteverket har använt resurserna på rätt saker. Det ser bra ut i
statistiken men det var inte de här företagen som vi skulle ägnat oss åt egentligen. 
Och då skulle vi bedriva en verksamhet som leder till att de långsiktiga målen 
uppföljs alltså uppfylls, att medborgarna ska få förtroende för skatteverket och så. 
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Då blir de kortsiktiga målen kontraproduktiva i förhållande till de långsiktiga 
målen. Intervjuperson 5

Att handlägga ett ärende skyndsamt är både reglerat i lag och konstaterat av Skatteverket är en stor 
del i bedömningen om handläggningen sker rättssäkert. Det ovanstående citatet beskriver dock en 
situation där statistikjakten sker på bekostnad av rättssäkerheten. Intervjuperson 5 beskriver en 
situation där de ärenden som är komplexa får stå tillbaka för att snygga till statistiken. Detta blir i 
förlängningen att innebära att handläggningstiden i det komplexa målet blir ännu längre. Det krav 
på en skyndsam handläggning ur rättssäkerhetssynpunkt blir då åsidosatt. I citatet nedan så beskrivs
dock en situation där det är själva kvalitén på handläggningen blir åsidosatt för statistikjakten.

Det kan bli så att börjar man närma sig att den där 1-månaders fristen börjar gå 
ut eller 3-månaders fristen så kan det ju börja bli lite sånt här statistiktänkande 
eller vad man ska säga. Utan... men, ja den risken finns ju alltid att man börjar 
tulla på kvalitén i den handläggningen. Intervjuperson 3

4.3.1. Sammanfattning

De krockar som identifierat är masshantering, användningen av mallar och jakten på 
tillfredsställande statistik. Alla dessa situationer kan bidra till att kraven på effektivitet 
och rättssäkerhet krockar. På grund av att det inte finns tillräcklig tid för att hinna med 
att alla ärenden handläggs så rättssäkert som bara är möjligt.

5 Diskussion

5.1. Sammanfattning av resultatet

De krav på effektivitet och rättssäkerhet som förmedlas till tjänstemännen gör det genom flera 
kanaler. Det förmedlas genom de skrivna dokument som Skatteverket upprättat för att beskriva de 
värden som de anställda på Skatteverket ska ha med sig i sin anställning. Kravet på effektivitet är 
även formulerat i lag genom formuleringen att handläggningen ska ske skyndsamt. Framförallt 
förmedlas dock kraven på de möten som hålls med den närmaste chefen. I dessa möten upplever 
tjänstemännen att det krav det fokuseras på är effektiviteten även den uppföljning som sker i form 
av statistik berör effektiviteten.  Ett ökat krav på effektivitet är dock inget som märkts av. 
Rättssäkerheten följs upp genom att det är flera som går igenom de beslut som fattas. Alla 
intervjupersoner har uppfattningen om att rättssäkerhet och effektivitet är två åtskilda krav.  
Intervjupersonerna arbetar för att handläggningen ska ske så effektivt som möjligt men anser sig 
inte göra det på bekostnad av rättssäkerheten. Anledningen till detta uppges vara den utbildning som
de har. Intervjupersonerna identifierar även att för kortsiktiga mål kan vara kontraproduktiva. De 
orsaker som identifierats är masshantering, användningen av mallar och jakten på tillfredsställande 
statistik. Alla dessa situationer kan bidra till att kraven på effektivitet och rättssäkerhet krockar. På 
grund av att det inte finns tillräcklig tid för att hinna med att alla ärenden handläggs så rättssäkert 
som bara är möjligt.

5.2. Övergripande diskussion

Att även Skatteverket genomgått den företagisering som skett inom statsförvaltningen blir tydlig i 
och med det sätt som de vill uppmäta resultat inom organisationen precis som Almqvist redogör för 
(2006, s. 11). Det är politiker som fastställt mål som ska uppfyllas och Skatteverket ser till så att 
dessa mål uppfylls. Det är politiska system som påverkar vilka krav som förmedlas till 
tjänstemännen (Politt & Bouckaert, 2011, s. 33).  I förlängningen så kan detta ses som de 
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grundvärden som formulerats för statsförvaltningen och de lagar som tjänstemännen arbetar utifrån 
men även de påtryckningar som existerar när det gäller en mer effektiv handläggning.
Av intervjuerna framkom det att Skatteverket märkte att handläggningen tog längre tid än vad som 
ansågs rimligt. Detta medförde att de satte upp mål för hur lång tid handläggningen fick ta. Detta 
sätt att effektivisera kan härledas till New Public management, då detta sätt att sätta upp mål och 
föra statistik på detta kan ses som en företagsliknande strategi (Politt & Bouckaert, 2011, s. 22). Det
går dock att utläsa det som kännetecknar den modell som förkortas NWS, att Skatteverket även har 
fokus på att vara medborgarvänliga (Politt & Bouckaert, 2011, s. 118 f). Skatteverket förmedlar till 
tjänstemännen att det är för medborgarnas skull som handläggningen ska ske effektivt.

Att sätta upp mål är något som enligt Weber är kännetecknande för byråkratin (Weber, 1987, s. 229).
Skatteverket sätter upp mål som tjänstemännen arbetar mot. Dessa mål mäts genom att föra statistik 
på hur många revisioner och beslut som fattas samt hur lång handläggningstiden är. Genom att 
försöka mäta prestationerna på detta sätt så är det som mäts effektivitet.  Kravet på rättssäkerhet är 
något som inte är lika tydligt formulerat eller som åtminstone inte tas upp lika ofta. Men som kan 
utläsas av grundvärdena för statsförvaltningen är detta ändå ett krav som ska beaktas. Det kan 
tänkas att dessa mål är något som intervjupersonerna arbetar mot på grund av den lojalitet som de 
känner gentemot Skatteverket. Att inte arbeta gentemot detta mål skulle gå emot tjänstemännens 
yrkesroll i vilken de är bundna till Skatteverket. Att det är just de närmsta cheferna som förmedlar 
dessa krav och att intervjupersonerna då vill förverkliga de mål som satts upp för dem kan ses som 
att det stämmer överens med Webers teori om att tjänstemännen arbetar i en fast hierarki (1983, s. 
149). De ser sig som underställda sina chefer och arbetar gentemot de mål som sätts upp. Att inte 
arbeta för att uppfylla målen skulle kunna riskera eventuella befordringar. Enligt Weber sker 
befordringar utefter ett system där det som beaktas är anställningstid och prestationer (1983, s. 150).

Det är inte bara hierarkin och befordringar där Webers teori överensstämmer med de som 
framkommit i studien utan även att tjänstemännen följer de generella regler som gäller för deras 
yrkesutövning (Weber, 1987, s. 60). Intervjupersonerna vet att det är reglerat i lag att 
handläggningen ska effektivt och rättssäkert, detta medför att dessa krav genomsyrar det arbete de 
utför. Det är naturligt för intervjupersonerna att kontrolleras i sitt arbete genom kollegor, chefer och 
överinstanser vilket även detta kan härledas till något som definierar en tjänsteman enligt Weber 
(Weber, 1983, s. 150).

Precis som Pettersson redogör för (2005, s. 112) så uppkommer det konflikter i intervjupersonernas 
handläggning. Rättssäkerheten konkurrerar med produktiviteten och effektiviteten (Pettersson, 
2005, s. 112). Om intervjupersonerna endast skulle eftersträva att uppnå optimal produktivitet och 
effektivitet så skulle detta kunna innebära att de inte skulle kunna ta lagar och därmed rättssäkerhet i
beaktande. Att det är viktigt att handläggningen sker rättssäkert kan antas vara för att medborgarna 
ska känna ett förtroende för Skatteverket. I och med ett stort förtroende kan det antas att 
medborgarna med större sannolikhet uppfyller sin skatteplikt. Intervjupersonerna vill uppfylla de 
mål på effektivitet som ställs från Skatteverket men även handlägga rättssäkert. Intervjupersonerna 
redogör för att de vill ge medborgarna en rättvis handläggning och att det innebär både att besluten 
är rättssäkra och att handläggningen går så snabbt som möjligt. Kravet på rättssäkerhet verkar vara 
något som är naturligt för tjänstemännen. Rättssäkerheten är något som de har i ryggraden som de 
fått med sig i och med den utbildning de har. Du Gay menar på att det är denna kunskap som 
tjänstemännen innehar som bidrar till att medborgarens rätt bejakas (2000, s. 146).

Skatteverket verkar förlita sig på att det är den utbildning som tjänstemännen har som ska bistå dem
med de verktyg som ger dem möjlighet att göra avvägningen mellan rättssäkerhet och effektivitet på
ett korrekt sätt. Proffessionsetiken är den etik som finns inom en viss yrkeskår (SOU, 1997:28, s. 
66), det kan vara detta som Skatteverket förutsätter påverkar tjänstemännen i deras arbete. Men det 
är inte bara detta som påverkar hur tjänstemännen utför sitt arbete. Flera av intervjupersonerna 
redogör för egna värderingar om vad som de anser är rätt och fel, vilket kan förklaras vara det som 
definieras som egenetik (SOU, 1997:28, s. 66).
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Det som skulle kunna utgöra kritik för att tjänstemännen kan göra den avvägning som krävs mellan 
rättssäkerhet och effektivitet är Zygmunt Baumans teori. Bauman menar att tjänstemän som arbetar 
inom byråkratin inte ser verkningar av handlingar utan endast resultaten (1994, s. 145f). I 
Skatteverket skulle detta kunna tillämpas, då mål på effektivitet kan leda till att det stirras blint på 
statistiken och att det inte uppmärksammas statistikjakten kan ha verkningar som inte går att utläsa 
av statistiken. Detta är även applicerbart när det gäller utvärderingen av de reformer som utförs för 
att öka effektiviteten. Politt & Bouckaert (2011, s. 158) visar på att när reformer utvärderas studeras 
endast de mätbara effekterna och inte hur till exempel tjänstemännens lojalitet eller stressnivåer 
förändrats.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de intervjuade tjänstemännen på Skatteverket känner 
lojalitet gentemot Skatteverket men även mot samhället i stort. Denna lojalitet medför att de 
handlägger så effektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Rättssäkerheten förutsätts 
vara något som tjänstemännen har med sig från utbildning och något som de automatiskt går in i i 
och med sin anställning. Effektiviteten är däremot något som måste läras ut, eller snarare pressas 
fram.

5.3. Vidare forskning

Slutligen konstateras att tjänstemännen på Skatteverket i sitt dagliga arbete är tvungna att göra 
avvägningar mellan rättssäkerhet och effektivitet. Detta upplever de dock inte är ett problem utan de
anser sig kunna utföra ett effektivt arbete utan att göra avkall på rättssäkerheten. De redogör dock 
för ett antal tillfällen då en krock kan uppstå mellan kraven. Att det kan uppstå krockar implicerar 
att den avvägning som görs inte är helt problemfri. En vidare forskning skulle mer ingående kunna 
undersöka hur tjänstemännen på individnivå egentligen mår av denna krock och hur detta i 
förlängningen påverkar deras arbete.

Ytterligare något som uppkommit i analysen av empirin är att det på ett mer ingående sätt 
undersöka hur kravet på service påverkar. I modellen NWS betonas det att service är en del av den 
moderna byråkratin och det vore intressant att undersöka hur mycket av denna modell som tillämpas
inom Skatteverket.
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Bilaga 1
Hej, jag heter Maria Askersjö och läser sista terminen på personalvetarprogrammet vid 
Uppsala Universitet.

Den här terminen ska jag skriva C-uppsats som kommer att behandla hur personal inom 
Skatteverket hanterar de motstridiga krav som ofta uppstår i kunskapsintensiva arbeten. De krav 
som det kommer att fokuseras på i studien är kraven på effektivitet och rättssäkerhet.

För att få underlag i ämnet söker jag nu 8 personer som skulle kunna tänka sig att intervjuas om 
ovanstående ämne. Intervjuerna kommer att ta mellan 20-30 minuter och ska förhoppningsvis 
genomföras i veckorna 18 och 19. 

Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Allt som sägs under intervjun kommer att behandlas 
med total konfidentialitet och du kommer att vara helt anonym i uppsatsen. Du är självklart även 
hjärtligt välkommen att läsa uppsatsen när den är klar. 

Om du vill delta, vänligen kontakta mig via mail, maria.askersjo@gmail.com, eller telefon ,
07XXXXXXX, så bokar vi in en tid för intervju. Om datumen ovan inte passar så går det även att 
boka in andra datum.

Om det är något annat som du undrar över är du välkommen att kontakta mig eller min handledare.

Maria Askersjö, maria.askersjo@gmail.com, 0XXXXXXX.

Handledare: 
Universitetslektor Michael Allvin
Sociologiska institutionen 
Uppsala Universitet 
Box 624 
751 26 Uppsala

Telefon: 018-XXXXXX
Mail: michael.allvin@soc.uu.se
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Bilaga 2

Intervjuguide
Intervjun kommer att ligga till grund för den uppsats på c-nivå som jag skriver inom det program 
jag läser vid Uppsala Universitet, programmet med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor.

-Är det okej om jag spelar in denna intervju?

-Att svara på frågorna är helt frivilligt

-Du får när som helst avbryta intervjun

-Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och du kommer att vara anonym i 
uppsatsen.

-När uppsatsen är klar får du jättegärna ta del av den.

Titel?
Anställning?
Anställningstid?
Arbetsuppgifter?
I skatteverkets medarbetarpolicy så tas statsförvaltningens tre grundvärden upp; demokrati, 
rättssäkerhet och effektivitet. Hur skulle du säga att dessa grundvärden påverkar dina 
arbetsuppgifter? Eller rentav styr dina arbetsuppgifter? Exempel…
Har du upplevt att kraven mellan effektivitet och rättssäkerhet krockat? Kan du nämna några 
tillfällen när detta skett?
Har du reflekterat över att dessa krav är svåra att balansera? Hur?
Behöver du prioritera mellan dessa krav? Hur brukar du prioritera mellan dessa krav?
För vem anser du att du utför dina arbetsuppgifter för? Politikerna, skatteverket, medborgarna?
Har du några frågor eller något ytterligare du vill ta upp?
Skulle jag kunna kontakta dig igen om det är någon information som jag saknar?

Tack för din medverkan!
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Bilaga 3

Hej,
för ungefär ett år sedan så intervjuade jag er till min c-uppsats om den eventuella krock som kan 
uppstå mellan effektivitet och rättssäkerhet. Med lite avbrott för föräldraledighet så sitter jag nu med
slutfinishen för att snart lämna in. Jag upptäckte att det fanns några frågor som jag inte ställde eller 
fått svar på.

Nedan finns de frågor som jag hoppas att du har tid att besvara. Eftersom jag snart ska lämna in, så 
behöver jag svaren så snart som möjligt (gärna innan helgen). Om du inte har tid så förstår jag 
självklart det, det här är verkligen en förfrågan i sista minuten. Jag uppskattar verkligen den hjälp du
redan bistått med.

- Hur förmedlas kravet på effektivitet? T.ex. muntligt på möten, genom utskick, från chefer (vilka?),
kollegor, medborgarna?

- Förmedlas också ett krav på service? Vilken typ av service är det då som efterfrågas? Från vem 
kommer detta krav?

- Kan du beskriva den senaste situationen då du kände dig stressad?

Om det känns för omfattande att skriva ned, ringer jag gärna upp och tar frågorna muntligt istället.

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar,

Maria Askersjö
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Bilaga 4

Kodningsschema

Bakgrundsfaktorer
–Anställningstid
–Titel
–Arbetsuppgifter

Krav som förmedlas
–Rättssäkerhet
–Från Skatteverket
–Från närmaste chefen
–Från kollegor

–Effektivitet
–Från skatteverket
–Från närmaste chefen
–Från kollegor

Krav som hanteras
–Rättsäkerhet
–Effektivitet

Krockar
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