
Södertörns Högskola   
Företagsekonomi 
 
 
 
 

 Magisteruppsats VT 2005 
 
 Författare: 
 Mari Lillieqvist: marilillieqvist@hotmail.com 
 Marcela Nilsson: marcela_nilsson@hotmail.com 

 
 Handledare: 
 Ann-Sofie Köping 

Service ur ett medborgarperspektiv 
- Skatteverket: service eller kontroll? 

 
 

 



Service ur ett medborgarperspektiv 
- Skatteverket: service eller kontroll? 

Management med IT 
Södertörns högskola, VT 2004 

Mari Lillieqvist och Marcela Nilsson 
 

 

 

Sammanfattning 
Service är ett svårdefinierat ord och upplevs på olika sätt beroende på situation och person. 
Service kan också yttra sig, och erbjudas på olika sätt beroende på organisation. Tanken med 
uppsatsen var att undersöka hur service genom personlig kontakt upplevs i en offentlig 
organisation, där service kanske inte direkt förknippas med just den organisationen, nämligen 
Skatteverket. 
 
Undersökningen genomfördes på Skatteverkets lokalkontor på Södermalm i Stockholm under 
våren 2004. Större delen av materialet samlades in på plats genom enkäter, som besökarna 
besvarade. Vi genomförde också intervjuer med informationschefen, samt använde oss av 
tryckt material, som tidigare forskning och olika policydokument från Skatteverket. 
 
Använda teorier beskriver inledningsvis hur den traditionella offentliga förvaltningen är 
konstruerad och hur den har influerats av olika tankesätt från bl.a. den privata sektorn. Detta 
har medfört att nya arbetssätt har anammats från privata organisationer, begreppet kallas New 
Public Management. Vidare beskriver vi vad en tjänst är, hur den kan upplevas av kunden och 
att det är flera faktorer tillsammans som bygger upp själva tjänsten. Förutom detta påverkar 
också kundens tidigare erfarenhet och förväntningar hur denne slutligen kommer att uppleva 
tjänsten. 
 
Undersökningen visar att Skatteverket, av besökarna, ses som en indrivande och 
kontrollerande myndighet utan flexibilitet. Därför har besökarna svårt att se de olika 
serviceåtgärder Skatteverket har gjort för att förbättra sin service. Dessutom anser många att 
de inte har någon möjlighet att påverka servicen. Vad det gäller det personliga mötet mellan 
tjänstemän och besökare har Skatteverket lyckats väldigt bra då många besökare var nöjda. 
Den allmänna bilden av Skatteverket, som helhet, måste förbättras om de vill framstå som en 
serviceorganisation. 
 
Resonemang leder in på frågan om en myndighet som Skatteverket kan förena service med 
kontroll. Detta kan man se ur två synvinklar. Ur medborgarnas synvinkel kan det vara svårt 
att uppleva Skatteverket som serviceinriktade då det egentligen inte finns någon anledning för 
dem att vara det. Verksamheten bygger på att administrera skattesystemet, att erbjuda bra 
service är inte en nödvändighet för detta arbete. Ur ett annat perspektiv kan det vara riskfyllt 
att säga sig vara en serviceorganisation om förväntningarna sedan inte kan infrias. Det viktiga 
i relationen mellan medborgare och myndigheten kanske är att Skatteverket står för 
kompetens, vilket medför att medborgaren kan känna sig trygg i relationen. Om besökaren vid 
besöket upplever kontakten som positiv, vad gäller bemötande, skulle det mer ses som en 
bonus. 
 
Nyckelord: New Public Management, service, kvalitet, tjänster, medborgare 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I dag utgör den offentliga sektorn en mycket stor del av samhället. Genom sin storlek, 
kompetens och maktposition påverkar den offentliga sektorn människors liv på många olika 
sätt (Lundqvist 1992). Den offentliga sektorn står för över hälften av bruttonationalprodukten, 
och för den största delen av tjänsteproduktionen, i Sverige. Totalt sysselsätter den 1.5 
miljoner människor, vilket motsvarar 40 % av total antalet yrkesverksamma inom områden 
som sjuk- och hälsovård, skolor, polis och skattemyndigheter. (Premfors mfl 2003) 
Förvaltningen finns i stort sett överallt. Det går helt enkelt inte att vistas i dagens samhälle 
utan att komma i kontakt med offentlig förvaltning och offentlig verksamhet i någon form. 
(Lundqvist 1992) 
 
Från 1970-talet har pressen på offentliga organisationer ökat p g a förändrade villkor och 
ekonomiska nedskärningar. Detta har medfört förhållanden då nya managementidéer snabbt 
har anammats som basen för organisationsförändring inom offentliga sektorn. Målet var att 
komma förbi bristerna i det traditionella byråkratiska styrelseskicket, och skapa ett alternativt 
styrningssätt, vilket skulle vara bättre anpassat för den ekonomiska globaliseringen och ökade 
konkurrensen. Sedan 1980-talet har olika managementteorier föreslagit modeller för styrning, 
som skall syfta till att överkomma bristerna i den traditionella offentliga förvaltningen. 
(Parker & Bradley 2000) 
 
Samtidigt har tjänstekvalitet väckt stort intresse (Gummesson 1998). Det som skiljer tjänster 
nu från tidigare är att dagens tjänster har en annan karaktär. De hanterar nu i större 
utsträckning information, vilket tagit fart sedan informationsteknologin började växa fram 
(Bergman och Klefsjö 2001). Även synen på service har förändrats, enligt Wennergren. Förr 
var det myndigheternas behov som var i fokus. Offentliga förvaltningar har traditionellt sett 
uppfattats som byråkratiska, tråkiga och helt utan servicetänkande, vilket följande citat får 
illustrera: 

- Dröjer det länge än? frågade en kund naivt som kommit inom 
hörhåll för luckan. 
- Inte går det fortare för att ni tjatar. 
För ordväxlingens skull upphörde omedelbart allt arbete innanför 
luckorna. 
- Jag tjatar inte. Jag bara frågar. 
- Ärendena ska behandlas först. Det förstår ni väl? 
- Men hur länge kan det dröja? frågade kunden. Jag har ett klockslag 
som jag måste passa. 
- Då får ni komma igen när ni har tid på er, svarade rösten innanför 
sakligt. Vi har ingen skyldighet att passa era klockslag. 

Under tiden hade alla tjänstemännen låtit sina papper ligga blickstilla 
till straff. Det kändes som om hela huset skulle springa i luften. Den 
uppstudsiga samtalstonen till en tjänsteman under tjänsteutövning, 
åtalbar enligt åtskilliga paragrafer, fyllde de närstående med skräck. 
Ingen visste hur det kunde komma att gå. (Johansson ur Lundquist 
1992, s. 215)¨ 
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Numera har fokusen flyttats till medborgarna och deras behov (Wennergren 2000). 
Genomförandet av dessa förändringar har dock inte varit problemfritt. 1988 beskrev Christian 
Grönros och Caroline Monthelie problemet med att förändra uppfattningen om myndigheter 
som tröga, byråkratiska och utan serviceinriktning. Trots att offentliga sektorn förändrats i 
hög grad fanns ändå ett stort missnöje kvar hos medborgarna. Idag brottas förvaltningar fort-
farande med att förmedla bilden av sig själva som serviceinriktade organisationer (SOU 
2004:23). 

1.2 Problematisering 
Med utgångspunkt i bakgrunden ställer vi oss frågan om det kan uppstå konflikter mellan 
servicearbetet och verksamheten i offentliga organisationer. Kan begrepp som används inom 
en organisationsform direkt överföras till en annan utan att hänsyn tas till skillnader mellan de 
olika organisationsformerna? Offentliga förvaltningar har ju en verksamhet som medför att 
relationen till medborgarna blir helt annorlunda än relationen mellan det privata företaget och 
deras kunder. Många förvaltningar kan ses som maktutövande, vilket gör att frågan om de kan 
framstå som en serviceorganisation uppstår? Service förknippas ofta med hänsynstagande till 
enskilda individer. Det primära inom offentliga organisationer är samhällsansvaret, inte att 
tillfredställa enskilda medborgares behov. Kan medborgarna förstå skillnaden i service-
begreppet mellan vinstdrivande företag och offentliga myndigheter, hur uppfattar de sig själva 
i relationen till myndigheter? Blir de förväntade rollerna för otydliga, både för tjänstemän och 
för medborgare? Kan det vara så att en för uttalad serviceinriktning skapar orimliga 
förväntningar på servicen hos medborgarna? I inledningen av vårt uppsatsarbete var detta 
frågor som vi diskuterade kring. Naturligtvis kan vi inte besvara alla här, men vi anser att de 
tillsammans leder oss till syftet med uppsatsen. 

1.3 Syfte 
Huvudsyftet med uppsatsen är att diskutera kring problematiken med att offentliga 
organisationer, med maktbefogenheter, vill framstå som serviceorganisationer. 
Inom ramen för detta huvudsyfte fokuserar vi på följande delsyften: 

1. Kan det finnas konflikter i att kombinera samhällsansvar och maktutövning med 
servicetänkande? 

2. Uppfattar medborgarna organisationerna som serviceinriktade. 
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2. Metod 
I detta avsnitt redogör vi för våra val av undersökningsområde, vetenskapligt förhållningssätt, 
undersökningsupplägg, tillvägagångssätt och datainsamlingsmetod. Vi behandlar även 
reliabilitet och validitet samt metodkritik. Följande två citat har vi tagit fasta på vid våra 
beslut. 

�Bra forskning är ingenting som kan uppnås genom att slaviskt följa 
en uppsättning föreskrifter om vad som är rätt och fel. I själva verket 
ställs den samhällsvetenskaplige forskaren inför en mängd 
valsituationer och alternativ, och forskaren måste fatta strategiska 
beslut om vilka val som han eller hon skall göra� (Denscombe 2000, 
s. 9) 

�Det avgörande för bra forskning är att de val man gör är förnuftiga 
och att de är explicit uttryckta i forskningsrapporten.� (Denscombe 
2000, s. 9) 

2.1 Val av undersökningsområde 
Vi har studerat på programmet Management med IT på Södertörns Högskola, vilket har två 
olika inriktningar, företagsekonomi och systemvetenskap. Inom de systemvetenskapliga 
kurserna har vikten av informationsteknikens utveckling i samhället, och de möjligheter som 
IT skapar, hela tiden varit i fokus. Inom de företagsekonomiska blocken, marknadsföring och 
organisationsteori, har vikten av att involvera kunden i olika processer i organisationen 
poängterats. Vårt val av undersökningstema är en kombination av dessa två delar. Istället för 
att studera användningen av IT, har vi valt att undersöka hur service genom personlig kontakt 
upplevs i en organisation som i hög grad fokuserat på tekniska kommunikationskanaler. Vårt 
antagande är att personlig kommunikation är något nödvändigt, som alltid kommer efterfrågas 
på ett eller annat sätt. Dessutom har vi valt att undersöka en organisation där inte en 
traditionell kund � leverantörsrelation existerar. Anledningen var att vi tyckte det fanns en 
intressant konflikt mellan Skatteverket som kontrollerande myndighet å ena sidan och 
Skatteverket som en serviceinriktad organisation å andra sidan. I de kurser vi läst har 
relationen mellan kund och organisation setts ur ett lednings/organisationsperspektiv. Vi 
tyckte det var intressant att se relationer ur ett kundperspektiv, eftersom det är ett perspektiv 
som inte verkar ha lyfts fram i så hög grad. 

2.2 Induktivt/Deduktivt 
Då en deduktiv metod används utgår forskaren från en teori/hypotes för att sedan studera 
verkligheten. Datainsamlingen anpassas efter de teorier som valts (Hempel 1969). 
I uppsatsarbetets inledningsskede hade vi båda en relativt klar bild av vad vi var intresserade 
av att undersöka. Vi utgick ifrån tidigare forskning om trender när det gäller ledning och 
organisering av offentliga organisationer. Eftersom vi var intresserade att se detta ur ett 
medborgarperspektiv kopplade vi ihop ämnesområdet med forskning inom tjänstekvalitet. 
Temat för uppsatsen är New Public Management med stora inslag av service och kvalitets 
teorier. Utifrån detta sökte vi efter ett undersökningsobjekt som skulle passa våra syften. 
Teorier som behandlar service och kvalitet ledsagade oss också då vi utformade enkät-
frågorna. 
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2.3 Kvantitativ/Kvalitativ 
Forskning kan syfta till att mäta, beskriva och förklara eller till att inventera och förstå (Patel 
1987). I vår uppsats inriktar vi oss på det förra, att mäta, beskriva och förklara, vilket gör att 
vi i huvudsak har en kvantitativ inriktning. I vår enkätundersökning vill vi fånga en mängd 
respondenters åsikter vilka vi sedan vill kvantifiera och jämföra för att kunna se tendenser. 
 
I metodlitteraturen talas det allt oftare om att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder 
eftersom när de används tillsammans medför det en möjlighet att se forskningsproblemet ur 
flera perspektiv (Johannessen & Tufte 2003; Patel & Tebelius 1987). Trots att vår 
undersökning i huvudsak är kvantitativ, så föll det sig naturligt att vid vissa tillfällen använda 
en mer kvalitativt inriktad undersökningsmetod, som vid intervjun med informationschefen. 

2.4  Urval 
Vid val av specifikt undersökningsobjekt tog vi kontakt med informationschefen för 
Skatteverkets stockholmsregion. Att vår kontaktperson tillhörde regionkontoret var ett 
medvetet val eftersom vi inte ville att undersökningen skulle avgränsas till ett för litet område. 
Att vi valde Stockholmsregionen föll sig naturligt eftersom vi bor och studerar här. Vi ville 
även genomföra enkätundersökningen på ett kontor med många besökare. Kontoret på 
Södermalm i Stockholm blev ett naturligt val av två orsaker. Kontoret har ca 5000 besökare i 
veckan, vilket är flest av kontoren i Stockholms län och informationschefen är placerad där, 
detta underlättade en del praktiska aspekter i undersökningens genomförande. 
 
Skatteverket har genomfört riksomfattande undersökningar som handlar om medborgarnas 
åsikter om Skatteverket. Dessa har dock inte givit några lyckade resultat. Enkäterna skickades 
ut till slumpmässigt utvalda medborgare, vilket medförde att även människor som inte hade 
någon direkt kontakt med Skatteverket tillfrågades. Personer utan direkt kontakt får också 
svårt att bilda sig någon egen konkret uppfattning om organisationen. Anledningen till den 
låga svarsfrekvensen kan vara att dessa personer inte kände sig manade att delta i under-
sökningen. Om de ändå besvarade enkäten kan det ha medfört missvisande resultat.  
 
Bristerna i tidigare undersökningar var en av anledningarna att välja ett annat urval. En annan 
viktig anledning var det faktum att vi ville komma i kontakt med personer som med säkerhet 
haft en direkt kontakt med Skatteverket, eftersom de har haft möjlighet att skaffa sig en egen 
uppfattning om organisationens tjänster och service. 
 
De huvudsakliga delarna i vår undersökning är en enkätundersökning för att fånga besökarnas 
åsikter, intervju med informationschefen samt studerande av diverse skriftligt material, som 
tidigare forskning, Skatteverkets servicepolicy samt annan allmän information om 
myndigheten. 

2.5 Enkätundersökningen 
Enkätundersökningen genomfördes för att fånga medborgarnas åsikter om Skatteverkets 
service. För att vi skulle kunna kvantifiera resultatet krävdes ett stort underlag vilket gjorde att 
en enkätundersökning var lämpligt. Eftersom undersökningen bygger på etablerade teorier 
(som vi nämnt tidigare) i ämnet, och de frågor vi ville ställa baserades på dessa teorier, 
passade frågeformulärens fasta frågor alldeles utmärkt. 
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Valet av dagar för enkätundersökningen skedde i samråd med våra kontaktpersoner på 
Skatteverket. Enligt dem är antalet besökare jämnt fördelade på veckans dagar. Inte heller 
finns det någon direkt skillnad vad det gäller typ av ärende, under olika dagar eller perioder. 
Ett undantag är dock deklarationsperioden, vilket medförde att de ansåg att det var nödvändigt 
att genomföra undersökningen så tidigt som möjligt. Som ett resultat av detta genomförde vi 
undersökningen under två dagar, 30 � 31 mars 2004. 
 
Vid undersökningstillfället fanns vi båda på plats på Skattekontoret för att personligen dela ut 
enkäter till besökare. Vi anser att samtliga besökare hade en sannolikhet att komma med i 
undersökningen, eftersom vi hade ett plakat som beskrev undersökningens syfte och erbjöd 
alla att delta. Under dessa två dagar besökte totalt 2069 människor Skattekontoret. Vi delade 
ut 220 enkäter, varav 207 st lämnades tillbaka besvarade till oss. Detta kan ses som ett litet 
svarsbortfall, men då har vi bortsett ifrån de som nekade att delta i undersökningen. Det finns 
en möjlighet att detta oregistrerade svarsbortfall på något sätt har påverkat undersökningen, 
men på vilket sätt är omöjligt att säga. Vi anser dock att vi har fått in svar från många olika 
kategorier av människor, vad det gäller ålder, nationalitet och ärende, vilket gör att vi anser att 
undersökningen utgör ett relevant underlag för vår fallstudie. I redovisningen av enkätunder-
sökningen har vi inte redovisat de 13 frågeformulär som inte besvarades, utan vi har enbart 
analyserat de enkäter som återkommit till oss ifyllda. Detta för att det inte skulle vara 
konsekvent att enbart redovisa en del av det faktiska svarsbortfallet. 
 
Utformningen av svarsalternativen byggde till huvudsak på en skala med fyra svarsmöjlig-
heter. Detta gjordes efter ordentligt övervägande från vår sida. I metodlitteraturen diskuteras 
hur många steg skalor i frågeformulär skall innefatta. Diskussionen handlar om hur många 
alternativ som behövs för att respondenten skall kunna lämna ett svar som stämmer överens 
med dennes åsikt, men även om hur bekvämlighetskryssning i mitten skall motverkas (Patel 
& Tebelius 1987; Johannessen & Tufte 2003). I slutänden bestämde vi oss för att fyra 
svarsalternativ räckte för vårt ändamål. Vi var redan från början överens om att vi ville ha ett 
jämnt antal för att �tvinga� respondenten att ta ställning i frågorna. Eftersom vi ansåg att 
många kunde känna sig stressade över att behöva fylla i enkäten ansåg vi att det fanns en stor 
risk för bekvämlighetskryssningar om den möjligheten gavs. Vår tro är att det är mycket 
sällan man är helt neutral i en fråga. I valet om sex eller fyra alternativ valde vi fyra eftersom 
vi ansåg att det räckte att dela upp respondenterna i mycket positiva, ganska positiva, ganska 
negativa och mycket negativa. Större gradskillnad ansåg vi inte relevant. 
 
Enkätfrågornas utformning baseras på de teorier vi valt att behandla i uppsatsen samt tryckt 
material från Skatteverket. Nedan följer en mer detaljerar förklaring till bakomliggande tankar 
vid frågeformuleringen. 

Allmänna frågor 
De allmänna frågorna består av ärendetyp, ålder och kön. Vi har valt att inte närmare 
analysera kategorierna ärendetyp och kön, utan enbart ålder. 
För att ge redovisningen av enkätundersökningen ett större djup, har vi valt att dela upp 
respondenterna i tre åldersgrupper. I frågeformuläret har vi sex olika åldersgrupper. Vi väljer 
att dela upp dessa i tre grupper i redovisningen. Att valet föll på att dela upp respondenterna i 
åldersgrupper har att göra med att enkätundersökningen fokuserar på kontakten och 
upplevelsen vid besök hos Skatteverket. Vi anser att kontakten med Skatteverket varierar 
beroende på vilket stadium i livet man befinner sig i, var man befinner sig i livet anser vi till 
stor del vara åldersrelaterat. Uppfattning och värdering av Skatteverket påverkas av hur 
kontakten med myndigheter är och har varit. 
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Redovisade ålderskategorier är enligt följande: 
Upp till 35 år: Vi anser att människor i denna ålder ofta studerar, har tillfälliga arbeten och 
inte riktigt har kommit ut i arbetslivet ännu. Detta medför också att de inte har hunnit skaffa 
sig några större ekonomiska åtaganden som bil, hus och eget företag. De har då inte heller 
haft någon större kontakt med Skatteverket förutom deklarationen en gång om året. Den 
relativt höga åldern på 35 år baserar vi på det faktum att människor i dag studerar och bor 
hemma hos föräldrar under längre tid. 
 
36-55 år: I denna ålder anser vi att människor befinner sig mitt i yrkeslivet. Det händer 
mycket under denna period t ex giftermål, start av eget företag och andra ekonomiska 
åtaganden t ex lån till hus. Detta leder till tätare kontakt med Skatteverket och därmed större 
erfarenhet av myndigheten. 
 
56 år och uppåt: Dessa människor börjar närma sig pensionsåldern. Ekonomiska åtaganden 
trappas ner eftersom lån är betalda och nya större investeringar sker inte i någon högre grad. 
Kontakten med Skattverket minskar, men de har fortfarande en stor erfarenhet av 
myndigheten. 
 
Vi har även räknat ihop genomsnittet för alla respondenter, benämns �alla� i diagrammen. 
 

Tidigare kontakt med Skatteverket 
Dessa frågor behandlar besökarnas tidigare erfarenheter av kontakter med Skatteverket. T ex 
Grönroos (1992) talar om hur viktiga tidigare erfarenheter är när det gäller förväntan inför och 
upplevelsen av servicekvalitet vid senare kontakter.  
 
I redovisningen av enkätundersökningen har vi två kategorier som baseras på människors 
tidigare erfarenheter av personliga besök. Denna uppdelning stöds av de teorier vi använder 
som säger att tidigare erfarenheter och förväntningar påverkar hur en människa upplever en 
tjänst. 

Besöket idag 
Frågorna behandlar hur besökarna upplever dagens besök som helhet. De teorier som låg till 
underlag för dessa frågor (och även fråga 7) är Bergman & Klevsjös kvalitetsdimensioner på 
en tjänst (2001) och Grönroos (1992) två dimensioner av tjänstekvalitet.  

Bemötande 
Skatteverket framhäver i sina policydokument vikten av att personalen framstår som 
serviceinriktad och kompetent. Även teorier vi behandlat i uppsatsen framhåller vikten av de 
egenskaper som behandlas i detta avsnitt. 

Allmän bild av Skatteverket 
Dessa frågor behandlar besökarnas allmänna bild av Skatteverket. Genom dessa frågor vill vi 
fånga två dimensioner. Dels konflikten mellan att vara en serviceorganisation och en 
myndighetsorganisation. En annan aspekt är den påverkan människors allmänna bild av en 
organisation får på uppfattningen av kvaliteten på tjänsterna som erbjuds. 
 
I enkätformuläret finns även två avslutande frågor som behandlar människors inställning till, 
och humör vid, besöket på Skatteverket. I och med att enkätundersökningen genomfördes i ett 
så tidigt skede i uppsatsarbetet, då vi inte helt fastställt den slutliga inriktningen, är detta 
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frågor som behandlas i teorier som vi sedan inte använt oss av. Av den anledningen är dessa 
varken redovisade i empiriavsnittet eller med i vår analys. 

2.6 Intervjuer 
Vår inledande kontakt med Skatteverket skedde genom ett informellt möte mellan oss och 
Christer Schön, informationschef, samt Bo Andersson, chef för uppföljningsenheten. Under 
mötet fick vi en första insikt i hur Skatteverket arbetar med service, och vi förklarade vårt 
övergripande syfte med uppsatsen. Vid ett följande möte fick vi del av skriftligt material som 
behandlade de områden vi var intresserade av. Vi förde också en mer djupgående diskussion 
om hur vi ville genomföra undersökningen och syftet med den. En tid innan genomförandet 
av enkätundersökningen träffade vi Christer Schön och Bo Andersson för att visa enkät-
formuläret och gå igenom praktiska frågor inför undersökningens genomförande. Under hela 
uppsatsskrivandet har vi haft löpande kontakt med informationschefen, vilken har svarat på 
våra frågor och funderingar. 
 
En mer strukturerad intervju för att förtydliga bilden av Skatteverkets servicearbete genom-
fördes med Christer Schön som är informationschef på Skatteverket, region Stockholm. Det 
föll sig naturligt att intervjua honom eftersom han hela tiden varit vår huvudsakliga kontakt 
och eftersom han i och med sin befattning är väl insatt i de frågor som intresserar oss. Hans 
position medför att han har en helhetsbild av hela Skatteverkets organisation, och en kunskap 
om hur de arbetar med service. Intervjun genomfördes den 22 april 2004. Före intervjun 
skickade vi våra frågor till Christer Schön för att även han skulle kunna förbereda sig. Själva 
intervjun genomfördes dock mer som ett fritt samtal, då vi alla tre hjälptes åt för att täcka de 
områden som vi var intresserade av. 

2.7 Tryckt, och elektroniskt, material 
Starten för vårt datainsamlande, och egentligen för hela uppsatsen, var en allmän rundsurfning 
på Skatteverkets, och regeringens, hemsida. Det är också där vi hittade mycket bra material. 
Från den första kontakten med Skatteverket har de också varit mycket hjälpsamma och låtit 
oss ta del av olika material, som bl a tidigare undersökningar och allmän information om 
Skatteverkets verksamhet och organisationsstruktur.  
 
Vi har även studerat både tryckt litteratur och elektroniskt material för att bilda oss en 
uppfattning om tidigare forskning och etablerade teorier inom forskningsområdet. 
Denscombe (2000), talar om vikten att fundera över materialets trovärdighet, representativitet 
och autenticitet. Vi har använt oss av mycket material som är producerat av Skatteverket, 
vilket skulle kunna innebära en viss vinkling. Väl medvetna om detta, anser vi inte att det har 
någon betydelse eftersom materialet skall användas till att jämföra hur Skatteverket VILL 
framstå, jämfört med hur medborgarna upplever dem. 

2.8 Observerationer  
Under de dagar vi genomförde enkätundersökningen befann vi oss mitt i den verklighet som 
besökarna upplever. Det var många människor som spontant kom fram och lämnade olika 
synpunkter till oss. Vi fick också en allmän uppfattning om hur situationen förhåller sig på 
Skatteverkets expedition. Det är inte bara vid enkätgenomförandet vi varit där, vi har under 
undersökningens gång haft flera tillfällen att besöka Skatteverket. Även om vi inte explicit har 
tagit upp detta i vår uppsats så har det ändå påverkat oss och undersökningen. Naturligtvis kan 
detta både ses positivt och negativt. Den mer informella information vi kunnat få genom att 
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befinna oss på plats har bidragit till ett större djup i undersökningen, men samtidigt har säkert 
vår närvaro på Skatteverkets kontor, vid enkätundersökningstillfället, på något sätt påverkat 
respondenter och personal. 

2.9 Reliabilitet/Validitet 
Validitet handlar om att mäta det som avses att mätas (Patel & Tebelius 1987). I uppsatsen har 
följande gjorts för att öka validiteten. Enkät- och intervjufrågor är noggrant avvägda i för-
hållande till problemformulering och syfte, detta för att samla in information som är relevant 
för undersökningen. En annan aspekt vad gäller validiteten, gäller det urval vi använde oss av 
vid enkätundersökningen. Vi tillfrågade människor som befann sig på plats på Skatteverket, 
och därigenom med säkerhet haft kontakt med myndigheten, vilket var centralt för uppsatsens 
syfte. 
 
Reliabiliteten handlar om undersökningens data, vilka data som används, insamlingssätten 
och hur de bearbetas (Johannessen & Tufte 2003). Det faktum att vi enbart genomfört en 
strukturerad intervju, med informationschefen, gjorde att vi ansåg det vara extremt viktigt att 
vi uppfattade hans åsikter på rätt sätt. Vid intervjutillfället tog vi båda anteckningar, och 
informationschefen fick sedan möjlighet att korrigera utskriften av intervjun. 
 
Frågeformulärets frågor testade vi på en liten testgrupp innan undersökningstillfället. Syftet 
med detta var att kontrollera att frågorna uppfattades på det sätt vi ville, och möjliggjorde 
förändringar innan undersökningstillfället. Vid undersökningstillfället talade vi också om för 
respondenterna att vi gärna hjälpte dem med förtydligande av frågorna om de uppfattade 
någon del som svår att förstå. 

2.10 Metodkritik 
Vår tro är att det är omöjligt att genomföra en undersökning utan några som helst brister. I vår 
undersökning finns det säkerligen faktorer som kan ha påverkat undersökningen på ett mindre 
positivt sätt. 
 
Den största kritiken mot metoden i uppsatsen riktar vi mot urvalet. Vi såg det nödvändigt att 
respondenterna i enkätundersökningen haft kontakt med Skatteverket. Eftersom vi inte hade 
tillgång till något register över besökare på Skatteverket, var det enda sättet att nå ut till dessa 
människor, att fånga dem på plats. Vi är väl medvetna om att denna undersökning inte kan 
upprepas med exakt samma människor eftersom vi inte vet vilka de är. Vi anser dock att detta 
är acceptabelt. Undersökningen syftar inte till att generalisera, utan enbart till att söka 
tendenser. För att säkerställa att detta urval kunde användas för denna typ av undersökning 
tog vi kontakt med metodexpert Sixten Nilsson på Statistiska centralbyrån, SCB, vilken 
godkände urvalet. 
 
Pga att studien genomfördes under en begränsad tid hade vi ingen möjlighet att ordentligt 
undersöka eventuella avvikelser beroende på veckodag, säsong eller period. Enligt 
Skatteverket så finns det dock inga större skillnader. Undantag är deklarationsperioden. Vi 
genomförde undersökningen så tidigt som möjligt för att försöka undvika den. Valet av dagar 
kan därför ses som ett bekvämlighetsurval. 
 
Vi vet inte vilka som inte besvarade enkäterna. Det kan möjligen vara så att de som avböjde 
att delta i undersökningen avviker på något betydelsefullt sätt jämfört med de som besvarade 
enkäten. 



Service ur ett medborgarperspektiv - Metod 
 
 
 

 14

 
Vi har inte genomfört några intervjuer med besökarna. Det var heller aldrig vår avsikt, men 
medför att vi saknar djup vad det gäller respondenternas åsikter. Vi anser att enkätunder-
sökningen ändå ger oss den information vi behöver. Genom att vi befann oss på plats fick vi 
också en viss insikt i vilken situation människor möter när de besöker Skatteverket. 
 
Eftersom vi i undersökningen låtit respondenterna bedöma sina subjektiva uppfattningar med 
hjälp av ordinalskalor, utan fasta avstånd mellan mätpunkterna, är vi medvetna om att det inte 
är några exakta värden vi fått fram (Denscombe 2000). Vi har dock gjort vårt bästa för att 
bedöma trender mer än de exakta värdena. 
 
Eftersom vi använde oss av relativt manuella metoder för att registrera enkätsvaren så kan det 
ha blivit fel. Vi har dock gjort allt för att minimera risken för detta genom att dubbelkolla 
samtliga registreringar ordentligt. 
 
Det faktum att vi under två dagar fanns på plats kan ha påverkat respondenternas inställning 
till besöket, vilket kan medföra ett missvisande resultat. Vi tror dock inte att detta är fallet i 
någon stor utsträckning. 

2.11 Sammanfattning 
Uppsatsen baseras på en vilja att undersöka hur service genom personlig kontakt upplevs i en 
organisation som i hög grad fokuserar på tekniska kommunikationskanaler. Tema för 
uppsatsen är New Public Management, med stora inslag av service- och kvalitetsteorier, sett 
ur ett medborgareperspektiv. 
 
Undersökningen genomfördes på Skatteverkets lokalkontor på Södermalm i Stockholm under 
våren 2004. Huvuddelen av det empiriska materialet samlades in på plats genom enkäter som 
besökarna besvarade och intervju med informationschefen. Vi har också använt oss av 
skriftligt material, som tidigare forskning, Skatteverkets policydokument och annan 
information om myndigheter. 
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3. Teorier 
I detta avsnitt kommer de teorier som berörs i undersökningen att introduceras. Vi har valt att 
börja presentera de teorier som berör organisationen och samhället i stort, för att sedan arbeta 
oss ner på en lägre nivå där vi behandlar service gentemot medborgaren. 

3.1 Vad är en myndighet/offentlig förvaltning? 
Myndighet är ett svårdefinierat begrepp och därför finns det ingen allmän definition av ordet. 
Vad man ofta menar med ordet �myndighet� är ett statligt eller kommunalt organ, vars 
främsta uppgift är att verkställa offentliga förvaltningsuppgifter och fungera som en 
offentligrättslig grundlag t.ex. studiestödslagen eller skollagen (Premfors mfl 2003). Vidare 
menar författarna att myndigheter har många olika uppgifter. Det kan vara att hushålla med 
resurser, samarbeta med andra myndigheter, erbjuda god service till medborgarna mm. 
Wennergren (2000) menar att de flesta statliga myndigheter är verksamma inom ett specifikt 
verksamhetsområde men det förekommer att myndigheterna opererar inom olika 
verksamhetsområden. Vissa myndigheter bedriver huvuddelen av sin verksamhet i en form, 
t.ex. myndighetsutövning, tillsyn eller kunskapsproduktion, medan andra myndigheter arbetar 
med många olika verksamhetsformer. Andra kännetecken är att myndigheter grundas på 
författningar, det är alltså regeringen eller riksdagens beslut som ligger till grund för de beslut 
myndigheter fattar. Trots dessa kännetecken kan det ändå vara svårt att avgöra om ett organ är 
en myndighet eller något annat. Det viktiga för att avgöra det, är att se hur nära anknytning 
organet har till den statliga eller kommunala organisationen och genom vilken rättslig form 
organet kom till.(Wennergren, 2000) 
 
Wennergren (2000) belyser det faktum att ordet myndighet traditionellt sett har haft en 
negativ prägel. Den första förvaltningslagen som trädde i kraft 1971, förbättrade inte synen på 
myndigheter. Under denna period användes begreppet �myndighetsutövning� när det gällde 
myndigheters verksamhet och beskrivningen löd på följande sätt: 

�utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, 
rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd eller annat jämförbart 
förhållande� (Wennergren 2000, sid.25) 

1986 kom den nya förvaltningslagen, som ersatte den gamla, och därmed förändrades också 
innebörden i begreppet �myndighetsutövning�:  

�beslut eller åtgärder som ytterst är uttryck för samhällets 
maktbefogenheter� (Wennergren 2000, sid.25) 

Nu kan en enskild tjänsteman inom myndigheten inte bestämma själv, utan myndigheten, som 
helhet, har rätt att utöva kontroll och styrning. Detta görs med stöd av lagar och regler. Med 
detta menas att en förvaltning med stöd av författningar kan fatta olika typer av beslut som 
kan ha en positiv eller negativ innebörd för den enskilde. Det är fortfarande myndigheterna 
som har makten. Wennergren (2000) talar om olika sätt myndigheter kan gå till väga när de 
behöver få något uträttat. De kan gå samförståndsvägen eller tvångsvägen, beroende på den 
enskildes medverkan. När myndigheten använder sig av samförståndsvägen handlar det inte 
om direkt myndighetsutövning, här är den enskilde införstådd men vad myndigheten vill och 
ger samtycke till det. Den enskilde är dock medveten om att myndigheten ändå kan få sin vilja 
igenom, om de vill. Då handlar det om myndighetsutövning och myndigheten går 
tvångsvägen. Myndigheten använder sig helt enkel av sin auktoritet för att få sin vilja igenom 
(Wennergren, 2000). Denna typ av samhällstyrning, beskriver Lundquist (1992) som en 
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situation då myndigheten ensidigt kan bestämma över medborgaren, vilken är skyldig att lyda. 
En annan typ av samhällstyrning författaren tar upp, är utbjudande av varor och tjänster. Detta 
är en situation som traditionellt sett rått i privata organisationer. Idag är detta en situation som 
är vanlig även inom offentliga organisationer och som till viss del vill efterliknas även av 
myndigheter som bedriver myndighetsutövning. Tanken har varit att gå i riktning mot att 
sudda ut skillnader mellan offentligt och privat. Detta har lett till att även andra värderingar 
och synsätt har kommit att styra än de som traditionellt sett gällt vid myndighetsutövning. 
 
Premfors m.fl. (2003) använder begreppen offentliga organisationer och offentlig förvaltning 
som synonymer. Vi väljer att använda oss av samma betydelse. Med offentlig förvaltning 
menar de myndigheter, domstolar och politiska beslutsfattande organ. Vårt fokus ligger på 
myndigheter. 

3.2 Den traditionella offentliga förvaltningen 
Inom offentliga organisationer definieras mål, strukturer och processer centralt och begränsas 
av rådande lagstiftning och politiska ideologier (Robertson & Seneviratne 1995). Det är också 
så att organisationernas verksamhet ingår i en bredare strategi vad gäller samhällets 
utveckling och ekonomi (Parker & Bradley 2000). Boyne (2002) menar att det faktum att 
målen för organisationen är påförda genom politiska processer och inte har vuxit fram genom 
chefernas (eller de anställdas) visioner för organisationen, tillsammans med en strävan efter 
att tillgodose många olika gruppers intressen, medför att målen ofta blir vagt och oprecist 
formulerade, och sinsemellan motstridiga. 
 
Offentliga organisationer är vanligen inte konkurrensutsatta men påverkas ändå av många 
externa faktorer, och kan inte själva påverka inriktningen i verksamheten. Enlig Parker & 
Bradley (2000) är det en bidragande orsak till att de kännetecknas av en hög grad av lagar, 
regler och restriktioner, klara hierarkier och formaliserade beslutsprocesser. Robertson & 
Seneviratne (1995) förklarar detta med att regler och procedurer framstår som viktigare än en 
inriktning mot effektivitet och produktivitet. Även Boyne (2002) diskuterar kring detta 
problem och menar att regler och procedurer som inte ifrågasätts ofta kan blir förlegade och 
onödiga och i värsta fall till belastning för verksamheten. 
 
Inriktningen på regler och procedurer får även andra konsekvenser. Chefers avancemang 
inom organisationen bygger oftast på administrativ kunskap mer än på ledarskapstalanger, 
vilket försvårar anammandet av nya ledarskapsmetoder (Parker & Bradley 2000). De har även 
relativt liten frihet och måste följa de riktlinjer verksamheten påförts. Detta är faktorer som 
kan bidra till det faktum att cheferna uppvisar ett mindre engagemang i verksamheten, jämfört 
med sina kollegor inom den privata sektorn (Boyne 2002). 

3.3 En jämförelse mellan offentliga och privata organisationer 
Inom privata företag är kunden och företaget de primära aktörerna/intressenterna. Offentliga 
organisationers verksamhet däremot styrs av ett samhällsansvar, där medborgarna/samhället 
blir en tredje intressent. (Arvidsson 1998) 

Skatteförvaltningen är t ex inte en serviceorganisation för enskilda 
skattebetalare. I verksamheter av detta slag är det uppenbarligen inte 
fråga om marknadsmässiga, frivilliga relationer. Här är det fråga om 
myndighetsutövning, om samhällsstyrning. Verksamhetens syfte är 
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inte att tillgodose vare sig organisationsinterna eller enskilda 
avnämares intressen, utan �samhällets�. (Arvidsson 1998, s. 224) 

Forskning har kommit fram till att offentliga organisationer skiljer sig från privata 
organisationer på flera olika punkter (Parker &Bradley 2000). Figur 1 visar översiktligt några 
av dessa punkter. 
 
 Offentliga organisationer Privata organisationer 
Anledning till existens Verksamheten Ekonomi 
Ägarskap Kollektivt av medborgarna Entreprenörer/aktieägare 
Finansiering Skatter Avgifter som betalas av 

kunderna 
Begränsningar/Kontroll Politiska Ekonomiska 
Engagemang i 
medborgare/kunder 

Ser till medborgarna som 
grupp  

Ser till den enskilde kunden 

Figur 1: Faktorer som skiljer offentliga och privata organisationer åt. Egen bild 

Offentliga organisationer och företag har helt skilda motiv till sin existens. En offentlig 
organisation finns till p.g.a. ett politiskt beslut och kommer att fortsätta existera till dess ett 
beslut om verksamhetens upphörande fattas. Ett privat företag existerar för att någon valt att 
satsa pengar i verksamheten. Det primära i privata företag är lönsamhet och ekonomiskt 
överskott, verksamheten är ett medel för detta. I offentliga organisationer är verksamheten det 
primära, ekonomin är här endast ett medel. (Arvidsson 1998) 
 
Offentliga organisationer �ägs� gemensamt av medborgarna, vilka finansierar verksamheten i 
organisationen genom skatter. Privata företag å andra sidan ägs av företagare eller aktieägare. 
Verksamheten inom privata företag finansieras i huvudsak av avgifter som betalas av 
kunderna. (Boyne 2002; Brunsson 1998) 
 
Privata organisationer kontrolleras i huvudsak av ekonomiska restriktioner som konkurrens, 
kundernas krav och ägarintressen (Parker & Bradley 2000). De offentliga organisationerna 
kontrolleras till största del av politiska restriktioner genom olika politiska aktiviteter och 
beslut (Boyne 2002). Som vi nämnt tidigare är de även tvungna att tillvarata många skilda 
intressen, vilket också kan ses som en politisk begränsning (Parker & Bradley 2000; Brunsson 
1998). 
 
Medan privata företag alltid måste vara medvetna om den enskilde kundens tillfredställelse, 
eftersom detta är nödvändigt för företagets fortlevnad, är offentliga organisationer ofta mindre 
engagerade i den enskilde medborgarens krav, eftersom medborgarna oftast inte har någon 
möjlighet att välja någon annan tjänsteleverantör. I motsats till det privata företaget måste 
dock den offentliga organisationen kunna erbjuda sina tjänster till alla medborgare, som 
behöver nyttja tjänsten, på ett rättvist sätt (Vigoda 2000; Brunsson 1998). Även Boyne (2002) 
diskuterar kring detta. Han lyfter fram det faktum att offentliga organisationer är öppna 
system som lätt påverkas av externa händelser. Det är viktigt att denna öppenhet främjas så att 
organisationerna kan vara lyhörda för medborgarnas behov. Rune Premfors m.fl. (2003) talar 
också om den öppna förvaltningen. De lyfter fram offentlighetsprincipen som syftar till att 
förenkla för medborgare, och andra intressenter att få insyn i den offentliga förvaltningen. 
Detta är någonting som går långt tillbaka i den svenska historien, och därför oftast tas som 
självklar hos medborgarna. 
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3.4 New public management (NPM) 
Under 80- och 90-talen påbörjades ett omfattande moderniseringsarbete av statliga och 
kommunala förvaltningar. Detta var en reaktion på den rådande misstro mot offentliga 
organisationer som rådde, där de ansågs ha byråkratiproblem, kapacitetsproblem och 
legitimitetsproblem (Lind 1996). Sedan 1980-talet har olika managementteorier föreslagit 
modeller för styrning som skall syfta till att överkomma bristerna i den traditionella 
byråkratiska styrningsmodellen (Parker & Bradley 2000). 

�New Public Management can be defined as an integration of ideas 
from different disciplines on the operation of large bureaucracies 
which function under political pressures, using general management 
wisdom and business considerations to implement innovatory policies 
and ideologies for the public interest� (Vigoda 2000, sid. 170) 

Benämningen New Public Management har arbetats fram av forskare för att få en samman-
fattande beteckning på företeelser de anser skapat en förvaltningspolitisk trend runt om i 
världen (Premfors m.fl. 2003). New Public Management lanserades som begrepp under 1980-
talet (Vigoda 2000), men de företeelser som avses är alltså äldre än begreppet, och har länge 
diskuterats inom den offentliga förvaltningen (Boyne 2002). Även Nils Brunsson (1998) tar 
upp denna trend och kallar den för företagisering, när organisationer med starka politiska 
inslag får drag från företagsinstitutionen. 
 
Centralt inom NPM är att offentliga organisationer skall importera ledningsmetoder och 
arbetssätt som används inom den privata sektorn, t ex Management by Objectives och Total 
Quality Management (Boyne 2002). Parker & Bradley (2000) skriver att avsikten är att ändra 
fokus från regler och administration till resultatstänkande och ledarskap. Premfors m.fl. 
(2003) beskriver denna perspektivförflyttning som en förskjutning i ansvarsutkrävandet från 
processer till resultat. Från att tidigare kontrollera arbetsinsatser, byråkratiska processer och 
regler går man mot att använda sig av prestations- och effektmål, vilka är kvantitativt 
specificerade. Betoningen på ledarskap och ledaregenskaper kombineras med utveckling av 
bättre rapporterings- och ansvarsmekanismer. Parker & Bradley (2000) menar att detta skall 
uppnås genom ökad flexibilitet, entreprenörsanda, effektivitet och produktivitet. 
 
New Public Management har också som målsättning att uppnå en bättre kundfokusering 
(Parker & Bradley 2000). Användningen av tekniker som används inom privata sektorn, t ex 
Human Resource Management och Organizational Development, skall medföra att de 
anställda blir mer kompetenta, effektiva och mer medvetna om organisationens mål. Detta 
skall leda till att de kan, och vill, ge en bättre service till medborgarna. (Vigoda 2000) 
 
Inom New Public Management finns en övertygelse om att skillnaderna mellan offentliga och 
privata organisationer inte är viktiga, därför inte bara kan, utan bör, offentliga organisationer 
styras och administreras på ett liknande sätt (Premfors m.fl. 2003). I litteratur om offentlig 
förvaltning och ledning har övertagandet av den privata sektorns modeller dock setts med 
mycket skepticism. Det kan åskådliggöras med följande citat av W. Sayre hämtat från Boynes 
artikel: 

�Public and private organizations are fundamentally alike in all 
unimportant respects� (Boyne 2002, sid 98) 

En stor forskningsfråga gäller frågan om en typ av organisation är generaliserbar till en annan. 
Behövs en offentlig organisationsteori, eller går det att använda sig av en generell 
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organisationsteori (Wise 1990)? George A. Boyne (2002) har analyserat 34 empiriska studier 
där olika skillnader mellan offentliga och privata organisationer behandlas. Det resultat han 
kom fram till var att det inte finns något direkt stöd för att organisationerna skiljer sig 
fundamentalt åt, därmed inte sagt att det inte finns några skillnader. Ståndpunkten i hans 
artikel är att påståendena om att skillnaderna är för stora inte är empiriskt bevisade. Att 
offentliga ledare kan lära från privata ledare anser han därför vara värt seriösa, men 
fortfarande försiktiga, överväganden.  
 
Vissa forskare, t ex Parker & Bradley (2000), anser att ledningsmetoder som kopplas till New 
Public Management kan komma i konflikt med de attityder, värderingar och den kultur som 
existerar inom offentliga organisationer. Även Magnus Söderström (1998) är inne på den 
linjen. Han anser att offentliga organisationer skiljer sig så mycket från privata företag, vad 
gäller bl. a. historik, bakgrund och styrformer vilket gör att de inte direkt kan jämföras med 
privata företag och inte heller använda deras arbetsformer. Nils Brunsson (1998) menar att det 
kan finnas en risk att låna egenskaper från en annan organisationsform. Organisationerna kan 
välja att ta till sig vissa egenskaper vilka kan komma att gynna organisationen själv, mer än de 
som står utanför. Om offentliga och privata organisationer är grundläggande olika, är det liten 
idé att försöka dra lärdom från ledning i privata sektorn. Att då använda sig av NPM skulle 
som bäst vara meningslöst och skulle även kunna bli en belastning. I Parker & Bradleys 
(2000) undersökning visar det sig att den traditionella hierarkiska kulturen, där regler och 
tekniska detaljer är viktiga, fortfarande råder inom offentliga organisationer. Organisationerna 
domineras varken av flexibilitet och förändringsvilja eller av resultatfokusering med betoning 
på effektivitet och produktivitet i någon högre utsträckning. En förklaring till att offentliga 
organisationer håller kvar vid gamla kulturer och värderingar, menar Parker & Bradley 
(2000), är att de i grunden är annorlunda än privata organisationer. Därför kommer att förbli 
orienterade mot den traditionella modellen av offentliga organisationer, oavsett vilka policy-
beslut som fattas för att försöka förändra detta. 
 
Wise (1990) anser att New Public Managementdebatten är positiv eftersom den lyfter fram 
hur väl offentliga organisationer styrs, och hur väl de kan erbjuda kvalitativ offentlig service. 
Men han ser NPM som ett angreppssätt bland många, inte det enda. Eran Vigoda (2000) 
menar att även om det inte är uppenbart att den ackumulerade kunskapen om den privata 
sektorn går att överföra till den offentliga sektorn, så är det ändå så att interaktion mellan de 
två sektorerna är produktivt för dem båda. 

3.5 Myndighet - service 
Ofta finns det motstridiga intressen mellan myndigheter och medborgarna (Lind 1996). 
Relationen mellan ett vinstdrivande företag och kunden kännetecknas av en frivillighet från 
båda parter (Arvidsson 1998; Brunsson 1998). Offentliga organisationers marknad ser ut på 
ett helt annat sätt. Vanligen existerar inte den frivillighet hos parterna som finns på en 
traditionell marknad, medborgarna har oftast ingen möjlighet att välja någon annan 
tjänsteleverantör. Relationen mellan kunden och det privata företaget kännetecknas av 
ömsesidigt utbyte, medan relationen mellan medborgaren och den offentliga organisationen 
bygger på auktoritet och makt. Detta är faktorer som medför att offentliga organisationer blir 
mindre intresserade av, och lyhörda för, medborgarnas behov och krav. (Vigoda 2000) 
Arvidsson (1998) och Lind (1996) ställer sig lite tveksamma till om det är möjligt för 
myndigheter att ersätta en myndighetskultur med en servicekultur, där man ser de personer 
man skapar värde åt som kunder. De anser att kundbegreppet har en begränsning inom 
organisationer som bedriver maktutövning, som ju myndighetsutövning kan ses som. 
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Medborgarrätt är inte alls jämförbart med att kunden alltid har rätt, vilket kan medföra 
konflikter inom förvaltningar med uttalad servicekultur och kundfokusering. Denna kultur-
förändring har dock skett inom, kanske främst kommuner och landsting, där klienter, 
patienter, invånare o s v har setts som �kunder� eller �brukare� med rätt att få sina 
individuella krav och önskemål beaktade. Denna utveckling, och samhällsförändringar i stort, 
har enligt Lind (1996) gjort att myndigheters uppgifter och roller också har förändrats. 

Kund- och marknadstänkandet kommer till uttryck i tänkesätt, språk 
och begrepp med tydliga rötter i en vokabulär som tidigare var 
reserverad för näringsliv och affärsföretag. (Lind 1996, s. 120) 

Vidare har denna utveckling lett till många förändringar inom framför allt offentliga 
organisationer. I en proposition, prop. 1997/1998:136, som antogs av en enig riksdag anges 
hur svenska statsförvaltningar skall arbeta med fokus på hög kvalitet, öppenhet, motiverade 
och kompetenta medborgare, dugliga chefer och förändringsförmåga. I propositionen 
poängteras att förvaltningarna finns till för medborgarna och de skall sättas i fokus för 
förvaltningarnas arbete. Detta ställer bl. a. krav på tillgänglighet, tillmötesgående och dialog 
med medborgarna hos statliga myndigheter (SOU 2004:23). Den makt offentliga organi-
sationer besitter, måste förvaltas på rätt sätt. Ett synsätt menar att det är av yttersta vikt att de 
utvecklar lyhördhet för åsikter från medborgarna, lagen och andra intressenter i samhället 
(Vigoda 2000). Andra forskare lyfter dock fram det faktum att överordnade och andra 
intressenter, vilka har olika intressen, ställer krav på tjänstemän inom myndigheter. Dessa 
olika krav kan komma i konflikt med varandra (Lundquist 1997). Att tjänstemän tillfredställer 
enskilda medborgares behov istället för att se till samhällets bästa kan skada professionalism 
inom organisationen. Utmaningen ligger i att utveckla förmågan att vara lyhörd för med-
borgarnas åsikter, visa medkänsla och vara lyhörd, och samtidigt planera långsiktigt för 
samhällets bästa. (Vigoda 2000) 

3.6 Kundbegreppet 
Kundbegreppet är ett svårdefinierat begrepp och har därför varit väldigt omstritt, framförallt 
när begreppet spred sig till offentliga organisationer (Bergman och Klefsjö, 2001). Författarna 
anser att användningen av begreppet �kund� inom offentliga organisationer kan vara 
opassande, därför att många förknippar en ekonomisk relation till ordet kund. Gustavsson 
m.fl. (1997) å andra sidan, hävdar att vikten ska läggas på att förstå varför organisationen 
finns till och för vilka de finns till. Detta kan självklart medföra komplikationer, då 
organisationer försöker ta fram en gemensam bild av vilka som är organisationens kunder. 
Vilka är polisens kunder? Vilka är skattemyndighetens kunder? Bergman och Klefsjö (2001) 
anser att man inte bör ge kundbegreppet specifika namn som elever, abonnenter, patienter 
eller prenumeranter. Anledning till detta är att många verksamheter är till för flera olika 
grupper av människor/kundkategorier och ordet kund kan inte täcka alla dessa kategorier. 
Därför, tror författarna, att ett mer neutralt begrepp som kan fungera i alla lägen kan behövas. 
Gustavsson m.fl. (1997) anser att vad man i slutändan kallar de man finns till för, är av 
mindre betydelse. 
 
Ett annat problem med denna kundfokusering är, enligt Gummesson (1998), att kunden inte 
alltid är samma person som betalar för tjänsten. Detta kan medföra att man koncentrerar sig 
för mycket på den/de som betalar för tjänsten och de som verkligen använder sig av tjänsten 
blir lidande, då servicen riktas åt fel håll. Även Bergman och Klefsjö (2001) anser att när man 
pratar om kvalitet så sker denna fokusering kring kundbegreppet. Därför definierar de kund-
begreppet på följande sätt:  
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�de personer eller organisationer vår verksamhet är till för d v s de vi 
skall skapa värde åt, genom våra aktiviteter och produkter� (Bergman 
och Klefsjö 2001, s.27). 

Med denna formulering riktar de sig till personer som verkligen använder sig av tjänsten. 

3.7 Ekonomiska och sociala faktorer 
När NPM utvecklas tvingas organisationen att bli mer aktiv och initiativtagande när det gäller 
prestationsmätningar. Det blir viktigare att utvärdera effektivitet och kvalitet vad det gäller 
organisationens tjänster gentemot medborgarna, på så sätt blir medborgaren en ny och viktig 
aktör i organisationens verksamhetsutvärdering, som tidigare varit mycket inriktad på interna 
prestationsmätningar. Allmänheten och medborgarna har traditionellt sett sällan blivit 
tillfrågade om sina åsikter, vilket ju inte alls betyder att de inte har åsikter i frågan om 
offentliga organisationers förvaltning och service. Kultur, arbetssätt och regler påverkar ju i 
allra högsta grad medborgarna. Deras åsikter kan hjälpa organisationen att förstå allmänhetens 
behov, vilket underlättar utvecklandet av tjänster som motsvarar dessa behov, och slutligen 
värderingen i vilken grad medborgarna är tillfredställda med tjänsterna. (Vigoda 2000) 
 
Debatten fortsätter om hur ekonomiska faktorer skall samsas med sociala och mänskliga 
faktorer. Eftersom den offentliga förvaltningen direkt påverkar samhället och medborgarna 
som lever där, har allmänheten rätt att demokratiskt påverka dess verksamhet. Dock kan en 
stark fokusering på ekonomiska aspekter leda till en försämring gällande andra faktorer som 
hastighet och precision, kvaliteten på servicen gentemot medborgarna kan bli lidande. Å 
andra sidan behöver inte en mer affärsmässig orientering stå i konflikt mot medborgarnas 
krav. Ett mer ekonomiskt användande av skattebetalarnas pengar kan helt överensstämma 
med medborgarnas vilja, så länge organisationen är medveten om medborgarnas sociala 
behov. (Vigoda 2000) 

3.8 Serviceidén ur ett myndighetsperspektiv 
Som vi nämnt tidigare har serviceutvecklingen tagit fart inom olika offentliga myndigheter, 
lagar och förordningar har arbetats fram för att kunna anpassa servicen till medborgarna. Lind 
(1996) menar på att myndigheters strävan är att erbjuda bra service inte enbart till staten, utan 
även till medborgarna, och att det ska finnas ett mer naturligt samarbete mellan myndigheter 
och medborgarna. Enligt Wennergren (2000) ska servicen inom myndigheter yttra sig genom 
informationsvillighet, hjälpsamhet, vänlighet, medmänsklighet, tillmötesgående och tillgäng-
lighet. Han poängterar även att, förutom den service myndigheter erbjuder medborgarna så 
har de även serviceskyldigheter gentemot medborgarna, dessa är, att varje myndighet ska 
lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda. Andra former av 
service Lundqvist (1997) tar upp, är att myndigheter på ett snabbt och smidigt sätt ska lämna 
svar på olika frågor till den enskilde, samt hjälpa denne att vända sig till rätt myndighet och 
hitta rätt information. En annan viktig aspekt som författaren nämner är tillgänglighet. När en 
person tar kontakt med myndigheten för att få svar på sina frågor ska denne utan svårigheter 
kunna komma i kontakt med en handläggare som kan hjälpa honom med ärendet. Wennergren 
(2000) menar på att det finns allt för många historier som tyder på besökare som irrar omkring 
i en myndighets korridorer och hänvisas åt olika håll, utan att komma rätt. 
 
En annan serviceåtgärd Wennergren (2000) nämner som mycket central inom myndigheter är 
informationsservice. Informationen ska inte enbart ges när en person tillfrågar det, utan 
myndigheten ska även ge det på eget initiativ. Informationen som gäller allmänheten kan ges 
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genom tryckta blanketter, informationsbroschyrer och genom webbsidor på Internet. 
Information som berör en enskild person ges på tu man hand. Medborgarna ska även 
informeras om sina rättigheter men även om sina skyldigheter. Gällande kommunikationen 
mellan myndigheten och medborgaren tar Lind (1996) upp problematiken med språket. 
Myndigheter har en benägenhet att uttrycka sig krångligt i både tal och skrift. Språket de 
använder sig av är främmande för en �vanlig� person. Orsaker till denna företeelse är många, 
enligt Wennergren (2000). Det kan bero på att den tjänsteman som skriver känner sig allt för 
bunden till att följa lagen och istället för att göra om texten till en mer begriplig text, följer 
denne lagtexten till punkt och pricka. En annan anledning till det svåra språket myndigheter 
använder sig av är att den tjänsteman som formulerar texten tror att myndighetens auktoritet 
skulle bli lidande om de använde sig av ett mer vardagligt språk. Att använda sig av ett 
svårbegripligt språk, leder, enligt myndigheten, till auktoritet. Detta medför att den enskilde 
känner sig enkel och i underläge. Enligt förvaltningslagen ska varje myndighet sträva efter att 
uttrycka sig lättbegriplig, vilket medför bra service. 
 
Wennergren (2000) nämner också vad förvaltningslagen tar upp i strävan att förbättra 
myndigheters service. Lagen anser att myndigheterna ska vara tillgängliga för allmänheten i 
så stor utsträckning som möjligt. Det vanligaste kontaktsättet med myndigheten är via telefon, 
men även personliga besök förekommer. Det som däremot inte tas med i förvaltningslagen är 
vänligt bemötande men detta anser författaren vara en självklarhet i myndigheternas 
verksamhet. Han tycker att det borde vara helt naturligt att en myndighet som ger 
upplysningar, vägledning, råd och hjälp ska vara tillmötesgående och ha ett trevligt 
bemötande. 
 
Det framkommer också i förvaltningslagen att servicen inte får vara gränslös. Det finns vissa 
restriktioner som säger att myndigheters hjälp ska lämnas i den utsträckning som är lämplig 
för frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Varje myndighet 
skall, och bör, anpassa sin service till den aktuella arbetes � och resurssituationen 
(Wennergren 2000). 

3.9 Tjänster/Service/Kvalitet 
Grönroos och Monthelie (1988) anser att det är omöjligt att exakt definiera vad en offentlig 
tjänst är. Busch m.fl. (1989) anser att förklaringen till detta är att en tjänst är abstrakt och 
upplevs subjektivt av kunden. Dessutom är det andra saker kring tjänsten, man måste ta 
hänsyn till, som hjälper till att bygga upp själva tjänsten. Detta klargör författarna genom att 
beskriva en tjänst fyra grundläggande karaktärsdrag: 
 
Till viss del är tjänster inte påtagliga: De kan inte lagras och visas upp. Detta gör det svårt för 
kunden att överblicka tjänsten och att objektivt värdera den. 
 
Tjänster kan ses som processer: Tjänster är en serie aktiviteter som tillsammans bildar den 
helhet som kunden upplever. 
 
Tjänster produceras och konsumeras till viss del samtidigt: Kunden är närvarande och 
upplever tjänsten, delar av tjänsten, samtidigt som den produceras. 
 
Kunden är ofta med i tjänsteproduktionen: Kunden måste själv delta för att kunna bli 
betjänad. 
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Service kan definieras som en tjänst. Fock (1984) poängterar vikten av att inte se service som 
�någonting extra� utan det ska ses som någonting som självklart skall erbjudas. Gummesson 
(1998) menar att service inte är någonting konkret och inte kan värderas objektivt. Därför är 
det svårt att mäta service, eftersom det är ett så diffust begrepp. Lind (1996) diskuterar vidare 
att det också har varit svårt att ge en objektiv, exakt allmängiltig definition på kvalitet. 
Författaren menar att ordet kvalitet länge har förknippats med en produkt, att det är 
produktens egenskaper som är grunden till om kvaliteten är bra eller dålig. Gustavsson m.fl. 
(1997) anser att begreppet �kvalitet� har förts vidare från produkter till tjänster. Dock är en 
tjänst något mer subjektivt och därför kan förklaringen på vad som urskiljer en bra tjänst vara 
mer svårdefinierat. 
 
I uppsatsen gör vi ibland en åtskillnad mellan service och tjänst beroende på vad som passar 
bäst språkligt. I de fall vi gör en åtskillnad menar vi med tjänster det arbete som utförs. Med 
begreppet service kan man göra en värdering av i vilken utsträckning tjänsten utförs på ett för 
kunden tillfredsställande sätt. 

3.10 Tjänsternas egenskaper och påverkan 
Enligt Fock (1984) och Gummesson (1998) har tjänster vanligen egenskaper som påverkar 
hur de upplevs av kunden. Gustavsson m.fl. (1997) menar att tjänsternas komplicerade natur 
medför att kvaliteten på en tjänst upplevs på ett komplicerat sätt. Vidare menar författarna att 
det är kunden som avgör om hon anser sig få bra service/kvalitet. Tjänstens egenskaper kan 
bestå av faktorer som ingår i den konkreta tjänsten, men även egenskaper som påverkas av 
tjänstens utförande. Dessa påverkansfaktorer behandlar Bergman och Klefsjö (2001) lite 
närmare, de kallar det för kvalitetsdimensioner. Författarna menar att, när en kund utvärderar 
en tjänst kan denne använda sig av olika mått på kvalitet. Måtten ligger i sin tur till grund för 
hur hon värderar tjänsten. Figuren nedan illustrerar dimensioner av en tjänst:  

 
Figur 2 Några kvalitetsdimensioner på en tjänst (Bergman & Klefsjö 2001, s.33) 

Pålitlighet, handlar om tjänstens jämnhet i resultat, det kan t ex handla om punktlighet och 
precision. Avser information och faktureringsrutiner och att det som blivit lovat, blir utfört. 
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Trovärdighet, syftar till om man har förtroende för, och kan lita på leverantören. 
 
Tillgänglighet, har att göra med hur lätt det är att få kontakt med leverantören. Det kan vara 
öppethållande, telefon och andra tekniska hjälpmedel. 
 
Kommunikationsförmåga, avser förmåga att kommunicera med kunden så att denne förstår. 
 
Tjänstvillighet, har att göra med leverantörens vilja att hjälpa kunden. 
 
Ärlighet, syftar till leverantörens uppförande i form av hövlighet, omtanke och vänlighet. 
 
Inlevelseförmåga, som avser förmåga att leva sig in i kundens situation. 
 
Omgivning; det är den miljön i vilken tjänsten utförs, d v s utrustning och lokalens utseende. 
 
Bergman och Klefsjö (2001) menar att själva kvalitetsupplevelsen, hur kunden värdera en 
tjänst, har mycket att göra med hur tjänsten blir levererad. Många av dimensionerna är också 
kopplade till kundens förtroende för den som levererar tjänsten. Grönroos (1992) utvecklar 
detta och tar upp två faktorer som krävs för att kunden skall kunna värdera en tjänst. Dessa 
faktorer är teknisk kvalitet (själva tjänsten) och funktionell kvalitet (hur tjänsten levereras). 
Vidare finns, utöver dessa primära faktorer, en mängd yttre faktorer som påverkar kundens 
hela kvalitetsbild. Vigoda (2000) anser att medborgarnas uppfattning om kvaliteten på 
organisationernas service påverkas av både politiska och kulturella faktorer (t ex affärsmässig 
eller social orientering hos organisationen, etik och organisationspolitik) och av de mer 
mänskliga aspekterna (t ex kvalitet på ledarskap, anställda och eventuell stress vid kontakten 
med offentliga tjänstemännen). 
 
Grönroos (1992) och Bergman och Klefsjö (2001) är överens om att det ofta uppstår en 
konflikt mellan hur kunden �upplever� kvalitet och hur tjänsteorganisationen gör det. Både 
offentliga och privata verksamheter förknippar god kvalitet med vad man konkret gör för 
kunden. De anser att kunden baserar sin upplevelse av kvaliteten på både vad han får, men 
även på hur han upplever själva förloppet som leder fram till det han får. Detta fenomen 
beskriver Grönroos (1992) som en upplevelse av totalkvaliteten av en tjänst, d v s det är flera 
faktorer som tillsammans skapar totalkvalitén, som figur 3 illustrerar. 
Totalkvaliteten av en tjänst består av tre komponenter:  

- Teknisk kvalitet (vad kunden får) 
- Funktionell kvalitet (hur processen upplevs) 
- Organisationsprofil (image) 
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Figur 3: Två dimensioner av tjänstekvalitet (Grönroos 1992, s.41). 

Teknisk kvalitet: Kan yttra sig i olika former, t ex att få ett pass hos polismyndigheten, få ett 
arbete genom att söka arbete på arbetsförmedlingen osv. Teknisk kvalitet avser själva färdiga 
varan eller tjänsten som kunden får från en organisation. Ofta kan denna del värderas på ett 
relativt objektivt sätt av kunden, eftersom den kan liknas vid en teknisk lösning på ett 
problem. 
 
Funktionell kvalitet: Denna dimension påverkas av hur kunden får tjänsten, d v s hur kunden 
upplever själva förloppet som leder till den tekniska kvaliteten. Det är också denna dimension 
som Bergman och Klefsjö (2001) anser vara den avgörande delen för hur kunden i slutändan 
kommer att uppleva tjänsten. Vidare upplevs ofta denna dimension mer subjektivt av kunden. 
Exempel på den funktionella kvaliteten kan vara väntetider, kösystem, möjligheten och sätten 
att få information, hur man blir bemött av personal osv. 
 
Organisationsprofil/organisationsimage: Den tekniska och funktionella kvaliteten 
tillsammans bygger upp företagets profil/image. Denna profil/image kan sägas vara den bild 
som kunderna har av organisationen och den ligger i sin tur till grund för hur kunden upplever 
tjänstekvaliteten. För organisationer gäller det därför att skapa sig en så positiv profil/image 
som möjligt, inte minst då denna profil/image fungerar som ett filter i relationen till kunden. 
Grönroos och Monthelie (1988) menar att, om en organisation har ett gott rykte, är det lättare 
att förlåta små misstag. Men om misstagen däremot förekommer ofta skadas imagen. Om 
imagen redan är negativ blir följderna av minsta misstag bra mycket större än det annars 
skulle ha blivit. Även L�Etang & Pieczka (1996) framhåller vikten av att ha en god 
företagsprofil och menar att organisationsprofilen inte är statisk i kundens ögon utan kan 
komma att förändras över tiden. Vigoda (2000) hävdar att det är svårt att hålla en till-
fredställande företagsprofil, om inte omöjligt. Vidare menar författaren att ha otillfredsställda 
kunder, varken gynnar kunderna eller organisationen i fråga.  
 
Det som nämnts hittills är bara ena sidan av myntet, det finns också ytterligare aspekter som 
måste tas hänsyn till när det gäller hur tjänstekvalitet upplevs. Som vi tidigare nämnt är 
kvaliteten något som kan upplevas subjektivt. Detta resonemang komplicerar definitionen av 
begreppet ytterligare. Mycket av hur en kund upplever en tjänst har att göra med dennes egna 
värderingar, förhoppningar och sinnesstämning. Därför anser Grönroos och Monthelie (1988) 
att man kan säga att totalkvaliteten är något personligt som kan ändras från kund till kund och 
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från tillfälle till tillfälle. Vigoda (2000) menar också att humöret, hur kunden känner sig när 
de besöker en organisation, kan vara avgörande för hur de kommer att uppleva mötet. 
Gummesson (1998) tycker inte att det enbart har att göra med hur kunden känner sig, 
författaren menar att hur kunden upplever kvaliteten även har att göra med kundens 
förväntningar och tidigare erfarenhet, vilket figur 4 visar. Förväntningarna kan påverkas på 
olika sätt exempelvis genom det så kallad word-of-mouth, hur kundens vänner, bekanta eller 
arbetskamrater uttalar sig om en viss tjänst eller organisation. Andra faktorer Gummesson 
(1998) anser påverka, är kommunikation från organisationen i fråga, det kan vara i olika 
former som telefon, annonser, personlig information, broschyrer mm. Ytterligare en faktor 
som inverkar på kunden är organisationsprofilen, vilket nämnts tidigare. 

Figur 4: Hur upplevs kvaliteten av en tjänst (Grönroos 1992, s.44)? 

Sammanfattningsvis kan sägas att den upplevda kvalitetsbilden får kunden både genom sina 
förväntningar och tidigare erfarenhet. Gummesson (1993) hävdar att kvalitetsbilden blir bättre 
ju mer förväntningarna och erfarenheterna stämmer överens med varandra. Om kunden har 
små förväntningar på en tjänst och dennes tidigare erfarenhet motsvarar hans förväntningar, 
blir den upplevda kvaliteten bättre än om kundens tidigare erfarenheter hade varit mer 
negativa. För att lyckas förbättra den upplevda kvaliteten, menar Grönroos (1996), måste 
åtminstone erfarenheterna vara bättre. Det går dock inte att höja förväntningarna utan att göra 
något åt erfarenheterna, skulle man ändå göra det medför det att gapet mellan erfarenhet och 
förväntningar ökar och den upplevda kvaliteten blir lidande. Bergman och Klefsjö (2001) 
anser att organisationsprofilen inverkar på både förväntningarna och erfarenheterna. Om 
organisationen har en bra profil/image, höjs förväntningarna och tvärtom. När en kund blir 
missnöjd anser inte Busch m.fl. (1989) att det enbart beror på dålig service, utan även på för 
högt ställda förväntningar hos kunden. Detta framhåller även Gustavsson m.fl. (1997) och 
Lind (1996). Det som också försvårar hur tjänsten upplevs är att kunders förväntningar 
förändras och ibland är orealistiska. Dessutom har olika kunder olika toleransnivåer för vad 
som accepteras (Gummesson 1998). 
 
I och med att de olika dimensionerna/påverkansfaktorerna hänger samman med hur tjänsten 
levereras, är det viktigt att organisationer ser till själva innehållet i tjänsten, hur denna är 
utformad och om tjänsten motsvarar eller överträffar kundernas behov och förväntningar. 
(Bergman & Klefsjö 2001) 
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3.11 Sanningens ögonblick 
För att knyta ihop säcken med de modeller vi har behandlat tidigare i teoriavsnittet, kommer 
vi nu naturligt in på det som kallas sanningens ögonblick. I det komplexa samspel mellan 
kunder och organisationen, finns det många faktorer man måste ta hänsyn till, t ex image, 
processer, erfarenhet och förväntningar. Samtliga faktorer som behandlats i modellerna ovan 
måste samspela i det ögonblick då organisationen möter kunden � sanningens ögonblick. 
 
Fock (1984) anser att de flesta service- och tjänsteföretag är mycket kontaktintensiva och 
mötet mellan kund och leverantör sker ansikte mot ansikte eller röst mot röst. Det är dessa 
sociala kontakter som till mycket stor del avgör bilden av varumärket, tjänsten, produkten och 
hur kunden väljer att agera. Enligt Busch m.fl. (1989) är det som sker i detta ögonblick inte 
påverkbart av vare sig företagen eller varumärken. Det är snarare skickligheten, motivationen, 
verktygen som används av företagets representanter och de förväntningarna hos kunden, som 
tillsammans kommer att skapa serviceleveransprocessen. Lundqvist (1992) anser därför, att 
det är ytterst viktigt hur personalen uppträder i denna situation. Vilken stil de har vid mötet 
med kunden, är på många sätt avgörande för hur kunden kommer att uppleva tjänsten. Även 
Vigoda (2000) lyfter fram detta, författaren anser att företagsledaren ofta har störst inflytande 
på verksamheten inom organisationen men att det är personalen/anställda som kommer i 
direkt kontakt med allmänheten. Därför måste människor i frontlinjen vara serviceinriktade, 
professionella, kunniga, ha tålamod och förståelse för kunders olika behov. Vidare nämner 
författaren att när tjänsten levereras av kvalificerad personal, som har förtroende för 
verksamheten, leder det till att kunderna blir behandlade på ett trevligt och korrekt sätt. 
 
Avslutningsvis kan man säga att det är mötet, just detta ögonblick, som är avgörande för om 
en kund kommer att bli nöjd eller inte. Det är ofta sanningens ögonblick som organisationer 
läger alla sina resurser på, för att visa för kunden vad de verkligen går för. I nästa ögonblick 
har processen slutat, kunden har gått och det är nu för sent att kunna påverka kundens 
kvalitetsbild (Grönroos 1992). 

3.12 Sammanfattning 
I inledningen av kapitlet beskriver vi den traditionella offentliga förvaltningen. Begreppet 
myndighet har haft en negativ prägel. Under senare årtionden har förvaltningen influerats av 
tankesätt från privat sektorn vilket medfört att andra värderingar och synsätt har kommit att 
styra än de som traditionellt sett gällt vid myndighetsutövning. Begreppet New Public 
Management har arbetats fram av forskare för att få en sammanfattande beteckning på 
företeelser de anser skapat denna förändring inom offentliga förvaltningar. Fortfarande är det 
dock så att privata och offentliga organisationer skiljer sig åt på många väsentliga punkter 
vilket vi visar i figur 1. 
 
En tjänst upplevs subjektivt av kunden. Det är en mängd faktorer kring en tjänst, som är 
viktiga att ta hänsyn till, vilka bygger upp själva tjänsten. Den upplevda kvalitetsbilden får 
kunden både genom sina förväntningar och tidigare erfarenheter. När en kund blir missnöjd så 
behöver det inte enbart bero på dålig service, utan även på för högt ställda förväntningar. 



Service ur ett medborgarperspektiv � Empiri 
 
 
 

 28

4. Empiri 
I detta avsnitt kommer empiri att presenteras. Vi börja med en kort introduktion av hur den 
svenska politiska strukturen ser ut, för att skapa en förförståelse för hur Skatteverket regleras. 
Vidare går vi närmare in på service, hur Skatteverket ser på det och hur medborgarna 
upplever det.  

4.1 Regering, regeringskansliet och de olika departementen 
Regeringen är det organ som styr hela vårt svenska samhälle, dess uppgift är att avgöra olika 
arbetsinriktningar och vilka frågor som ska prioriteras. Regeringskansliet är en politiskt styrd 
organisation och hjälper regeringen att utföra olika uppgifter. Kansliet är en sammanhållen 
myndighet som består av Statsrådsberedning, 10 olika fackdepartement, EU- representationen 
i Bryssel och förvaltningsavdelningen. (www.regeringen.se, 2004-10-20) 
 
Finansdepartementet som är ett av fackdepartementen har olika verksamhetsområden och till 
varje område hör ett antal statliga myndigheter, som departementet använder sig av för att 
verkställa regeringens mål, när det gäller den ekonomiska politiken. Det är myndigheterna 
som svarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen och det är också de som 
bestämmer hur olika lagar ska tillämpas och hur de ska besluta i olika ärenden. 
(www.regeringen.se, 2004-10-20) 
 
Ett exempel på myndighet som lyder under Finansdepartementet är Skatteverket. Målet med 
den skattepolitik vi har idag är att Sverige ska ha ett enkelt, rättvist och förtroendeingivande 
skattesystem. Finansdepartementet arbetar med att utforma förslag till lagar om skatter och 
sociala avgifter. Skatteverket är den myndighet som Finansdepartementet använder sig av för 
att driva in skatter och andra relaterade uppgifter. (www.regeringen.se, 2004-10-20) Deras 
huvuduppgift är att administrera stora delar av skattesystemet så att det fungerar på avsett sätt 
(Strategisk inriktning 2003-). 

4.2 Skatteverket 
Skatteverket är en fristående organisation som lyder under Finansdepartementet och har 
sammanlagt 10 500 anställda, runt om i Sverige (Verksamhetsplan för Skatteverket och 
kronofogdemyndigheterna 2005). 
 
Riksskatteverket och landets tio regionala skattemyndigheter bildade, den 1 januari 2004, en 
helt ny myndighet, Skatteverket. Denna myndighet ska ha hela landet som verksamhets-
område. Syftet med denna ombildning är att på ett bättre sätt ta tillvara befintliga resurser, 
jämfört med vad de gjort tidigare. Vidare ska reformen bidra till att på ett enkelt sätt eliminera 
olika typer av organisatoriska hinder som hämmar verksamhetsutveckling. En annan positiv 
effekt av bildandet av det nya Skatteverket är att de kommer att kunna arbeta mer på riksnivå 
med olika arbetsuppgifter samt kunna omfördela arbetsuppgifter inom landet. Fördelningen 
medför att olika arbetsinsatser kan ske oberoende av geografiska eller organisatoriska gränser. 
Tanken är att fördela olika arbetsuppgifter efter kompetens, resurser eller andra kriterier, för 
att underlätta kontakten med medborgarna. (Verksamhetsplan för Skatteverket och 
kronofogdemyndigheterna 2005)  
 
Den nya organisationsformen innebär också att antalet skattekontor kommer att minska från 
130 till 45. Kontoren kommer att vara fördelade på olika orter runt om i landet. Denna 
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minskning görs för att skapa större arbetsenheter och en ny ledningsstruktur. 
(Verksamhetsplan för Skatteverket och kronofogdemyndigheterna 2005) Förändringen 
medför en uppdelning av arbetsuppgifterna, vilka kommer att delas in i strategiska uppgifter, 
som utförs på huvudkontoret och operativa uppgifter, som utförs på de lokala skattekontoren. 
De större arbetsenheterna medför att personal med kompetens på skilda områden kan finnas 
på alla lokala kontor. Verksamheten kommer att delas in i kärnverksamhet, 
specialistverksamhet och stödverksamhet, för att kunna säkerställa en hög effektivitet, 
enhetliga bedömningar, hög service och en förbättrad kontroll. (Verksamhetsplan för 
Skatteverket och kronofogdemyndigheterna 2005) Skatteverket strävar efter enhetlighet över 
hela landet, så att rutiner och arbetsuppgifter är likvärdiga oavsett var man befinner sig. Andra 
krav är att organisationen ska vara enkel och lätt att styra, samt att det ska finnas utrymme för 
utveckling och förändring. (Verksamhetsplan för Skatteverket och kronofogdemyndigheterna 
2005)  
 
Hur arbetet inom förvaltningar skall utvecklas har formulerats i den förvaltningspolitiska 
propositionen, 1997/98:136, Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst. Målet är att uppnå 
medborgarnas förtroende, vilket skall uppnås genom effektivitet och demokrati, högt ställda 
krav på rättsäkerhet, tillgänglighet och lyhördhet. Som främsta hjälpmedel för att uppnå detta 
skall informationsteknik användas för att kunna förenkla och förbättra kontakterna för 
medborgare och företag. (Servicepolicyn)  
 
Som en följd av riktlinjerna i propositionen arbetades det inom Skatteverket fram olika 
servicemål för verksamheten. Detta skedde under 1998 och är grunden för verksamhetens 
servicearbete, servicepolicyn är en del av detta arbete. (Servicepolicyn)  
 
Vidare innebär förändringen att helt nya krav på organisationen kommer att ställas, dessa krav 
är bl. a. att medborgare, företag och produktion ska hamna i fokus. Dock framgår det i 
verksamhetsplanen att en samlad bild saknas över vilka krav och förväntningar på kvalitet 
som medborgare och företag har. (Verksamhetsplan för Skatteverket och kronofogde-
myndigheterna 2005) 
 
Några uppställda krav organisationen har formulerat är följande: 

�Vi ska för medborgarnas räkning svara för folkbokföring, 
beskattning, uppbörd och indrivning för att finansiera gemensamma 
åtaganden beslutade i demokratisk ordning. � 

�Vi ska också bidra till att alla fullgör sina förpliktelser.� 

"Vi skapar härigenom förutsättningar för ett fungerande samhälle� 
(Strategisk inriktning 2003-). 

Vad det gäller Skatteverkets visioner och framtidsmål har organisationen haft såväl ett 
medborgarperspektiv som ett medarbetarperspektiv. Skatteverkets fokusering på medborgare 
och företag har medfört nya arbetssätt och sätt att tänka, dels inom organisationen men också 
externt mot allmänheten. Därför har Skatteverket arbetat fram en medarbetarpolicy och en 
servicepolicy, som skall användas som hjälpmedel för det nya tänkandet. ( Verksamhetsplan 
för Skatteverket och kronofogdemyndigheterna 2005) 
 
Skatteverket är medvetna om att förtroendet för en myndighet har en direkt effekt på viljan att 
göra rätt för sig. Även de sociala normer som gäller i en grupp har stor betydelse för olika 
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personers vilja att göra rätt för sig. Viktigt för förtroendet är att agera snabbt och effektivt mot 
dem som inte vill göra rätt för sig. Detta leder till att människor märker att det inte är lätt att 
fuska i systemet, vilket även leder till bättre moral och frivillig medverkan. Genom före-
byggande arbete, som information och kontinuerligt arbete för att förenkla regler vilket 
underlättar för medborgarna att göra rätt för sig, skall förtroendet och frivillig medverkan öka. 
Skatteverket bedriver även ett arbete för att påverka attityder och normer. I verksamhets-
planen betonas att myndighetens inställning till medborgare och företag och hur de bemöts, är 
betydelsefullt för att dessa grupper ska känna förtroende för den verksamhet som bedrivs och 
hur man arbetar. (Verksamhetsplan för Skatteverket och kronofogdemyndigheterna 2005)  
 
Medarbetarpolicyn arbetades fram för att lyfta fram väsentliga delar inom organisationen, 
vem organisationen är till för och hur de anställda ska arbeta för att uppnå verksamhetens mål. 
Mycket centralt i policyn är att de anställda, d v s statstjänstemän är till för medborgarna och 
därför behandlar policyn tre delar som är viktiga för de anställdas arbetssätt. Dessa delar är, 
resultat, samverkan och utveckling. De innehåller i huvudsak mjuka värden som skall syfta till 
ett helhetstänkande, ansvarskänsla och utbyte av kunskap.(Medarbetarpolicyn) Vidare tar 
policyn upp ledarskap, här talar man om ledarskap och inte chefskap. De egenskaper som 
framhålls som viktiga är också de traditionella ledaregenskaperna, som t.ex. ge tydliga 
riktlinjer, planera, utveckla o s v. De förväntade egenskaperna på Skatteverkets ledare har en 
framträdande plats i policyn. De mer resultatinriktade arbetsuppgifterna nämns men känns 
inte som de mest centrala (Medarbetarpolicyn). 
 
Ur ett medarbetarperspektiv, läggs vikten på samarbete mellan olika myndigheter. 
Anledningen till detta är dels att allmänhet och företag inte ska behöva lämna flera uppgifter 
än nödvändigt och dels att uppnå effektivitet i verksamheten, genom att anpassa olika insatser 
som utveckling, information och kontroll. (Verksamhetsplan för Skatteverket och 
kronofogdemyndigheterna 2005) 

4.3 Service och kontroll  
I intervjun med Christer Schön betonar han att Skatteverket är väl medvetna om den konflikt 
som råder mellan organisationen och medborgarna vad det gäller balansen mellan kontroll 
och service. Från fall till fall väljer Skatteverket om ett problem skall kontrolleras eller 
informeras bort. Vissa medborgare har svårt att se var gränsen går mellan att erbjudas 
professionell service och att ha en �kompis relation� Det uppstår ofta missförstånd där 
människor tycker att tjänstemannen skall kunna �rucka på regler� för vänskaps skull. För att 
förhindra detta är det lätt att som tjänsteman falla tillbaka i det gamla kontrolltänkandet. 

�Då är det lättare att hänvisa till regler och inte riskera något� 
Skatteverkets stämpel som en trist och kontrollerande myndighet sitter fortfarande kvar hos 
människor, detta gör att dess arbete mot att bli en mer serviceinriktad organisation försvåras. 
Skatteverket har trots allt ett samhällsansvar där de måste gå ut och informera om skatte-
systemet. Myndighetens inställning är att om de får ut information om att alla betalar skatt, att 
det inte är så lätt att hålla sig undan, medför det att fler vill betala. (Schön 2004) 
 
Vidare anser informationschefen att service är ett långsiktigt arbete som bygger på känsla. På 
frågan hur Skatteverket skall förändra bilden av en grå svårtillgänglig myndighet svarar han 
att det är någonting som kommer att förändras över tiden. 

�Då man har kontakter med Skatteverket så märker man till slut att 
det har förändrats� (Schön 2004) 
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Även när det gäller inställningen hos den anställda personalen så förändras den allt eftersom. 
�Det är ju en kontrollorganisation och de som är anställda är 
anställda för att de är bra på att granska, men sedan har service 
kommit in.� (Schön 2004) 

4.4 Kontakten myndighet � medborgare/företag 
För att uppnå visionen om att Skatteverket är till för medborgarna, var det nödvändigt för 
verksamheten att även förändras utåt, d v s mot allmänheten. Detta medförde att service-
tänkandet växte fram. Genom att visa sig serviceinriktade skulle myndigheten göra det lättare 
för medborgarna att göra rätt ifrån sig och kontakten med myndigheten skulle underlättas. 
Detta ledde till ett framtagande av en servicepolicy. Arbetet med denna skedde under en 
längre tid. Ledningen arbetade fram nyckelbegrepp som de tyckte stämde överens med 
Skatteverkets verksamhet och visioner. Som ytterligare hjälp i framtagandet av nyckel-
begreppen användes attitydundersökningar bland medborgarna. De slutgiltiga begreppen, som 
skulle symbolisera verksamheten, blev: enkelhet, tillgänglighet, lyhördhet och kunnighet. 
(Schön 2004) 
 
Skatteregler uppfattas som otydliga och oprecisa av många människor. Ett sätt att göra dessa 
mer lättbegripliga är att förenkla informationen till medborgarna. Tanken bakom detta är att 
underlätta för de människor som vill göra rätt för sig. 

�Fel p g a luddigt formulerade blanketter skall minskas. Att 
medborgare och företag gör rätt från början ger resurser över för att 
granska dem som inte är intresserade av att betala skatt.� (Schön 
2004) 

De mål och visioner Skatteverket har vad det gäller service är att anpassa servicen efter olika 
individers och företags behov. Detta för att underlätta för medborgarna att ta tillvara sina 
rättigheter och även utföra sina skyldigheter. Vidare vill Skatteverket också underlätta 
kontakten med medborgarna, därför ska Skatteverket använda sig av olika kommunikations-
kanaler, tanken är att det ska vara lätt att komma i kontakt med myndigheten. För att 
ytterligare hjälpa medborgarna med kontakten med myndigheten, ska tjänstemännen uttrycka 
sig på ett enkelt och förståligt sätt, både i tal och i skrift. (Servicepolicy) Ett problem som 
framkom under intervjun är uppfattningen om Skatteverkets tillgänglighet. De har utökat sina 
kontaktkanaler, och sina öppettider, för att förbättra detta. I Skatteverkets interna 
verksamhetsplan betonas, för personalen, vikten av att vara tillgängliga. Trots dessa 
satsningar visar det sig i undersökningar som gjorts av Skatteverket att människor fortfarande 
inte är nöjda. (Schön 2004) 
 
I och med den verksamhet Skatteverket bedriver är naturligtvis kunnig personal en förut-
sättning. Vad gäller den mänskliga kontakten med medborgarna, strävar Skatteverket efter att 
personalen ska vara lyhörd, öppen och kunna sätta sig in i medborgarnas situation för att 
kunna hjälpa och förstå de på bästa sätt. Hela personalkåren ska känna att de har ett ansvar 
gentemot medborgarna, och ska dela med sig av sin kunskap på ett enkelt och professionellt 
sätt. I intervjun med informationschefen framkom att lyhördhet och empati värdesätts av 
medborgarna. Detta kan bero på att människor känner sig i underläge vid kontakt med 
Skatteverket, vilket gör att medkänsla från personalens sida är viktig. En annan företeelse som 
också medför att det är viktigt med lyhörd personal speglas av följande citat: 
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Människor som kontaktar Skatteverket har också en tendens att lätta 
sitt hjärta för personalen i frågor som egentligen inte har med 
verksamheten att göra. Det är viktigt att personalen kan hantera det 
här. (Schön 2004) 

Schön hävdar att andra serviceinsatser Skatteverket gör bl. a är att delta i olika 
samhällsdebatter och arbeta för att ha enkla och tidsenliga regler. De tror att de genom att vara 
serviceinriktade kan bespara medborgarna problem och samtidigt underlätta sitt eget arbete. 
Service är ett ständigt pågående arbete, som kräver ständigt förbättring. Därför låter 
Skatteverket medborgarna delta i utvecklingsarbete, framförallt när nya IT-lösningar tas fram. 

4.5 Anpassning efter olika gruppers behov 
Skatteverket har tagit fram strategier för olika möten med allmänheten. Skatteförvaltningen 
ska anpassa kommunikation och kontakt med medborgarna efter olika målgruppers skilda 
behov, samt Skatteverkets behov av synlighet och närvaro i samhället (Strategisk inriktning 
2003-). Skatteverket kategoriserar medborgarna som löntagare, företag och stora företag. 
Förutom dessa kategorier anpassas servicen efter olika individers speciella behov som t ex 
språksvårigheter, handikapp mm. (Schön 2004) 
 
Under de senaste åren har Skatteverket tillsammans med kronofogdemyndigheterna bedrivit 
ett aktivt mångfaldsarbete som haft såväl ett medborgarperspektiv som ett medarbetar-
perspektiv (Verksamhetsplan för Skatteverket och kronofogdemyndigheterna 2005). Inom 
organisationen finns personal med olika språklig bakgrund som t ex kinesiska, japanska, 
turkiska samt de flesta europeiska språk. Alla som har behov av tolk vid kontakter med 
Skatteverket har rätt till det, men det är inte alltid så att tolken är insatt i den svenska skatte-
lagstiftningen. Det kan därför vara en fördel att använda sig av någon inom organisationen. 
(Schön 2004) 
 
Ett exempel på handikappanpassning är att när det nya Skattehuset på Södermalm i 
Stockholm byggdes, fanns handikappanpassning hela tiden med i planering och bygge, vilket 
innebär att hela huset är handikappanpassat. En annan aspekt när det gäller anpassning är 
texttelefon som döva kan använda sig av vid kontakt med Skatteverket. Även teckentolk 
används ibland. (Schön 2004) 

4.6 Att involvera medborgare 
Skatteverket har skatteinformatörer som är ute och informerar i bl a skolor och för nystartade 
företag. I avgångsklasser på gymnasienivå informerar de om hur systemet fungerar och vad 
som sker när man börjar arbeta. Nya företagare får information om vad som gäller och hur de 
skall gå till väga. Efter ett år bjuds de in för att få information om hur de skall redovisa sin 
verksamhet. Detta är positivt för båda parter: företagen gör rätt och Skatteverket slipper rätta 
fel ifyllda blanketter! (Schön 2004) 
 
Ett annat led i att förbättra kontakten med medborgarna är att Skatteverket har inlett ett 
samarbete med olika medborgarkontor. T ex samarbetar Skatteverkets lokalkontor i Haninge 
med medborgarkontoren i Botkyrka. Tanken är att medborgarkontoren skall hjälpa till med 
enklare ärenden som t ex folkbokföringsfrågor. (Schön 2004) 
 
I intervjun med Informationschefen framkom att Skatteverket arbetar aktivt när det gäller att 
involvera löntagare och företag i arbetet med att förbättra verksamheten. Ett exempel är sk 
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fokusgrupper där medborgare diskuterar kring Skatteverket och på så sätt framför synpunkter 
på hela verksamheten. Detta är ett sätt att fånga upp medborgarnas synpunkter och vad de 
förväntar sig av Skatteverket. Ett annat exempel är att olika företagsorganisationer får lämna 
synpunkter på utformandet av blanketter. Detta är en åtgärd för att minska risken för fel-
tolkningar. Skatteverket har även genomfört Temo-undersökningar för att få reda på 
allmänhetens attityder och åsikter. Människor lämnar även synpunkter på verksamheten vid 
kontakten med Skatteverket, vilka självklart också ska tas om hand. Problem som finns med 
dessa �ostrukturerade� synpunkter uttrycker informationschefen så här: 

�Vi får varje dag synpunkter på vår verksamhet, som vi tar tag i. Den 
som har blivit uppringd åtgärdar i �sin värld�, men det kanske skulle 
behöva åtgärdas i �hela världen��. 

Christer Schön menar att det är viktigt att synpunkter som lämnas in på ett ställe även skall 
kunna åtgärdas i hela regionen eller i hela landet, om detta är nödvändigt. Detta är någonting 
de arbetar på att förbättra. (Schön 2004) 
 
Skatteverket strävar efter att styra kontakten med medborgare och företag till de tekniska 
mötena, som telefon och Internet. Ofta är telefonkontakt att föredra eftersom undersökningar 
visar att handläggarna uppfattas som mer begripliga då de talar än då de skriver, det blir också 
effektivare. Det tar längre tid att besvara ett e-brev jämfört med ett telefonsamtal. Det beror på 
att e-posten oftast går fram och tillbaka några gånger innan man fått alla fakta för att kunna 
besvara frågan. E-posthandläggare i servicejouren behandlar ca 20 brev per dag, handläggare i 
skatteupplysningen tar ca 60 samtal per dag. Medborgarna anser också att Skatteverket är mer 
begripliga när de talar än när de skriver. (Verksamhetsplan för Skatteverket och 
kronofogdemyndigheterna) 
 
Som tidigare nämnts så lägger Skatteverket stor vikt vid tillgänglighet via telefon. Det är då 
viktigt att den som ringer får tala med rätt person. Det är medborgaren själv som sköter 
kopplingen i telefon genom att knappa sig fram. Om det är så att personen hamnar fel, eller 
om ärendet förändras så sker en vidarekoppling om inte handläggarens kompetens räcker till. 
Handläggarna har ofta kunskap om lite olika områden, men vid svårare frågor så finns det ett 
back-up office. Det är också viktigt att väntetiden är acceptabel. För att utnyttja kapaciteten 
maximalt har telefonväxlarna på alla skattekontor i riket kopplats ihop. Detta är fortfarande 
under utvärdering. Skatteverket har som målsättning att 75 % av samtalen skall vara 
besvarade inom fem minuter. Idag ligger de något bättre med ca 80 % besvarade samtal inom 
fem minuter. (Schön 2004) 

4.7 Redovisning av besökares åsikter om Skatteverkets service 
Redovisningen av enkätundersökningen kommer att ske i löptext med förtydliganden med 
hjälp av diagram för att belysa vissa delar. 
 
När vi grupperat respondenterna har vi två kategorier som baseras på människors tidigare 
erfarenheter av personliga besök. Vad det gäller tidigare erfarenheter så stöds denna 
uppdelning av de teorier vi använder som säger att tidigare erfarenheter och förväntningar 
påverkar hur en människa upplever en tjänst (Gummesson 1998). Vi har inte redovisat dessa 
kategorier löpande i diagrammen utan enbart löpande i texten samt i en summering i slutet av 
kapitlet. 
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Vid redovisningen är det inte alltid relevant att redogöra för de fyra svarsalternativen separat. 
Oftast har vi valt att sammanfoga de två negativa, respektive de två positiva, svarsalternativen 
med varandra. I de fall då vi benämner respondenterna som helt positiva, eller helt negativa, 
avser vi det svar som ligger högst respektive lägst på skalan. 
Här följer vår redovisning av undersökningen 
Av de tillfrågade var 40 % kvinnor och resterande 60 % män. De flesta var där i privata 
ärenden, hela 82 % av respondenterna. 

4.7.1 Tidigare kontakt med Skatteverket 
85 % av de tillfrågade hade haft kontakt med Skatteverket under de senaste 12 månaderna.  
Av dessa uppgav 85 % att den tidigare kontakten varit sporadisk. Den tidigare kontakten är 
uppdelad i: telefonkontakt, servicetelefon (automatisk), personligt besök och hemsida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5: hur har besökarna upplevt telefonkontakten 

Som figur 5 visar har de flesta haft positiv erfarenhet av telefonkontakten, där åldersgruppen 
56 år och uppåt utmärker sig med hela 64 % helt nöjda. Personer som uppgivit att de varit 
nöjda respektive missnöjda med tidigare personliga besök avviker mycket från genomsnittet 
på den här frågan. Bland respondenter med tidigare positiva erfarenheter är 85 % nöjda, 
jämfört med de med tidigare negativa erfarenheter där 66 % är missnöjda. 
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Figur 6: Hur har besökarna upplevt servicetelefonen 

Som diagrammet visar så har de flesta även positiva erfarenheter av servicetelefonen. Det är 
dock färre som har angivit att de är helt positiva jämfört med telefonkontakten. T ex i 
åldersgruppen 56 år och uppåt, som i allmänhet är mycket positiva till Skatteverkets service 
(som vi kommer visa senare i undersökningen), är endast 53 % positiva till servicetelefonen. 
Detta är extra intressant eftersom de var mycket nöjda med telefonkontakten. 
Även här utmärker sig de med negativa erfarenheter av personligt besök, med 64 % 
missnöjda, och de med positiva erfarenheter av besök, med 80 % nöjda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7: Hur har besökarna upplevt det personliga besöket 

Väldigt många av respondenterna uttrycker sig positivt om personligt besök, i genomsnitt hela 
85 %. 
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Figur 8: Hur har besökarna upplevt hemsidan. 

Även hemsidan har de flesta positiva erfarenheter av, i genomsnitt 76 %. Intressant är att 
åldersgruppen upp till 35 i större utsträckning är missnöjda (31 %) med hemsidan jämfört 
med genomsnittet. I åldersgruppen 36-55 är hela 84 % nöjda. Det är få i åldersgruppen 56 år 
och äldre som använt sig av Internet, endast 9 av 43 tillfrågade. Respondenter med tidigare 
positiva erfarenheter till personligt besök har också haft bra erfarenheter av hemsidan, 81 % 
nöjda. De med negativ erfarenhet av personliga besök har förvånansvärt positivt erfarenhet av 
hemsidan, 59 %. 

4.7.2 Vilka faktorer anses vara viktigast vid besöket? 
Respondenterna fick poängsätta olika faktorer som påverkar deras besök hos Skatteverket på 
en skala mellan 1-5. 5 utgjorde högsta betyg och 1 lägsta. Diagrammet visar fördelningen av 
poängen i genomsnitt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9: Hur prioriterar besökarna olika faktorer. 
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Fördelningen mellan de olika faktorerna är relativt jämn, vi ser dock en del intressanta 
avvikelser mellan olika respondentkategorier: 

- Åldersgruppen 56 år placerar väntetiden på en delad sista plats med 13 %. De anser 
istället att bemötande är viktigt (23 %), vilket är en andra plats. 

- Respondenter med negativa erfarenheter prioriterar väntetiden högst, 28 %. 
Bemötandet gavs en låg prioritering, endast 12 %. 

4.7.3 Besöket idag 
Diagrammet nedan visar den genomsnittliga fördelningen av anledningarna till 
respondenternas besök, vid undersökningstillfället. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10: Besökarnas anledning till dagens besök. 

Även här ser vi en del avvikelser från genomsnittet: 
- I åldersgruppen upp till 35 år är det många som tycker att ärendet bara kan skötas på 

Skattekontoret, 42 %. 
- Hela 34 % i åldersgruppen 56 och uppåt anger att de inte hittar information på annat 

sätt. 
- Av respondenter med negativ erfarenhet är det många som inte hittar information på 

annat sätt, 46 %. 
 
Vid besöket på skattekontoret anser en majoritet (76 %) att det tydligt framgår hur de 
praktiskt skall agera, t ex hur kösystemet fungerar. Vi märker en viss skillnad mellan de olika 
ålderskategorierna, ju äldre desto positivare. 

- 56 år och uppåt: 83 % nöjda, varav 46 % helt nöjda 
- 36-55 år: 80 % nöjda, varav 36 % helt nöjda 
- upp till 25 år: 69 % nöjda, varav 33 % helt nöjda. 

Respondenter med positiv erfarenhet ligger något över genomsnittet då 82 % tycker att det 
framgår hur de skall agera. Detta kan ställas i kontrast till personer med negativ erfarenhet. I 
den kategorin är det 43 % som inte alls anser att det framgår hur de skall agera. Endast 1 av 
21 är helt positiv. 
 
En annan fråga vi ställde handlade om den fysiska miljön på Skatteverket. I genomsnitt ansåg 
72 % att miljön var bra. Även på denna fråga utmärker sig åldersgruppen 56 år och uppåt med 
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81 % nöjda varav 50 % mycket nöjda. Personer med positiva erfarenheter visade sig även 
positivt inställda till den fysiska miljön, 78 %. Respondenter med negativa erfarenheter 
utmärker sig med 72 % negativt inställda till den fysiska miljön. I denna kategori har ingen 
sagt sig vara helt positiv. 
 
Respondenterna blev även tillfrågade om hur de upplever de andra besökarnas inverkan. I 
genomsnitt är 79 % positivt inställda till de andra besökarna. Drygt hälften (51 %) av de 
tillfrågade är ganska positiva. I genomsnitt är det mycket få som är helt negativt inställda (4 
%). Den äldre åldersgruppen utmärker sig än en gång med 85 % positiva, varav 44 % är helt 
positiva. Som vanligt avviker respondenter med negativ erfarenhet från genomsnittet. I den 
kategorin är 53 % negativt inställda. 
 
En fråga i enkäten handlade om bemötandet besökaren fick av personalen. De faktorer vi 
frågade om var intresse/förståelse, kompetens, trevligt uppträdande, lätthet att förstå, 
trovärdighet och förtroende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11: Hur besökarna uppfattade bemötande, vad det gäller intresse och förståelse hos personalen 

Diagrammet visar hur besökarna uppfattar personalens sätt att visa intresse och förståelse för 
det specifika ärendet. I genomsnitt är 83 % nöjda och hela 47 % uppger att de i hög grad är 
nöjda med bemötandet gällande intresse och förståelse. Värt att poängtera är att i den äldre 
ålderskategorin är 62 % i hög grad nöjda. 
Som vanligt är respondenter med positiv erfarenhet nöjda, något över genomsnittet med 90 %. 
Av de med negativ erfarenhet är 55 % missnöjda varav en majoritet (35 %) inte alls tycker att 
personalen visar intresse eller förståelse. 
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Figur 12: Hur besökarna uppfattade bemötande, vad det gäller kompetens hos personalen 

Vad det gäller kompetensen anser i genomsnitt 88 % att personalen besitter en bra kompetens, 
en majoritet (51 %) av dessa anser dessutom att detta gäller i hög grad. I den här frågan 
lämnar samtliga kategorier, förutom personer med negativa erfarenheter, förhållandevis 
enhetliga svar. Bland de med negativ erfarenhet uppger 65 % att de inte anser att personalen 
är kompetent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13: Hur besökarna uppfattade bemötande, vad det gäller trevligt uppträdande hos personalen 

Vad gäller trevligt uppträdande hos personalen, håller i genomsnitt 86 % av respondenterna 
med om att detta stämmer. Återigen avviker den äldre åldersgruppen där hela 67 % i hög grad 
anser att personalen har ett trevligt uppträdande. I genomsnitt är denna siffra 55 %. 
En tredjedel av respondenterna med negativa erfarenheter anser inte alls att personalen har ett 
trevligt uppträdande, vilket gör att detta återigen är den kategori som avviker mest negativt. 
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Figur 14: Hur besökarna uppfattade bemötande, vad det gäller lätthet att förstå personalen 

Med lätt att förstå menas i vilken grad respondenterna tycker att personalen uttrycker sig på 
ett begripligt sätt. I genomsnitt anser 87 % att det är lätt att förstå personalen. Det är 57 % 
som uppger att de i hög grad är nöjda. Genomsnittet gäller för samtliga ålderskategorier, även 
om det återigen är så att den äldre kategorin till större del anser att detta stämmer i hög grad 
(68 %). I diagrammet kan även avläsas att 95 % av respondenterna med positiva erfarenheter 
anser att det är lätt att förstå personalen. De negativa är även här negativa. Hela 65 % anser 
inte att personalen är lätt att förstå. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 15: Hur besökarna uppfattade bemötande, vad det gäller trovärdighet 

Trovärdighet handlar om i vilken grad respondenten upplever det personalen säger som 
trovärdigt. I genomsnitt anser 86 % att personalen är trovärdig, detta gäller även de två lägre 
ålderskategorierna. 79 % av de äldre har svarat att de i hög grad anser att personalen är 
trovärdig. Respondenter med negativa erfarenheter skiljer sig från de andra kategorierna 
genom att ha en ganska jämn fördelning mellan de olika svarsalternativen. Majoriteten av 
dessa har dock svarat att personalens trovärdighet är ganska låg (35 %). 
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Figur 16: Hur besökarna uppfattade bemötande, vad det gäller att ha förtroende för personalen. 

I diagrammet visas respondenternas åsikter i frågan om de känner förtroende för personalen. I 
genomsnitt anser 84 % att de får ett förtroendeingivande betjänande. Av de äldre anser 71 % 
att personalen i hög grad är förtroendeingivande. Respondenter med negativ erfarenhet 
utmärker sig mycket, hela 70 % anser att personalen inte är förtroendeingivande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 17: Hur besökarna uppfattade bemötande, vad det gäller att få korrekt information 

I diagrammet framgår i vilken grad respondenterna upplever att de får korrekt information av 
Skatteverkets personal. I genomsnitt anser 86 % att informationen är korrekt. Som vanligt 
utmärker sig den äldre ålderskategorin genom att en klar majoritet (67 %) uppger att 
informationen i hög grad är korrekt. Lite förvånande, har den äldre åldersgruppen en större 
andel missnöjda än genomsnittet, 18 %. Respondenter med positiv erfarenhet följer sin trend 
och är mer nöjda med informationen än genomsnittet, 94 % tycker att informationen är 
korrekt. Respondenter med negativa erfarenheter följer också sin trend och ligger under 
genomsnittet, 57 % anser inte att informationen de får är korrekt. 
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Vad gäller frågan om respondenterna får tillräcklig information om hur deras ärende kommer 
behandlas och hur lång tid det kommer att ta, löd svaren på följande sätt: 

- I genomsnitt anser 72 % att de får tillräckligt med information. 
- Som vanligt är många av de äldre nöjda, 80 %. Ingen i den äldre ålderskategorin anser 

att de inte alls får tillräckligt med information. 
- Endast 5 % av respondenterna med negativ erfarenhet anser att de i hög grad får 

tillräckligt med information och 69 % anser att de inte får tillräckligt med information. 

4.7.4 Allmän uppfattning om Skatteverket 
Vad gäller respondenternas syn på sig själva i relationen till Skatteverket råder skilda 
uppfattningar. En majoritet (55 %) uppger dock att de ser sig själva som medborgare, de 
övriga (45 %) ser sig själva som kund. På frågan om hur de uppfattar Skatteverket är 
marginalen större mellan de båda svarsalternativen. 31 % ser Skatteverket som en 
serviceorganisation och resterande 69 % som myndighetsorganisation. 
 
Respondenternas svar på frågan om i vilken utsträckning de kan påverka Skatteverkets service 
svarar en majoritet (59 %) att de inte kan påverka. Respondenter med negativa erfarenheter är 
mer negativa än genomsnittet, 85 % anser inte att de kan påverka Skatteverkets service. 
 
En fråga i enkäten handlar om i vilken grad olika begrepp stämmer överens med den allmänna 
uppfattningen om Skatteverket. Följande begrepp behandlar vi: enkelhet, tillgänglighet, 
kunnighet, intresse/förståelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 18: Hur begreppet enkelhet stämmer överens med Skatteverket. 

Enkelheten avser de olika sätten att nå Skatteverket, informationen de förmedlar mm. I 
genomsnitt anser 56 % av respondenterna att enkelhet stämmer överens med deras 
uppfattning om Skatteverket. Detta är ett relativt lågt värde. I den här frågan utmärker sig 
ingen kategori som extremt positiv, även om den äldre åldersgruppen och personer med 
positiva erfarenheter som vanligt ligger något över genomsnittet. Respondenter med negativ 
erfarenhet är däremot missnöjda. Hela 77 % uppger att enkelhet inte stämmer överens med 
deras uppfattning av Skatteverket. 
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Figur 19: Hur begreppet tillgänglighet stämmer överens med Skatteverket 

Vad gäller tillgängligheten svarar i genomsnitt 72 %, att de anser att detta stämmer överens 
med den bild Skatteverket förmedlar. Ovanligt är att: 

- den äldre åldersgruppen inte är nöjdare än genomsnittet. 
- respondenter med positiva erfarenheter inte heller ligger mycket över genomsnittet. 

Personer med negativa erfarenheter är som vanligt negativa, 62 % anser att Skatteverkets 
tillgänglighet är dålig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 20: Hur begreppet kunnighet stämmer överens med Skatteverket. 

Många av respondenterna förknippar kunnighet med Skatteverket, hela 82 % i genomsnitt. I 
den här frågan finns det i stort sett inga stora avvikelser från genomsnittet. Det enda 
undantaget är respondenter med negativa erfarenheter där 56 % anser att kunnigheten är låg. 
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Figur 21: Hur begreppet intresse/förståelse stämmer överens med Skatteverket. 

På frågan om intresse och förståelse stämmer överens med Skatteverket, anser i genomsnitt 73 
% att så är fallet. Den äldre åldersgruppen har en mycket högre svarsfrekvens (46 %) i 
alternativet �i hög grad� jämfört med övriga kategorier. Respondenter med negativa 
erfarenheter visar ett missnöje med intresse och förståelse hos Skatteverket. Av de med 
negativ erfarenhet svarar endast 1 av 21 att Skatteverket i hög grad visar intresse och 
förståelse. 
 
En fråga behandlar hur bilden av Skatteverket har förändrats efter dagens besök. En ganska 
stor del (24 %) av de tillfrågade anser att deras bild av Skatteverket inte förändrats. En annan 
fråga handlar om hur respondenterna anser att Skatteverkets servicenivå har förändrats. Här 
kan vi se att många (35 %) anser att nivån inte förändrats. 
En majoritet (62 %) av respondenterna var positivt inställda till att besöka Skattekontoret. 
Den äldre åldersgruppen utmärker sig, inte helt oväntat, med 82 % positiva. Respondenter 
med negativ erfarenhet har en jämn fördelning mellan de tre svarsalternativen negativ, neutral 
och positiv. 

4.8 Sammanfattning 
Myndigheterna svarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Skatteverket är 
den myndighet Finansdepartementet använder sig av för att administrera skattesystemet. Den 
1 januari 2004 ombildades Riksskatteverket och de tio regionala skattemyndigheterna till en 
helt ny myndighet, Skatteverket. Syftet är att bättre kunna ta tillvara befintliga resurser. 
 
Hur arbetet inom förvaltningar skall utvecklas finns beskrivet i prop 1997/98:136, Statlig 
förvaltning i medborgarnas tjänst. Målsättningen är att uppnå medborgarnas förtroende genom 
bl a effektivitet, lyhördhet och tillgänglighet. Detta innebär att medborgare, företag och 
produktion måste hamna i fokus. Förtroendet för myndigheten beror också till hög grad på 
förmågan att säkerställa att regler följs, detta medför att även kontrollfunktionen utvecklas 
och synliggörs. Balansen mellan kontroll och service är alltså centralt, och problematiskt. 
 
I enkätundersökningen uttryckte sig besökarna, som helhet, positivt till besöket på 
Skatteverket. De flesta var också positivt inställda till tidigare besök och Skatteverkets andra 
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kommunikationskanaler. Även den allmänna bilden av Skatteverket är relativt bra, men vi ser 
ändå en gradskillnad jämfört med upplevelsen av dagens besök. Besökare med negativa 
erfarenheter av tidigare besök var mer negativa till dagens besök och till den allmänna bilden 
av Skatteverket, jämfört med genomsnittet, men var förvånansvärt nöjda med mer tekniska 
kommunikationskanaler. 
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5. Analys och resultat 
I detta avsnitt kommer vi att presentera analys och resultat. Detta kommer vi att göra på 
följande sätt: Huvudsyftet med uppsatsen är att diskutera kring problematiken med att 
offentliga organisationer, med maktbefogenheter, vill framstå som serviceorganisationer. 
Inom ramen för detta huvudsyfte fokuserar vi på följande delsyften: 

1. Kan det finnas konflikter i att kombinera samhällsansvar och maktutövning med 
servicetänkande? 

2. Uppfattar medborgarna organisationerna som serviceinriktade. 
Uppsatsen syfte är inte att komma fram till ett slutgiltigt resultat utan mer skapa en grund för 
diskussion och vidare forskning. Kapitlet förenar alltså vårt empiriska material och de 
teoretiska delar som avhandlats tidigare i uppsatsen och sammanfogas i ett kapitel som 
sammanbinder resultat och analys. 

5.1 Vad är en myndighet/offentlig förvaltning 
Skatteverket är en av de mer kända myndigheterna i Sverige, med en gedigen historia 
(www.skatteverket.se). Människor har traditionellt sett haft en negativ inställning till 
myndigheten (Wennergren 2000). Detta är någonting som gäller för myndigheter generellt 
sett, men är kanske mer tydligt när det gäller Skatteverket pga verkets verksamhet, som 
skatteindrivande kontrollerande myndighet. Skatteverkets verksamhet omfattar dock även 
andra åtaganden som inte direkt är kopplat till kontroll och myndighetsutövning, som t ex 
folkbokföring och samhälls- och skatteinformation. (Verksamhetsplan för Skatteverket och 
kronofogdemyndigheterna 2005) 

5.1.1 Den traditionella offentliga förvaltningen 
Robertson & Seneviratne (1995) talar om att offentliga förvaltningar ofta är toppstyrda och 
begränsade av lagar och regler. För Skatteverkets del visar sig detta genom att det är en 
hierarkisk organisation där regeringen är slutligt ansvarig (www.regeringen.se). Mål och 
styrningsdokument är framtagna centralt och genom politiska beslut (Robertson & 
Seneviratne 1995) Boynes (2002) antagande att detta medför att mål och policies blir vagt 
formulerade och sinsemellan motstridiga kan illustreras av två av de mer centrala målen för 
Skatteverket. Medborgare och företag skall göra rätt för sig genom att betala skatt, och att 
Skatteverket skall vara en serviceorganisation som finns till för alla (servicepolicyn). Dessa 
båda mål är centrala för myndighetens arbete men är både vagt formulerade, vilket lätt kan 
medföra att de missförstås, och de kan även ses som sinsemellan motstridiga. I intervjun med 
Christer Schön framkom det att detta är upplevs som ett problem i kontakten mellan 
Skatteverket och medborgarna, vilket vi kommer att återkomma till senare.  

5.1.2 En jämförelse mellan offentliga och privata organisationer 
I figur 1 i teoriavsnittet visas en jämförelse mellan privata och offentliga organisationer. I 
figur 22 utvecklar vi detta genom att visa hur vi inplacerar Skatteverket. Vår tanke med detta 
är att åskådliggöra hur Skatteverket förhåller sig i jämförelsen, och lägga grunden för vidare 
diskussion när det gäller Skatteverket som serviceorganisation eller kontrollorganisation. 
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 Offentliga organisationer Privata organisationer 
Anledning till existens Verksamheten Ekonomi 
Ägarskap Kollektivt av medborgarna Entreprenörer/aktieägare 
Finansiering Skatter Avgifter som betalas av 

kunderna 
Begränsningar/Kontroll Politiska Ekonomiska 
Engagemang i 
medborgare/kunder 

Ser till medborgarna som 
grupp  

Ser till den enskilde kunden 

Figur 22:Faktorer som skiljer offentliga och privata organisationer åt � inplacering av Skatteverket. Egen 
bild 

Som helhet kan Skatteverket ses som en traditionell offentlig organisation. Anledningen till 
Skatteverkets existens är verksamheten. De har en viktig samhällsfunktion, dvs att 
administrera skattesystemet (www.skatteverket.se). Det är tradition och politiska beslut som 
ligger till grund för organisationens existens och verksamhet och myndigheten kommer att 
fortleva så länge en politisk majoritet anser att den är lämplig för att hantera den verksamhet 
de bedriver. (Arvidsson 1998, Brunsson 1998) När det gäller ägarskap och finansiering så är 
det medborgare och företag som kollektivt �äger� och finansierar verksamheten genom 
skattemedel (Boyne 2002). Som vi tidigare nämnt, är verksamheten begränsad av politiska 
restriktioner, de har ingen stor frihet att agera, utan är toppstyrda och beroende av politiska 
beslut (Parker & Bradley 2000) och direktiv från finansdepartement och regering 
(www.regeringen.se). 
 
De hittills beskrivna faktorerna från figur 22 placerar tveklöst Skatteverket i kolumnen för 
offentliga organisationer. När det gäller engagemang i medborgare/kunder anser vi dock att 
klassificeringen är lite mer problematisk. De traditionella offentliga organisationerna 
fokuserar på medborgare och företag som grupper. Syftet med verksamheten är att se till 
samhällets bästa, inte den enskilda individen (Vigoda 2000), vilket stämmer väl överens med 
Skatteverkets inriktning på sin verksamhet. På senare tid har servicetänkandet växt fram som 
en ny faktor i verksamheten. Samtidigt som den huvudsakliga verksamheten fortfarande 
existerar för samhällets bästa, måste myndigheten nu även inrikta sig på att ge enskilda 
individer bra service. På en högre nivå när det gäller Skatteverkets övergripande verksamhet 
så ser de till samhället i stort, och medborgare och företag i grupp. På en lägre nivå, vid mötet 
mellan medborgaren och tjänstemannen, skall hänsyn tas, inom rimliga gränser, till den 
enskilde individen (Strategisk inriktning 2003-). Inom privata företag är hänsyn till den 
enskilde kunden ofta en nödvändighet för fortlevnad, eftersom kunden kan välja att inte vara 
kund till företaget (Vigoda 2000, Brunsson 1998). Inom Skatteverket, och andra myndigheter, 
finns inte denna nödvändighet att erbjuda service till individen, eftersom medborgarna inte 
kan välja att använda sig av någon annan skatteindrivningsorganisation (Arvidsson 1998, 
Brunsson 1998). 

5.2 Förändringar inom offentliga organisationer 
Under 1980 och �90 talen påbörjades en internationell samhällsförändring. Offentliga 
organisationer började mer och mer ta till sig styrningsmodeller och ledarskapsmetoder som 
traditionellt sett använts inom privata företag (Parker & Bradley 2000, Brunsson 1998). 
Anledningen till detta var att offentliga organisationers legitimitet ifrågasattes. Det fanns en 
misstro till bl a deras styrning och verksamhet (Lind 1996). Denna förändring nådde även 
Sverige. I en proposition, 1997/1998:136 anges hur svenska statsförvaltningar skall förändra 
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sitt arbetssätt och sin inriktning, genom att använda sig av styrningsmodeller från 
företagsvärlden. Faktorer som t ex hög kvalitet, öppenhet, service, dugliga chefer och 
förändringsförmåga skulle prioriteras. Även Skatteverket påverkades av denna förändring. 
Detta anser vi vara ganska självklart eftersom det är en stor myndighet, välkänd, och med stor 
inverkan på människors liv. Denna förändring medför att Skatteverket måste kombinera sin 
myndighetsutövande, kontrollerande, verksamhet med faktorer, som bl a ett mer utpräglat 
servicetänkande gentemot medborgarna som används inom företagsvärlden (SOU 2004:23). 
Ett led i förändringen var framtagandet av olika policydokument, som t ex servicepolicy, 
medarbetarpolicy och strategisk inriktning 2003-, som visar hur myndigheten skall arbeta 
med, och förhålla sig, i dessa frågor. Beroende på dokument är service och kontroll olika 
starkt framträdande. Medarbetarpolicyn t ex betonar starkt vikten av service gentemot 
medborgaren, den kontrollerande delen av verksamheten anser vi vara ganska nedtonad. I 
dokumentet strategisk inriktning 2003 försöker Skatteverket skapa en balans mellan de två 
delarna, service och kontroll. 

5.2.1 New Public Management 
Den benämning som givits åt förändringen som vi nämnt ovan är New Public Management 
(NPM). Vi kan se tydliga influenser av NPM när det gäller Skatteverket även om de inte 
själva använder sig av det begreppet. När vi talat med människor i chefsställning märkte vi att 
de är påverkade av olika managementteorier som kännetecknar NPM. Ett exempel är det 
faktum att policydokument fokuserar på ledarskapsegenskaper och resultattänkande, mer än 
chefskap, byråkrati och regler (Medarbetarpolicyn). Intresset för kunden är centralt inom 
NPM (Parker & Bradley 2000), vilket även Skatteverket har en stark fokusering på. Mycket 
av det förändringsarbete de bedriver bygger på ett starkt intresse att tillgodose medborgarnas 
behov när det gäller servicedimensionen. 
 
Parker & Bradley (2000) och Söderström (1998) talar om den konflikt som kan förekomma 
när det gäller attityder, värderingar och kultur som existerar inom offentliga organisationer i 
förhållande till ledarskapsmetoder som används inom NPM. Skatteverket arbetar på att få en 
kompetent och effektiv personal. Samtidigt läggs stor vikt på att de även skall vara medvetna 
om organisationens mer serviceinriktade och kundfokuserade mål (Medarbetarpolicy). 
Christer Schön (2004) berörde konflikten då han talade om att kontroll är det centrala i 
verksamheten, och service någonting som har kommit till senare. Hans uttalande stödjer vårt 
antagande att kunnig och effektiv personal när det gäller den kontrollerande och myndighets-
utövande verksamheten inte är något problem, eftersom det stöds av organisationens 
traditionella värderingar och kultur. Servicedimensionen å andra sidan är en relativt ny 
företeelse som kanske ännu inte fått ordentligt fotfäste i organisationen, och lätt krockar med 
den kontrollerande verksamheten. Detta resonemang stöds av Parker & Bradley (2000). 

5.2.2 Myndighet � service 
Rolf Lind (1996) talar om de motstridiga intressen som kan uppstå mellan myndigheter och 
medborgarna. Arvidsson (1998) och Lind (1996) belyser svårigheterna med att ersätta en 
myndighetskultur med en servicekultur. Skatteverket har traditionellt sett en relation till 
medborgarna som bygger på auktoritet och makt. Det primära för myndigheten, när det gäller 
servicerelationen till medborgarna, är att påverka medborgarna till att bli laglydiga och göra 
rätt för sig (Verksamhetsplanen). Den enskilde medborgarens primära intresse däremot, anser 
vi, vara en problemfri relation till Skatteverket. Denna relation är inte frivillig, som 
medborgare är jag tvingad till att ha en kontakt med Skatteverket, det finns ingen möjlighet att 
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välja någon annan Skattemyndighet. Den valfrihet medborgarna har är att kunna välja vilken 
typ av kontaktsätt de vill använda sig av. 
 
I intervjun med informationschef Christer Schön (2004) och i de olika policydokument vi 
tagit del av framgår att Skatteverket arbetar aktivt med att involvera medborgare och företag 
på olika sätt när det gäller utvecklandet av nya tjänster, blanketter och andra 
förbättringsåtgärder. Enligt enkäten framkom det dock att besökarna inte ansåg sig kunna 
påverka Skatteverkets verksamhet i någon större utsträckning. Vi anser att det kan finnas ett 
samband mellan detta och det faktum att en majoritet av besökarna angav att de uppfattade 
Skatteverket främst som en myndighetsorganisation, trots organisationens ansträngningar att 
framstå som en serviceorganisation. Myndigheter uppfattas traditionellt sett som byråkratiska 
och oflexibla (Wennergren 2000), vilket vi tror medför att besökarna inte förväntar sig att 
kunna påverka Skatteverkets verksamhet.  
 
Arvidsson (1998) och Lind (1996) talar om problematiken med att skilja på medborgarrätt och 
att som kund �alltid ha rätt�. Christer Schön (2004) nämnde i intervjun svårigheten personalen 
känner när det gäller balansen mellan service och kontroll i mötet med medborgarna. Vissa 
människor upplever en kompisrelation till tjänstemännen och anser att de skall kunna �rucka 
på reglerna� för vänskap skull. Dessa situationer löser ofta personalen genom att falla tillbaka 
i den traditionella rollen som kontrollerande tjänsteman. Wennergren (2000) behandlar denna 
problematik och menar att service aldrig kan vara gränslös, vilket vi anser gälla speciellt i en 
organisation som Skatteverket. Vi tror att den här problematiken uppstår pga oklara roller när 
Skatteverket försöker kombinera två så olika dimensioner som kontroll och service. 
Människor har en klar bild av hur Skatteverkets tjänstemän skall agera. När de upplever 
någonting annat, får de svårt att finna sin rätta roll i situationen och missförstånd kan uppstå 
(Lind 1996) och (Arvidsson 1998).  

5.2.3 Kundbegreppet 
Bergman och Klefsjö (2001) menar att kundbegreppet är svårdefinierat, framförallt när det 
skall definieras inom offentliga organisationer. Det kan vara svårt att klargöra vilka som är 
kunder till t ex en myndighet. Vi anser att definitionen av Skatteverkets kunder är en 
problematisk fråga. Vi försöker klargöra vilka Skatteverkets kunder är genom att tillämpa 
Bergman och Klefsjös (2001) definition: 

�de personer eller organisationer vår verksamhet är till för d v s de vi 
skall skapa värde åt, genom våra aktiviteter och produkter� (Bergman 
och Klefsjö 2001, s.27). 

Å ena sidan kan staten, genom regering och riksdag, ses som Skatteverkets viktigaste kund. 
Skatteverket finns till för att administrera skattesystemet och på så sätt säkerställa 
skatteintäkter till staten (www.regeringen.se). Medborgarna kan här ses som medel för att 
uppnå detta. Å andra sidan kan även medborgare och företag ses som Skatteverkets kunder. 
Myndigheten erbjuder trots allt en mängd tjänster som dessa grupper kan (och skall) använda 
sig av. 
 
Vem som ses som kund till Skatteverket beror alltså, anser vi, helt och hållet på vilket 
perspektiv som väljs. Vi menar att synen på Skatteverket som serviceorganisation banaliseras 
om man väljer att se medborgarna som kunder. Om det andra perspektivet väljs, där staten ses 
som primär kund, blir synen på Skatteverket som myndighetsorganisation det mest självklara. 
Denna problematik har blivit mer framträdande i och med att fokuseringen på servicearbete 
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blivit allt viktigare inom organisationen. I och med att dessa fyra begrepp (medborgare, 
staten, serviceorganisation och myndighet) på något sätt skall förenas skapas en bra grogrund 
för konflikter. 

5.2.4 Ekonomiska och sociala faktorer 
Vigoda (2000) menar att det inom NPM är viktigt att tillvarata medborgarnas åsikter om 
myndigheternas arbete. Skatteverket visar stor insikt i nödvändigheten av att få in åsikter från 
allmänheten (Schön 2004). Myndigheten är relativt bra på att ta till sig �organiserade åsikter�, 
genom te x enkätundersökningar, men har svårare att hantera åsikter som de får motta i den 
dagliga verksamheten (Schön 2004). Om Skatteverket ses som en myndighetsorganisation 
frågar vi oss om kanske enbart den mer organiserade åsiktsinhämtningen är nödvändig. Den 
medför ju att myndigheten t ex kan ta fram blanketter som är enkelt formulerade och tjänster 
som är användarvänliga, vilket leder till att Skatteverkets tjänster kan utvecklas på ett bra sätt. 
Om Skatteverket däremot ses som en serviceorganisation, skulle kanske en bättre feedback 
gentemot medborgarna när det gäller ostrukturerade åsikter, som inkommer till 
organisationen, krävas. Vi anser att det då krävs större fokus på att visa hur och när åsikter 
som framkommit åtgärdas. Oavsett vilket synsätt som väljs påverkar myndigheten samhället 
och medborgarna, vilket medför att medborgarna har rätt att demokratiskt påverka dess 
verksamhet (Vigoda 2000). 

5.2.5 Serviceidén ur Skatteverkets perspektiv 
I teoridelen har vi talat om vikten av att myndigheter skall erbjuda service inte bara till staten, 
utan även till medborgarna (Lind 1996, Wennergren 2000). Wennergren (2000) behandlar bl a 
följande faktorer som beskriver hur servicen inom myndigheter skall yttra sig: 
 
Informationsvillighet: Handlar om viljan att lämna ut information vid förfrågan. Vi anser att 
Skatteverket har en god informationsvillighet. De lägger stor energi på att utveckla olika 
kommunikationskanaler, för att underlätta medborgare och företags kontakt med 
organisationen som t ex servicetelefonen, personlig kontakt mm (Schön 2004, 
Verksamhetsplanen). 
 
Informationsservice: Med informationsservice menas information som lämnas ut av 
Skatteverket på eget initiativ. Skatteverket är mycket aktiva även här. De informerar om 
medborgare och företags skyldigheter och rättigheter på många olika sätt, som t ex 
broschyrer, webbsidan, informationsträffar med nya företagare mm (Schön 2004, 
Verksamhetsplanen). 
 
Hjälpsamhet/medmänsklighet/vänlighet/tillmötesgående: Dessa fyra faktorer är nära 
besläktade och vi har därför valt att redovisa dem tillsammans. De handlar alla om på vilket 
sätt myndigheten bemöter medborgarna. Skatteverket strävar efter att personalen skall vara 
lyhörda, öppna och kunna sätta sig in i olika individers situation för att kunna hjälpa dem på 
bästa sätt (servicepolicyn). I undersökningar Skatteverket gjort visar sig också att detta är 
egenskaper som uppskattas av medborgarna (Schön 2004). Även i förvaltningslagen 
behandlas ervice, men där nämns inte vänligt bemötande (Wennergren 2000). Wennergren 
anser dock, och vi instämmer, att detta är någonting självklart för en myndighet som t ex 
Skatteverket, där information och service är en så central del i relationen mellan myndighet 
och medborgare. 
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Tillgänglighet: En individ skall kunna komma i kontakt med myndigheten och få hjälp utan 
problem (Wennergren 2000). Detta är ett område där Skatteverket lägger ner mycket resurser. 
Telefontider, besökstider och utvecklandet av webbsidan är åtgärder som vidtagits för att 
förbättra tillgängligheten. Andra typer av åtgärder är handikappanpassning av olika slag t ex 
texttelefon och handikappsanpassade lokaler (Schön 2004; verksamhetsplan). 

 
Lind (1996) behandlar problemet med myndigheters formulering i tal och skrift. De har en 
benägenhet att uttrycka sig på ett obegripligt sätt för många människor. Detta är någonting 
som Skatteverket har insett. De arbetar löpande med att t ex blanketter och informations-
material skall ha ett begripligt språk. De är också medvetna om att de är mer lättförstådda när 
de talar än när de skriver (Schön 2004). Vi anser att ett begripligt språk och en fungerande 
kommunikation är en grundläggande förutsättning för att de faktorer som Wennergren (2000) 
tar upp skall uppfattas på ett positivt och korrekt sätt. 

5.3 Serviceidén ur besökarnas perspektiv 
Tjänster kan vara svåra att definiera eftersom de är relativt abstrakta och upplevs subjektivt av 
kunden (Busch mfl 1989). Vi anser att Skatteverket är en tjänsteorganisation, vilket vi ser ur 
två perspektiv. Skatteverket kan å ena sidan ses som tjänsteorganisation gentemot staten. 
Tjänsten består då i att administrera skattesystemet. Å andra sidan kan Skatteverket ses som 
en tjänsteorganisation gentemot medborgare och företag. Tjänsten består då främst i att 
tillhandahålla information, hjälp och rådgivning av olika slag. I följande avsnitt fokuserar vi 
på det synsätt som ser Skatteverket som en serviceorganisation gentemot medborgarna.  
 
Då följande figur är relativt omfattande har vi valt att lyfta fram och analysera en del i taget. 

5.3.1 Förväntningar 
Besökarnas förväntningar har stor betydelse för hur dessa kommer att uppleva den totala 
kvaliteten av en tjänst.  

Figur 23: Förväntningars påverkan (Grönroos 1992, s. 44) något modifierad. 

Som figur 23 visar bygger förväntningar på kommunikation med organisationen, andras 
åsikter och organisationsprofilen. Människor som ingick i vår undersökning hade alla med sig 
olika förväntningar inför besöket. Vårt antagande är att människor tar till sig olika delar i de 
faktorer som påverkar förväntningarna, beroende på tidigare erfarenheter. De som har en 
positiv inställning till Skatteverket tar då lättare till sig den positiva delen av kommunikation, 
word-of-mouth och organisationsprofil. På samma sätt är de med negativa erfarenheter mer 
benägna att fånga upp negativa delar. De negativt inställda verkar vilja undvika kontakt i så 
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stor utsträckning som möjligt. Detta ser vi tendenser av i undersökningen, då denna grupp 
uttryckte sig jämförelsevis positivt om servicetelefon och hemsida. 
 
I enkätundersökningen samt i intervjun med Christer Schön tog vi upp hur olika faktorer 
prioriteras av medborgare och Skatteverket vid besöket på skattekontoret. Detta anser vi vara 
relevant eftersom olika människor prioriterar olika, vilket också påverkar vilka förväntningar 
en människa har. Faktorerna var kunnig personal, väntetid, enkel information, bemötande och 
öppettider. Vi finner en relativt bra överensstämmelse mellan uppfattningen hos Skatteverket 
och besökarnas uppfattning i frågan. Att det förhåller sig på detta sätt kan bero på det faktum 
att Skatteverket involverar olika medborgargrupper när det gäller servicearbetet vilket vi har 
behandlat i avsnitt 4.6 och även till viss del i avsnitt 4.4. Involverandet av medborgare i 
servicearbetet medför att Skatteverket får en kännedom om vad medborgarna efterfrågar och 
värdesätter. Av de faktorer vi undersökte är det dock ingen som sticker ut som extremt 
prioriterad, eller extremt bortprioriterad. Vi kan alltså se att samtliga faktorer ses som viktiga i 
någon mån, både hos Skatteverket och hos besökarna. De olika faktorerna har vi delat in i två 
grupper. I ena gruppen har vi placerat bemötande, enkel information och kunnig personal. 
Dessa faktorer värderas mer subjektivt av besökarna vilket medför att eventuella brister blir 
svårare att åtgärda. Det är främst i den här gruppen vi ser att konflikter mellan Skatteverket 
som myndighet och serviceorganisation kan uppstå. Detta anser vi beror på diffusa roller (se 
avsnitt 4.3), som medför att förväntningar inte överensstämmer med verkligheten, vilket 
Gummesson (1998) har beskrivit. I den andra gruppen har vi placerat öppettider och 
väntetider. I dessa faktorer anser vi inte att det finns någon konflikt mellan myndighet och 
serviceorganisation. Faktorer värderas relativt objektivt och är också enklare att åtgärda vid 
behov. 
 
I undersökningen ser vi att åldersgruppen 56 år och äldre anser sig ha markant bättre 
erfarenheter av mer personliga kommunikationssätt, jämfört med kommunikation som bygger 
på nyare teknik � servicetelefon och hemsida. Att denna grupp prioriterar kontaktsätt som 
innefattar personlig kontakt kan bero på att de är främmande för nyare teknik och att de 
uppskattar den hjälp de kan få av personalen. Trots Skatteverkets insatser för att utveckla 
olika kommunikationskanaler (Schön 2004, verksamhetsplan), visar enkätundersökningen ett 
behov för människor att besöka kontoret även framöver. 
 
Vid utbyggnaden av kommunikationskanaler har fokuseringen på IT-tjänster varit mycket 
stor. Stora satsningar har gjorts på utvecklandet av servicetelefon och hemsida. 
Respondenternas anledning till besöket har vi delat upp i två grupper. En grupp föredrar 
personlig kontakt eller anser att det är enklast att utföra ärendet direkt på kontoret. Detta 
antyder dels ett fritt val och kan också innebära att de prioriterar bort tekniska kanaler, eller 
åtminstone värdesätter det personliga besöket. Den andra gruppen hittar inte lämplig 
information eller anser att ärendet enbart kan uträttas på kontoret. Här ser vi ett visst tvång att 
besöka kontoret eftersom de inte känner att de kan uträtta ärendet på något annat sätt. Denna 
diskussion leder oss till två perspektiv att se på utvecklandet av nya kommunikationskanaler. 

- Ur ett perspektiv ser vi att somliga människor vill ha kontakten med fysiska personer, 
vilket gör att de bortprioriterar tekniska kommunikationskanaler. De värdesätter den 
personlig kontakten och den hjälp de kan få. 

- Ur ett annat perspektiv kan vi se det som att utvecklandet av �IT-kanalerna� behöver 
vidareutvecklas och att det finns brister eftersom människor fortfarande till stor del 
väljer att besöka kontoret. 
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Till viss del anser vi att Skatteverket har glömt bort det faktum att många människor, av olika 
anledningar, har ett behov av personlig kontakt. Fokuseringen på informationsteknologin har 
varit väl dominerande. 
För att kunna hitta rätt information via hemsida eller servicetelefon, krävs det kunskap om 
vilken kategori ditt ärende sorteras under, hos Skatteverket. Då vi befann oss på Skatteverkets 
expedition var det många människor som kom fram till oss med frågor om sina ärenden. De 
visste vad ärendet handlade om, men inte vilken ärendegrupp (som skatteärenden, 
folkbokföring etc) ärendet tillhörde. Vi anser att Skatteverket har lagt för stor tilltro till att 
medborgarna har kunskap om vilken information de behöver vid olika situationer. 
 
Anledningen till att de äldre menar att det är svårt att hitta information på annat sätt, än via 
skattekontoret, kan vara att de visar sig mer främmande för nyare teknik vilket vi berört 
tidigare. Varför den yngre åldersgruppen anser att ärendet måste skötas på plats hos 
Skatteverket är svårare att spekulera i. Har de ärenden av en annan karaktär eller är det bara så 
att de felaktigt tror att deras ärende måste skötas på plats?  
Människor med tidigare negativa erfarenheter av en tjänst har p g a detta låga förväntningar 
(Grönroos 1996). Detta kan vara en anledning till att besökare som haft negativa erfarenheter 
inte anser sig hitta information de behöver � de räknar helt enkelt inte med att kunna hitta 
lämplig information. 

5.3.2 Erfarenheter av dagens besök 
Erfarenheter av dagens besök har betydelse för hur besökarna kommer att uppleva den totala 
kvaliteten av en tjänst. Grönroos (1992) gör en kategorisering i två övergripande kvalitets-
dimensioner, teknisk kvalitet och funktionell kvalitet. Teknisk kvalitet handlar om vad 
besökaren får och funktionell kvalitet, avser hur besökaren upplever tjänsten. 

Figur 24: Erfarenheters påverkan (Grönroos 1992, s. 44), något modifierad. 

Den tekniska kvaliteten: Kompetens och kunnighet hos personalen kan värderas relativt 
objektivt. Kompetent och kunnig personal är en av grundpelarna i Skatteverkets verksamhet. 
Bergman & Klefsjö (2001) anser att medborgare ofta prioriterar den funktionella kvaliteten 
hos tjänster. På frågan om vilka faktorer som upplevs som viktiga vid besöket visade det sig 
dock att kunnig personal, vilket kan ses som teknisk kvalitet, prioriterades av besökarna. Den 
typ av verksamhet som Skatteverket bedriver tror vi kan vara anledningen till att besökarna 
prioriterar den tekniska kvaliteten högst i det här fallet. Medborgare kan stå ut med t ex 
begränsade öppettider, det primära är att ärendena blir behandlade på ett korrekt sätt. 
Även trovärdigheten och i vilken grad personalen upplevs som trovärdig anser vi tillhöra den 
tekniska kvaliteten. Även om detta upplevs mer subjektivt av besökarna, så påverkar det 
uppfattningen om vad denne i slutändan anser sig ha fått. 
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Den funktionella kvaliteten: Tillgängligheten och den fysiska miljön är delar i den 
funktionella kvaliteten som är konkreta och påtagliga för besökarna. Att faktorerna är 
påtagliga, anser vi, gör det viktigt att de uppfattas som positiva. Det faktum att de är relativt 
konkreta gör dem förhållandevis enkla att förbättra. I intervjun med Christer Schön framkom 
att den fysiska miljön, och anpassningen till olika behov, är en prioriterad fråga. Att den 
fysiska miljön skall vara anpassad för besökarna är någonting som Skatteverket lagt stor vikt 
vid. En total handikappanpassning fanns hela tiden med i planeringen vid bygget av det nya 
kontoret. Under vår vistelse på expeditionen observerade vi dock att många människor inte 
direkt förstod hur de skulle gå tillväga. Bl a gällde detta kölappsapparaten som de inte hittade, 
och att de inte förstod vilken kö de skulle ställa sig i. Informationens utformning anser vi inte 
är tillräckligt tydlig. Den förutsätter att besökaren har kunskap om Skatteverkets benämning 
på det ärende denne har. I undersökningen hade en majoritet av respondenterna en sporadisk 
relation till Skatteverket, vilket medför att de inte hade denna kunskap. Skatteverket fick trots 
allt bra betyg för den fysiska miljön. En anledning till detta kan vara det faktum att de relativt 
nyligen har flyttat in i nya lokaler. Människor kan ha en förståelse för att det är lite rörigt i 
början. Trots allt är det också så att den fysiska miljön är någonting konkret, vilket är lättare 
åtgärda än subjektiva åsikter. 
 
Övriga dimensioner som, enkelhet och lätthet att förstå, intresse och förståelse samt trevligt 
uppträdande är egenskaper som i högre grad upplevs subjektivt av besökarna och är beroende 
av värderingar och förväntningar (Gummesson 1998). 
 
Vi observerar att den funktionella kvaliteten får ett något lägre betyg än den tekniska 
kvaliteten av besökarna. Skatteverket prioriterar kunskap, vilket även besökarna anser vara 
viktigt. Att Skatteverket prioriterar de faktorer som vi kategoriserat till den tekniska kvaliteten 
högst är något som är vanligt förekommande inom organisationer. Den funktionella kvaliteten 
är minst lika viktig, eftersom den är avgörande för hur kunden upplever tjänsten (Grönroos 
1992, Bergman & Klefsjö 2001). Det faktum att Skatteverket prioriterar den tekniska 
kvaliteten kan vara en konsekvens av den verksamhet de bedriver, vilken medför att teknisk 
kvalitet, som t ex personalens kompetens, är extremt viktig. Som en maktutövande och 
kontrollerande myndighet kan det många gånger räcka med att ha en bra teknisk kvalitet, 
eftersom det då är mindre viktigt hur tjänsten levereras, huvudsaken är att slutresultatet är 
korrekt. Om Skatteverket skall lyckas i sin strävan att framstå som en serviceorganisation 
anser vi dock att det är viktigt att lyfta fram betydelsen av att även prioritera den funktionella 
kvaliteten i utvecklingen av sina tjänster.  
 
När vi var på plats på Skatteverket, var det flera besökare som påtalade att de var nöjda med 
bemötandet av personalen. De ansåg att skatter är något som måste betalas och hade en 
förståelse för att Skattemyndigheten måste bedriva sin verksamhet. Den inställning de hade 
gör att vi anser att de kunde skilja på Skatteverkets verksamhet och det bemötande som de 
fick av personalen. Många kommenterade just att personalen var trevlig och gjorde sitt jobb, 
och att personalen inte kunde rå för de krångliga lagar och regler som styr myndighetens 
verksamhet. Vi tror att det kan vara enklare att skilja på personalens bemötande och 
Skatteverkets verksamhet i stort när man befinner sig på plats. Det är lättare att uppfatta ett 
specifikt möte som positivt jämfört med att förändra den övergripande bilden (L�Etang & 
Pieczka 1996). 
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5.3.3 Organisationsprofil 
Organisationsprofilen är den bild besökaren har av Skatteverket och det är den som kommer 
att ligga till grund för hur denne kommer att uppleva tjänstekvaliteten. Figur 25 belyser 
organisationsprofilen som vi kommer att gå in på närmare. 
 

Figur 25: Organisationsprofilens påverkan (Grönroos 1992, s. 44) något modifierad. 

Den tekniska och funktionella kvaliteten tillsammans bygger upp företagets profil/image och 
det är profilen som ligger till grund för hur kunden upplever tjänstekvaliteten (Grönroos och 
Monthelie, 1988). Skatteverkets tjänstemän och dess verksamhet har traditionellt sett 
genomsyrats av auktoritet, kontroll och styrning där tjänstemännen besatt stor makt att 
bestämma i enskilda ärenden (Wennergren 2000). Detta anser vi har påverkat Skatteverkets 
organisationsprofil. Myndigheten uppfattas ofta negativt som stelbent, hierarkisk, och 
byråkratisk. Besökarna i undersökningen anser att servicepolicyns begrepp (enkelhet, 
tillgänglighet, kunnighet och lyhördhet) stämmer överens med upplevelsen av det personliga 
besöket. Men när det gäller den allmänna bilden finns inte överensstämmelsen med 
servicepolicyns begrepp i lika hög grad, speciellt gäller detta enkelheten. Enkelhet är 
intressant då Skatteverket lägger ner mycket kraft på detta genom att t ex utforma enkel 
information och att göra det enkelt för medborgarna att kontakta dem (Schön 2004; strategisk 
inriktning 2003-). 
 
Att implementera servicetänkandet i en myndighet som Skatteverket, medför ytterligare 
komplikationer när det gäller att uppfatta begreppet på rätt sätt. Vad skapar service för 
förväntningar? Vi tror att användandet av begreppet service kan vara riskfyllt. Anledningen 
till detta är att det kan skapas förväntningar som hör hemma inom företagsvärlden. 
Skatteverket kan i och med sin verksamhet inte infria många av dessa förväntningar. 
Verksamheten är strikt styrd av lagar och regler, vilket omöjliggör individuella anpassningar 
efter enskilda individers önskemål (Söderström 1998). Om servicebegreppet skall användas, 
inom en organisation som Skatteverket, måste det definieras på ett sätt som är anpassat efter 
organisationens verksamhet, och stämmer överens med den organisationsprofil de vill 
förmedla. Det är också av yttersta vikt att denna definition förmedlas ut till medborgarna för 
att förhindra orealistiska förväntningar. 
 
Organisationsprofilen är inte statisk utan kan förändras med tiden (L´Etang & Pieczka 1996). 
Skatteverket arbetar intensivt på att förändra den negativa bild många bär med sig. Christer 
Schön menar att bilden kommer förändras efter hand, i och med att människor upplever att 
myndigheten har förändrats. Det tar längre tid att förändra den allmänna uppfattningen om en 
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organisation, jämfört med åsikten om det specifika besöket, �sanningens ögonblick�. Mötet 
just nu är lättare att påverka, men det betyder inte att den allmänna uppfattningen förändras på 
samma sätt. Den allmänna bilden måste nötas in, genom upprepade upplevelser/erfarenheter 
(Grönroos & Monthelie 1988). Detta tror vi gäller speciellt för en organisation som 
Skatteverket, eftersom en negativ bild är så djupt förankrad hos människor. 
 
Det finns många egenskaper hos Skatteverket som medför att den gamla uppfattningen 
stannar kvar hos människor. Trots allt är de ju en maktutövande och skatteindrivande 
myndighet. Vad borde egentligen den allmänna uppfattningen vara? Vi ser det inte som en 
självklarhet att Skatteverket skall profilera sig som en serviceverksamhet. Medborgarrätt kan 
inte jämföras med att kunden alltid har rätt, personalen kan inte rucka på regler för att till-
godose kundens förväntningar (Arvidsson 1998, Lind 1996) Medborgarens förväntningar kan 
ibland bli orealistiska (Gummesson 1998). Vårt antagande är att det finns större risk för att 
förväntningarna blir orealistiska om medborgaren inte har en klar bild av vad organisationen 
står för. Orealistiska förväntningar ökar i sin tur risken för missförstånd mellan tjänstemän 
och medborgare gällande servicesituationen, vilket även informationschefen var medveten 
om. När vi ser till enkätundersökningen visar det sig att det inte finns någon klar bild hos 
medborgarna. Svaren i enkätundersökningen är splittrade när vi frågar om de ser sig själva 
som kund eller medborgare i sin kontakt med Skatteverket och om de ser Skatteverket som 
myndighet eller som serviceorganisation. Anledningen till detta kan bero på den tröghet som 
finns när det gäller att förändra människors syn på offentliga organisationer (Grönroos & 
Monthelie 1988). Vi anser att det är svårt för människor att uppfatta en myndighet som en 
serviceorganisation. Det faktum att det finns många invändningar mot att överföra vissa 
synsätt till offentliga organisationer från företagsvärlden (Söderström 1998, Parker & Bradley 
2000, Brunsson 1998), kan också bidra till svårigheten att förändra synen på Skatteverket hos 
medborgarna. 

5.3.4 Upplevd kvalitetsbild 
Det är förväntningar, som tillsammans med erfarenheter från dagens besök, avgör hur den 
totala kvalitetsbilden kommer att upplevas av besökaren. Med figuren 26 illustrerar vi denna 
relation. 

Figur 26: Upplevd kvalitetsbild (Grönroos 1992, s. 44) något modifierad. 

Den upplevda kvalitetsbilden uppstår genom en jämförelse mellan de förväntningar personen 
har med sig, och upplevelsen av dagens besök. Det är i detta ögonblick som huvuddelen av 
tjänstens kvalitet bedöms, ett fenomen som är känt som �sanningens ögonblick� (Gummesson 
1993). 
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Eftersom det är många faktorer som måste fungera samtidigt och kombineras till en helhet, 
medför det en svårighet att exakt peka ut vad som måste förbättras och också hur det skall 
göras. Trots dessa svårigheter visar enkätundersökningen att Skatteverket till stor del lyckats 
bra med bemötandet. I undersökningen ansåg en majoritet att bemötandet var bra, vilket 
innebär att erfarenheterna av besöket minst motsvarat besökarnas förväntningar. Det faktum 
att människor med negativa erfarenheter har uttryckt missnöje med bemötandet vid besöket, 
antar vi beror på att deras negativa förväntningar väger tungt i bedömningen av servicen. Det 
krävs många �bra bemötanden� för att förändra förväntningarna (Gummesson 1993). Samma 
förhållande gäller människor med positiva förväntningar. I vår undersökning innefattar dessa 
den äldre åldersgruppen och människor med positiva erfarenheter av personligt besök. 
Besökarnas tidigare erfarenheter verkar ha påverkat deras uppfattning om besöket vid 
undersökningstillfället, människor med negativa erfarenheter visade sig mer negativa 
samtidigt som de med tidigare positiva erfarenheter uppgav sig vara mer positivt inställda. Att 
människor med negativa erfarenheter genomgående haft en negativ inställning till 
Skatteverket är något vi anser att enbart ett långsiktigt arbete från Skatteverkets sida kan 
åtgärda. En person som haft negativ erfarenhet är mer benägen att se det negativa i följande 
kontakter (Grönroos & Monthelie 1988), och behöver också fler positiva möten för att ändra 
uppfattning (L�Etang & Pieczka 1996). Om personer med tidigare negativa erfarenheter under 
en längre tid får bra service, kommer det troligen medföra att de slutligen ändrar uppfattning.  
 
Vi tror att medborgare och Skatteverket ser service på olika sätt och bilderna stämmer inte 
överens med varandra. Oklara roller kan medföra orealistiska förväntningar (Gummesson 
1998). I undersökningen har framkommit att missförstånd, från besökarnas sida, uppstår vid 
kontakten pga oklara roller, detta är dock någonting som Skatteverket är medvetna om (Schön 
2004). De missförstånd som sker beror ofta på en krock mellan besökarens förväntningar på 
Skatteverket som en serviceorganisation, och Skatteverkets verksamhet som myndighet. Vad 
händer när servicebegreppet misstolkas? Besökaren kan t ex misstolka tjänstemännens 
serviceprofilering som att undantag och individuella anpassningar kan göras, eftersom service 
innebär att �kunden alltid har rätt�. Som kontrollerande myndighet är det omöjligt att rucka på 
regler, vilket vi inte anser är klart och tydligt förmedlat till alla besökare (Arvidsson 1998; 
Lind 1996). En annan negativ konsekvens är risken att tjänstemännen frångår service-
tänkandet och fokuserar på det gamla kontrolltänkandet för att undvika missförstånd. Det kan 
vara svårt att hitta balansen mellan service och kontroll. Tjänstemännen är från början 
anställda för att granska, service är en dimension som tillkommit i efterhand men innebär inte 
desto mindre att egenskaper som empati är mycket viktiga (Schön 2004). Medborgare 
befinner sig vid kontakten med Skatteverket i ett underläge. Anledningen till kontakten är ofta 
inte helt frivillig och myndigheten har all makt i relationen (Premfors m fl 2003). Dessutom är 
ärendena till stor del av privat och personlig karaktär. Skatteverkets agerande påverkar därför 
individen på ett personligt plan. 
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6. Slutdiskussion 
Den allmänna uppfattningen hos människor tror vi inte är att Skatteverket är en organisation 
som existerar för medborgarnas skull. Även om vi förstår meningen i Skatteverkets service-
arbete, så känns det lite otydligt. Det faktum att de säger sig finnas till för medborgarna i den 
mening att deras verksamhet medför att skatter tas in, vilket i förlängningen innebär att vi, 
medborgarna, får ett fungerande samhälle, känns väl långsökt. Vi anser att bilden av 
Skatteverket, som indrivande och kontrollerande myndighet utan flexibilitet, ligger fast i 
människors medvetande vilket inte gör de olika policydokumentens formuleringar trovärdiga 
eller tillgängliga. 
 
Samma resonemang har vi när det gäller besökarnas syn på möjligheten att påverka servicen 
hos Skatteverket, där en majoritet inte ansåg att de kunde påverka. Vår teori är att bilden av 
Skatteverket som trög byråkratisk myndighet, som inte går att påverka, är så djupt förankrad 
hos människor, att det tar mycket lång tid att förändra den. Vi tror att många inte ens försöker 
påverka. Varför har då inte Skatteverket lyckats göra besökarna medvetna om att de har 
möjlighet att påverka servicen? 
 
Vid intervjun med informationschefen framkom att medborgare på flera olika sätt involveras i 
Skatteverkets servicearbete. Användningen av olika fokusgrupper där medborgare diskuterar 
kring Skatteverkets verksamhet och kan framföra synpunkter gör att vi anser att Skattverket 
på ett bra sätt lyckats när det gäller medborgarnas påverkan på servicen när det gäller 
strukturerade åsikter. Däremot anser vi att de misslyckats med att kommunicera ut detta 
arbetssätt. Om Skatteverket vill framstå som en serviceorganisation anser vi att det är viktigt 
att de också marknadsför möjligheten för medborgarna att påverka servicen och deras 
verksamhet. 
 
Skatteverket anser att löpande synpunkter på deras verksamhet tas på allvar och att de 
försöker åtgärda dessa på bästa sätt. Dock uttryckte informationschefen en medvetenhet om 
att rutinerna för detta var bristfälliga och skulle kunna förbättras. Dessa åsikter tror vi ofta är 
av en mer konkret karaktär, vilket medför att de blir lättare att åtgärda. Vi tror att Skatteverket 
i sitt arbete med att förbättra systemet för att åtgärda synpunkter även bör utveckla ett feed-
back system så att medborgarna kan se när åtgärder vidtagits. Detta blir då ett sätt att konkret 
kommunicera ut servicearbetet till medborgarna.  
 
Trots de stora satsningar som Skatteverket genomfört, verkar besökarna inte uppfatta effekten 
av satsningarna. Skatteverket arbetar hela tiden för att förbättra sin service, men hur själv-
kritiska är de till effekterna och hur marknadsför de dessa satsningar? Ett exempel är det 
faktum att Skatteverket avsevärt förbättrat sina öppettider, trots detta får de ofta kraftig kritik 
för just öppettider i undersökningar som görs (Schön 2004). Vi tror att personalen som arbetar 
med serviceutvecklingen inom organisationen har ett helhetsperspektiv och ser därför tydligt 
vilka förbättringar som sker. För dem framstår då servicearbetet som tydligt och klart. Pga 
den allmänna uppfattningen om Skatteverket, som byråkratisk och oflexibel, hos 
medborgarna, måste de dock vara övertydliga då de kommunicerar ut dessa förändringar, för 
att uppmärksamma medborgarna på gjorda förbättringar. Dock anser vi att det måste finnas en 
medvetenhet och förståelse hos medborgarna om att myndigheten är hårt reglerad av lagar, 
regler, och politiska beslut, vilket medför begränsningar i hur de kan förändra verksamheten. 
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Skatteverket är en myndighet som alla medborgare på ett eller annat sätt måste ha en relation 
till. Ett sätt att få deras önskade organisationsprofil accepterad av medborgarna anser vi skulle 
kunna uppnås genom att Skatteverket kommunicerar ut sitt servicearbete på två nivåer. Den 
lägre nivån som handlar om det konkreta bemötandet fungerar relativt bra idag, visar 
undersökningen. Den högre nivån, handlar om att förmedla en övergripande bild av 
Skatteverket som serviceorganisation, att påverka människors uppfattning om Skatteverket. 
Varför finns Skatteverket och hur skall de bedriva sin verksamhet? För att på djupet bli 
välvilligt inställda till Skatteverket menar vi att de måste förmedla ut syftet med verksamheten 
och göra detta på ett sådant sätt att människor förstår och tar till sig detta syfte. Ett sätt att 
göra detta är att förmedla vikten av att betala skatt. Skatterna anses för höga, av många, och 
skattereglerna för krångliga. Att förtydliga vikten av skatter och var skattepengarna går, anser 
Skatteverket borde medföra att betalningsmoralen ökar. Vi tror även att det skulle medföra en 
annan positiv effekt, nämligen att den allmänna uppfattningen hos medborgarna om 
Skatteverket skulle förbättras. Detta eftersom kommunicerad organisationsprofil och 
verksamheten skulle stämma överens. 
 
Med tidigare diskussioner i bagaget ställer vi oss nu frågan: ska en myndighet som 
Skatteverket profilera sig som en serviceorganisation? Går det att förena service och kontroll? 
Möjligen är det mer riskfyllt att säga sig vara serviceinriktad om man inte kan infria det, än att 
inte vara serviceinriktad men heller inte utge sig för att vara det! Ur medborgarnas synvinkel 
kan det också vara svårt att uppleva Skatteverket som serviceinriktade då det egentligen inte 
finns någon anledning för dem att vara det. Verksamheten bygger på att administrera 
skattesystemet, att erbjuda bra service är inte en nödvändighet för detta arbete. 
 
Ur ett perspektiv kan vi se att en bra uppfattning om Skatteverket hos medborgarna, kan vara 
viktig eftersom det kan medföra en större villighet att betala skatt, vilket skulle gynna 
Skatteverkets verksamhet och frigöra resurser. I förlängningen gynnar detta hela samhället. Ur 
ett annat perspektiv ser vi en fara i att profilera sig som en serviceorganisation om för-
väntningarna sedan inte kan infrias. Vi har diskuterat kring de problem vi anser föreligger hos 
Skatteverket när det gäller servicearbetet. Möjligen är det bättre att inte profilera servicen i 
organisationen så hårt. I vår undersökning visar det sig att besökarna ju faktiskt i hög grad var 
nöjda med besöket. Vi menar att det kanske inte har någon betydelse om den allmänna upp-
fattningen om Skatteverket är negativ i och med att Skatteverket är en myndighet som 
människor måste ha en relation till. Det viktiga i relationen mellan medborgare och 
myndigheten kanske är att Skatteverket står för kompetens, vilket medför att medborgaren 
kan känna sig trygg i relationen. Om besökaren vid besöket upplever kontakten som positiv, 
vad gäller bemötande, skulle det mer ses som en bonus. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Frågeformulär till besökare på Skatteverket 
 
 
 
 
Vi är två studenter från Södertörns högskola som 
genomför en undersökning för en magisteruppsats: 
 

Myndigheter och 
servicetänkande 

 
 

Frågeformulär 
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Presentation av oss och vår undersökning 
Vi är två studenter som heter Mari Lillieqvist och Marcela Nilsson. Vi läser ett program som 
heter Management med IT på Södertörns högskola i Flemingsberg. Huvudämnena i 
programmet är företagsekonomi och data- och systemvetenskap.  
 
Nu är vi plötsligt inne på vårt fjärde och sista år och det är dags att skriva magisteruppsats 
inom företagsekonomi. Anledningen till att vi är här idag är att vi har valt att skriva om 
Skatteverket i vår uppsats. Det vi vill undersöka är om den bild som Skatteverket vill 
förmedla ut, stämmer överens med den bild som besökande medborgare får av Skatteverket 
som servicegivande myndighet. 

Anonymitet och frivillighet 
Naturligtvis garanterar vi full anonymitet, vi kommer inte på något sätt registrera 
personuppgifter om de personer, som deltar i undersökningen. 
Lika självklart är att medverkan i undersökningen är helt frivillig. Dock är det så att en lyckad 
undersökning kräver en bra svarsfrekvens. En återlämnad ifylld enkät leder därför till vår 
eviga tacksamhet! 

Hur du fyller i formuläret 
Frågorna ser ut på lite olika sätt.  
Ett antal frågor besvaras genom att man på en skala kryssar i den ruta vilken bäst stämmer 
överens med den uppfattning man har. 
Ex. 

Får du tillräckligt med information om hur lång väntetiden är till dess att det är din tur? 
 
 
 
 

 
Andra frågor besvaras genom att du väljer det alternativet som du tycker stämmer bäst. 
Ex. 

Hur ofta har du haft kontakt med skatteverket de senaste 12 månaderna? 

! Sporadiskt/enstaka tillfälle 

! Mer regelbunden kontakt 
 
För andra varianter finns det instruktioner vid respektive fråga. 
Om du undrar någonting så tveka inte att komma fram och fråga oss! 
 
Som tack för att du fyller i enkäten så bjuder vi på någonting ätbart! 

Kom och se vad vi har!! 
 
 
 
 

I mycket 
hög grad 

Inte alls 
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Allmänna frågor 
1. Ärendetyp 

! Privat ! Företag 
 

2. Ålder 

! -25 ! 26-35 

! 36-45 ! 46-55 

! 56-65 ! 66- 
 

3. Kön 

! Kvinna  ! Man 

Tidigare kontakt med skatteverket 
4. Har du haft kontakt med skatteverket 

under de senaste 12 månaderna? 
(Förutom detta besök) 

! Ja  ! Nej 
 

Om du har svarat nej, gå vidare till 
fråga 7 
 

5. Hur ofta har du haft kontakt med 
skatteverket de senaste 12 månaderna? 

! Sporadiskt/enstaka tillfälle 

! Mer regelbunden kontakt 
 

6. Hur upplevde du kontakten?  
Hoppa över de kontaktsätt som du inte 
använt dig av. 
 
Telefon, personlig service: 
 
 
 
 
 
Skatteverkets servicetelefon 020-567 000: 
 
 
 
 
 
Personligt besök: 
 
 
 
 
Skatteverkets hemsida: 
 

7. Vilka faktorer är viktiga för dig vid ditt 
besök hos skatteverket?  
Rangordna från 1-5, där 1 är viktigast för 
dig. 

! Öppettider 

! Väntetider 

! Kunnig personal 

! Enkel och tydlig information 

! Trevligt bemötande 

Besöket idag 
8. Varför besöker du skattekontoret idag?  

Kryssa för det alternativ som passar dig 
bäst. 

! Ärendet kan bara skötas här 

! Enklast att komma hit 

! Föredrar personlig kontakt 

! Hittar inte lämplig information via 
andra kontaktsätt 

! Jag vet inte hur jag skall få hjälp på 
annat sätt. 

! Annat: _______________________  
 

9. Vid ditt besök här idag, framgår det 
tydligt hur du praktiskt skall agera för 
att få den hjälp/information du söker? 
 
 
 
 
 

10. Får du tillräckligt med information om 
hur lång väntetiden är till dess att det är 
din tur? 
 
 
 
 
 

11. Hur upplever du som helhet den fysiska 
miljön här på skatteverket?  
(sittplatser, toaletter, parkerings-
möjligheter etc.) 
 
 
 
 

Positivt Negativt 

Positivt Negativt 

Positivt Negativt 

Positivt Negativt 

I mycket 
hög grad 

Inte alls 

I mycket 
hög grad 

Inte alls 

Positivt Negativt 
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12. Hur upplever du de andra besökarnas 
inverkan på ditt besök?  
(väntetider, trängsel, rörigt, folk att prata 
med, råd/tips etc.) 
 
 
 
 
 

Fråga 13-23 besvaras efter det att du blivit 
betjänad. 

Bemötande 
13. Hur uppfattar du bemötandet du fick av 

personalen idag? 
 

Intresse och förståelse: 
 
 
 
 
 
Kompetens: 
 
 
 
 
 
Trevligt uppträdande: 
 
 
 
 
 
Lätt att förstå: 
 
 
 
 
 
Trovärdighet: 
 
 
 
 
 
Förtroendeingivande: 
 
 
 
 
 

14. Upplever du att du får korrekt 
information? 
 
 
 
 
 

15. Får du tillräckligt med information om 
hur ditt ärende kommer behandlas och 
hur lång tid det kommer ta? 
 
 
 
 

Allmän bild av skatteverket 
16. Vilket alternativ beskriver bäst hur du 

uppfattar dig själv i din relation till 
skatteverket? 

! Kund ! Medborgare 
 

17. Vilket alternativ beskriver bäst hur du 
uppfattar skatteverket? 

! Myndighetsorganisation 

! Serviceorganisation 
 

18. I vilken utsträckning tycker du att du 
kan påverka den service du får hos 
skatteverket? 
 
 
 
 
 

19. I vilken grad tycker du följande 
begrepp stämmer överens med 
skatteverket? 

 
Enkelhet: 
 
 
 
 
 
Tillgänglighet: 
 
 
 
 
 
Kunnighet: 
 
 
 
 
 
Intresse och förståelse: 
 
 
 
 
 

Positivt Negativt 

I mycket 
hög grad 

Inte alls 

I mycket 
hög grad 

Inte alls 

I mycket 
hög grad 

Inte alls 

I mycket 
hög grad 

Inte alls 

I mycket 
hög grad 

Inte alls 

I mycket 
hög grad 

Inte alls 

I mycket
hög grad 

Inte alls 

I mycket 
hög grad 

Inte alls 

I mycket 
hög grad 

Inte alls 

I mycket 
hög grad 

Inte alls 

I mycket 
hög grad 

Inte alls 

I mycket 
hög grad 

Inte alls 

I mycket 
hög grad 

Inte alls 
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20. Hur har din bild av skatteverket i stort 
förändrats efter dagens besök? 
 

!
  

    ! Inte alls 
21. Tycker du att skatteverkets servicenivå 

har förändrats? 
 

!
  

    ! Inte alls 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om du även vill besvara följande 
frågor så skulle vi bli väldigt 
tacksamma. De gör det möjligt för oss 
att göra en djupare analys, då vi kan se 
besökarnas uppfattning om 
skatteverket ur flera perspektiv. 
 
22. Vad var du på för humör när du kom 

hit? 
 
 
 
 
 

23. Vad var din inställning till att komma 
hit idag? 
 
 
 
 
 

Positivt Negativt 

☺ " 

Positiv Negativ 

Positivt Negativt 
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Var vänlig och lämna tillbaka frågeformuläret 
direkt till oss eller i någon av de lådor som 
finns uppställda bl. a. vid utgången.  
 
Ditt svar betyder jätte, jätte mycket för oss! 
 

Tusen tack för din medverkan! 
Marcela och Mari 
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Bilaga 2: Intervjufrågor, intervju med informationschefen 
 

- Vad är tanken med att erbjuda bra service? Situationen som råder i vinstdrivande 
företag finns ju inte inom Skatteverket. �Kunden finns ju alltid� 

 
- Hur har Skatteverket kommit fram till framgångsfaktorerna (Enkelhet, tillgänglighet, 

kunnighet och lyhördhördhet) 
- Vilken betydelse lägger Skatteverket i de här begreppen, vad vill de förmedla 
- Hur arbetar Skatteverket för att förmedla detta? 
- Ser man någon konflikt i att framstå som organisation som finns till för medborgarna? 

Hur och varför? 
- Hur ser ni på besökarna? Kund eller medborgare? 
- Hur ser Skatteverket på �sig själv�? Myndighet eller service? 
- Vi är till för alla. Vilka är alla? 
- Har man funderat på vilka de olika grupperna är och anpassat tjänster efter dessa 

grupper? (Handikappade, invandrare, olika typer av företag osv) 
- Vad har Skatteverket gjort för att använda ett enkelt och begripligt språk? 
- Hur gör Skatteverket för att ha rätt kompetens på rätt plats? 
- Hur arbetar Skatteverket för att ett aktivt servicearbete? 
- Vad menas med förebyggande service? 
- Hur arbetar Skatteverket för att ständigt förbättra servicen? 
- Hur gör Skatteverket när de �utgår från medborgarna i allt utvecklingsarbete�. (Ingår 

medborgare i �utvecklingsgruppen� eller tänker man bara på medborgaren� 
- Kan medborgarna påverka servicen hos Skatteverket på något sätt? Är det något som 

ni vill att de skall kunna göra? 


