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Abstract (Svensk) 
 
Titel: Policy – styrning utan chef 
 
Nivå: C- uppsats i ämnet företagsekonomi 15p 
 
Författare: Fredrik Johansson 
 
Handledare: Agneta Sundström 
 
Datum: Januari 2008 
 
Syfte: För att skapa effektiva organisationer behövs policys. Dessa är vanligtvis normativa 
och framställer de goda arbete som ska genomföras inom organisationen. Syftet med den här 
studien är att få en förståelse för hur medarbetare i en statlig myndighet anser att de har 
kunskap om och möjlighet att följa policys. Jag utgår från två stycken policys som finns i 
Skatteverkets organisation Medarbetarpolicyn och Mångfaldsplanen. Jag har under arbetet 
använt mig av tre frågor. Vad är medarbetarnas uppfattning om policys generellt?, Hur väl 
känner medarbetarna till Medarbetarpolicyn och Mångfaldsplanen? Och Anser medarbetarna 
att dokumenten ger vägledning i arbetet.  
 
Metod: I min studie har jag använt mig av kvalitativ metod eftersom jag ämnar undersöka en 
företeelse. Insamlingen av primärdata har skett med intervjuer av semistrukturerad karaktär. 
Intervjuerna har genomförts på Skattekontoret i Gävle och Sandviken med en respondent i 
taget. De sekundära data som jag använt i studien består i första hand av två dokument från 
Skattekontoret Mångfaldsplan och Medarbetarpolicyn. På dessa två dokument har jag utfört 
en etnografisk innehållsanalys. Analysen av det empiriska materialet har skett medhjälp av 
hermeneutiskanalys där jag skapade en analysmall som gav mig en överblick av materialet.  
 
Resultat och slutsats: Här presenterar jag de empiriska fakta som intervjuerna från 
skattekontoren i Gävle och Sandviken har gett mig. Materialet presenteras utan specificerade 
frågor och intervjuguiden som jag använt pressenteras som bilaga. Om man använder 
dokument för att styra organisationen mot uppsatta mål. Är det viktigt att veta vilken typ av 
dokument som krävs. Det handlar om att leda eller styra medarbetarna. 
 
Förslag till fortsatt forskning: Som förslag till fortsatt forskning kan nämnas att en 
intressant vinkling är att väga skrivna styrdokument mot informationssystemet KASKAD som 
används inom Skatteverket.   
 
Uppsatsens bidrag: Att belysa en angelägen fråga inom dagens företagsekonomiska värld. 
Hur policys förmår att ge riktlinjer som ett stöd för medarbetare i den dagliga verksamheten, i 
en tid då det ställs allt större krav på medarbetarna att ta ansvar för sina handlingar.    
 
Nyckelord: Policy, Kommunikation, Normativ, Skatteverket, Kasam   
 
 
 
 
 

 



Abstract (English) 
 
Title: Policies – Govern Without Director 
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author: Fredrik Johansson 
 
Supervisor: Agneta Sundström 
 
Date: January 2008 
 
Aim: In order to create effective organizations policies is needed. A policy usually sets 
standards and describes how things shall be done in the organization. My aim with this study 
is to get an understanding how co–workers in a Government Administration consider their 
knowledge and possibility to follow policies. In my study I use two policies from the tax 
agency, co–worker policy and multitude plan. In the presentation of my problem I have used 
tree questions. What do co–workers think of policies in general? , How well do co–workers 
recognize the co–worker policy and multitude plan? And What do the co–workers consider 
about this document and do they give guidance in work?       
 
Method: I have been using a qualitative methodology for my study, because I intend to 
examine a phenomenon. The collection of primary data has been taken place with interviews 
by semi structure character. The interviews have been carry out at the tax offices in Gävle and 
Sandviken with one co–worker at the time. The secondary data in this study endure foremost 
by the two documents multitude plan and co–worker policy. I have also performed an 
ethnographic analysis of contents on these documents. The analysis of the empirical material 
has been taken place with Hermeneutic analysis, I created an analysis template who gave me a 
good overview of the material.       
 
Result & Conclusions: In this part I present the empirical fact that the interviews gave. The 
material presents without specified questions and the interview template are presented in the 
appendix. If you use documents to govern the organization to wards highly placed goals. It is 
of importants to now what type of  documents you should use. It is about lead or govern the 
co-workers.     
  
Suggestions for future research: An interesting angle would bee to compare written policies 
whit the information system KASKAD within the tax agency.  
 
Contributions of the thesis: To illustrate a pressing problem within the world of Business 
Administration. How policies are able to give guidance and support to co–workers in there 
daily activity in a time when co–workers are expected to take a bigger responsibility for there 
action?  
 
Key words: Policy, Kommunikation, Normativ, Skatteverket, Kasam   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I en företagsekonomisk värld har sökandet efter kortare beslutsvägar och platta organisationer 
blivit allt vanligare. Det kommer att ställas större krav på de anställda att de ska styra sig 
själva. Hur ska då medarbetarna hantera den nyvunna makten och hur ska ledningen av 
företagen behålla kontrollen? Nyckelordet är kommunikation som blivit allt viktigare och inte 
minst hur vi kommunicerar. Kommunikation är inte bara samtal mellan personer utan det är 
också det kroppsspråk som vi använder för att visa vad vi känner. Avgörande är hur 
kommunikationen kan påverka våra handlingar.  
 
Policys, som kommunikationsverktyg, har använts inom företagsvärlden en lång tid och har 
inom vissa organisationer hunnit bli ett stort antal pappersdokument som samlats på hög utan 
att någon känner till dess innehåll. En angelägen fråga är således hur policys förmår ge 
riktlinjer som ett stöd för den daglig verksamhet i en tid då det ställs allt större krav på oss att 
ta ansvar för våra handlingar.    
 
Det är här mitt arbete kommer in. Policys är ett viktigt kommunikationsinstrument för 
ledningen i en organisation. De är ett sätt att delegera och kommunicera ansvar och 
arbetsuppgifter till medarbetarna i organisationen så att de får ramar och riktlinjer för att 
kunna utföra sina uppgifter. Det handlar också om att skapa handlingsmönster hos 
medarbetarna och få dem att bete sig på ett speciellt sätt utifrån företagets värdegrund. 
Ledningen använder då formalia som kan se ut på många olika sätt. Några exempel är 
styrdokument såsom kvalitetsstyrnings- och mångfaldsplaner. Dokumenten kan utformas för 
att skapa möjligheter till handling men de kan också utformas på sätt som tvingar människor 
att agera på speciellt sätt. Den tvingande utformningen skiljer sig såtillvida att den står för ett 
mer fast ramverk som låser medarbetarna i vissa rutiner, medan den möjliggörande öppnar för 
egna initiativ.  
 
På Skatteverket använder man sig av två olika system för att hantera informationsflödet i 
organisationen. Skrivna policys har fått stå tillbaka för ett muntligt system kallat KASKAD. I 
KASKAD formas direktiven av högsta ledningen och förs sedan muntligen ner i 
organisationen via möten mellan chefer och sedan mellan chef och medarbetare. KASKAD 
ger också möjlighet till direkt feedback på informationen som presenteras på mötena. Den 
reaktionen från medarbetare eller chef förs sedan tillbaka samma väg upp i organisationen.   
Det talas även om klimatenkäten från några av respondenterna enkäten ingår inte i mitt arbete 
men eftersom den förekommer i texten så vill jag förklara vad det är. Enkäten är ett 
elektroniskt dokument som alla medarbetare på Skattekontoret ska fylla i varje år. Data 
samlas in av ett externt företag som sammanställer den och lämnar detta till Skattekontorets 
ledning i Stockholm. Materialet pressenteras sedan via KASKAD –modellen. 

1.2 Problem 
För att skapa effektiva organisationer behövs policys. Dessa är vanligtvis normativa och 
framställer de goda arbete som ska genomföras inom organisationen. Så här långt är allting 
bra. Det är först när medarbetarna börjar bortse eller strunta i dessa dokument som det uppstår 
problem, denna ”olydnad”, som innebär att medarbetarna ”kopplar bort” dem. Varför uppstår 
då denna ”olydnad”? Det finns forskning (Laurence E. och  Lynn,Jr 1986) som pekar på att 
policys ska utformas så att medarbetarna vill och kan följa dem, där kan är en viktig del, det 
vill säga att det ges förutsättningar att följa dem.  
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Dessutom, om det finns ett antal policys (vilket inte är ovanligt) så ska de förstärka varandra 
och peka åt samma håll. Detta är speciellt viktigt i en statlig myndighet som på grund av sin 
verksamhet behöver hålla en strikt profil. Jag har i den här studien valt att studera en 
Mångfaldsplan för Skatteverket, en organisation vars trovärdighet står högt på dagordningen 
och där det är av största vikt att medarbetarna har kännedom och kan tillämpa de riktlinjer 
som finns. Jag har också studerat Skatteverkets Medarbetarpolicy som är ett dokument som är 
tänkt att genomsyra hela organisationens värderingar och handlande. I sökandet efter effektiva 
organisationer behövs studier av hur väl personalen känner till policys och hur dom tillämpas.  

1.3 Frågor          
De frågor som jag har utgått ifrån är: 
Vad är medarbetarnas uppfattning om policys rent generellt?  
Hur väl känner medarbetarna till Medarbetarpolicyn och Mångfaldsplanen? 
Anser medarbetarna att dokumenten ger vägledning i arbetet? 

1.4 Syfte 
Syftet med den här studien är att få en förståelse för hur medarbetare i en statlig myndighet, 
Skatteverket, anser att de har kunskap om och möjlighet att följa policyn. Speciellt riktar jag 
intresset mot att se hur dokumenten är utformade för att förstå om de ger möjlighet att 
påverka människors agerande. 

1.5 Avgränsning 
I den här studien avgränsar jag mig till att studera Skatteverkets Medarbetarpolicy och deras 
Mångfaldsplan. Jag har dessutom valt att ställa frågor om KASKAD- modellen i studien. 
Detta gör jag utifrån en telefonkontakt med kontorschefen i Gävle där han framförde 
synpunkter på denna metods effektivitet. De frågor som rör KASKAD –modellen är med för 
att förtydliga för mig som författare hur kommunikationen inom organisationen ser ut och 
fungerar. 

1.6 Skattesystemets historia och skatteverkets uppdrag 
I det här avsnittet presenterar jag lite kort historik om skatt i Sverige. Informationen är hämtad 
från skatteverkets hemsida och skriven av Susanne Löwnertz. Jag tittar också på skatteverkets 
nuvarande uppdrag, dessa uppgifter är hämtade från skatteverkets strategiska inriktning 2003 
med mål på 2009.  
 
De första skatterna började tas ut vid den Svenska statens uppkomst omkring 1000 –talets 
början det gemensamma för alla skatter är att det krävs en överhet för att utkräva dessa, och 
det var när Olov Skötkonung blev vald till konung över Götarna som det börjades ta ut 
avgifter av undersåtarna dessa avgifter bestod till en början av att bidra med produkter till 
kungsgården och att ta emot konungen och hans följe när denne var på resa en så kallad 
”gästning”. Även ett antal andra skatter infördes under 1100 – och 1200 talen, mot slutet av 
1200-talet kom gästningen att utgöra stommen i vad man sedermera kallade jordebokräntan, 
vilken är en viktig del i grundskatterna som härefter utgjorde ryggraden i det Svenska 
skattesystemet, ända till deras slutgiltiga avskrivande i början av 1900-talet. På 1500-talet 
skapade Gustav Vasa ordning och reda i landets finanser och införde då något som kallas 
jordeböckerna vilka blev ett instrument för indrivning av skatter. Gustav Vasa försökte till 
och med införa en förmögenhetsskatt men motståndet blev för stort.  
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Karl XII gjorde också ett försök mellan åren 1713 och 1715-16 med något som kan liknas vid 
en förmögenhetsskatt baserad på självdeklaration troligen blev systemet för avancerat och 
försvann. Det gjordes ett nytt försök mellan 1800 och1803 men systemet blev inte etablerat 
fören på 1900-talet. Dagens skattesystem beslutades av riksdagen 1902 som resultat av en 
kompromiss rörande landets militära upprustning, och först 1928 försvann de sista delarna av 
det gamla systemet. Vi fick då en kommunalskattelag. Sedan 1930-talet har det ständigt pågått 
en utveckling med nya sociala reformer dessa har kunna bekostas genom ett ständigt ökat 
välstånd. Sedan 1970-talet har dock bilden förändras och minskad tillväxt har gjort att staten 
tvingats minska sina utgifter istället för att genomföra reformer. Detta har lett till att åtskilliga 
förslag till förändringar av skattesystemet har tagits fram och diskuterats.   
 
Skatteverkets interna styrning har sin utgångspunkt i det uppdrag som finns från statsmakten.  
Uppdraget från statsmakterna går ut på att skattesystemet ska finansiera de offentliga 
utgifterna. Detta sker genom att ett så kallat regleringsbrev årligen slår fast vilka mål som ska 
gälla. Förutom att fastställa de så kallade effektmålen som ligger till grund för intagandet av 
skatt och tullavgifter, så innehåller regleringsbrevet ett tiotal mål och principer som gäller för 
skatteverkets verksamhet tillexempel elektroniskhantering av dokument, riskhantering, 
internationellt samarbete m.m.  
 
Skatteverket är idag uppdelat i sju regioner där Gävle tillhör mittregionen. Några fakta om 
mittregionen, den genomgår för närvarande en omorganisation men består i skrivandets stund 
av sju skattekontor och tjugo tre stationeringar totalt finns ca1100 medarbetare i regionen. 
Regionen har drygt 1,1 milj. Invånare fördelat på 56 kommuner man har 982 000 A –skatt 
ärenden, 238 000 folkbokföringsärenden det finns 370 000 småhus och 92 000 lantbruk 2006 
gjordes 255 brottsutredningar och totalt betalades 83 miljarder kronor in i skatt. Den idag 
gällande strategiska inriktningen togs 2003 och målbilden för verksamheten har sikte på 2009. 
Om allt lyckas väl ska det löpa en röd tråd från statsmakternas uppdrag genom vår vision och 
vårat syfte vidare genom de mål som är uppsatta på långsikt och vår målbild. Samt genom de 
policys och strategier som finns i organisationen ända ner till enskilda utvecklingsinsatser. 
Det är således viktigt att alla förstår och kan se hur det hänger ihop, så att rätt saker görs i den 
utveckling som pågår och alla medarbetare vet vart vi är på väg.             
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2. Metod 
Inom mitt intresseområde organisation och ledarskap med fördjupning på management har jag 
efter visst övervägande beslutat mig för att studera hur kommunikation sker genom policys. 
Som utgångspunkt för min studie har jag använt mig av två ”ledord” upplevs och efterlevs 
som har legat till grund för min frågeställning. Genom intervjuer har jag samlat primär data 
som jag sedan har analyserat mot de sekundära data som jag studerat.  

2.1 Urval 
Jag har valt att studera hur personalen på Skattekontoret i Gävle känner till och tillämpar 
styrdokument i det dagliga arbetet. På skattekontoret i Gävle har jag etablerat en kontakt, som 
arbetar som informatör i organisationen. Hon har varit mig behjälplig i att samla in 
information och föreslagit respondenter. Hon har också legitimerat intervjuerna genom att 
påtala att en student från Högskolan i Gävle kommer för att genomföra intervjuer.  
 
Jag meddelade min kontakt på Skattekontoret hur jag önskade att urvalet av respondenter 
skulle se ut. Jag har vänt mig till sex respondenter från Skattekontorets avdelning i Gävle som 
för närvarande har ca 100 medarbetare. Av de respondenter som ingår i studien är två 
förstalinjechefer och fyra är medarbetare. Två av dessa är män och fyra är kvinnor, åldern 
varierar mellan 30 – 62 år. Den mix av respondenter jag har gör att jag får en bra bredd på 
intervjuunderlaget där var och en bidrar med viktig information sett ur deras synvinkel.             
 
2.2 Design 
En viktig nyckel till ett bra arbete är att arbeta fram en bra design för hur arbetet kan 
genomföras. Jag har valt att använda mig av kvalitativmetod som strategi att närma sig det 
problem och de frågeställningar som jag satt upp. Jag använder intervjuer av semistrukturerad 
karaktär och med hjälp av min frågeställning skapade jag en intervjuguide med korta frågor 
där respondenten får stor frihet att formulera sina svar. Jag har genomfört en innehållsanalys 
av Medarbetarpolicyn och Mångfaldsplanen för att se hur de kommunicerar för användare 
och mellan varandra. Denna sekundärdata utgör tillsammans med primärdata grunden för 
studien. Inför analysen skapade jag en mall bestående av ett rutmönster där mina frågor och 
respondenter finns med. Denna mall finns med under analysavsnittet. Jag har valt att inleda 
varje kapitel med en ingress där jag på ett övergripande sätt förklarar innehållet i kapitlet. 
 
 

Fråge- 
ställning 

Metod 
val 

Policys 

Intevjuer 

Interaktion Analys Teori Slutsats 

                 (Designmodell egen konstruktion 2007) 
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2.2.1 Kvantitativ eller Kvalitativ metod 
Jag har valt att i det här avsnittet väga kvantitativ metod mot kvalitativ metod för att på så sätt 
skapa en klar bild av vilken metod som är bäst lämpad för mitt arbete. Inom 
företagsekonomisk forskning finns två härskande metoder, de är kvantitativ och kvalitativ 
metod. Den kvantitativa metoden är den mest dominerande av dessa två. Metoden kan ses 
som en linjär process från teori till de slutsatser som arbetet resulterar i. Kvantitativ forskning 
är inriktad på faktorer där mätning, kausalitet och generalisering är de viktigaste. Den 
kvantitativa metoden har en deduktiv approach till studien. (A, Bryman, E, Bell, 2005. Sid 85, 
297).                 
 
Den kvalitativa metoden är en forskningsmetod som blivit allt mer populär på senare år. Den 
skiljer sig från kvantitativmetod genom att den ser till respondentens upplevelse av 
frågeställningen vilket gör det möjligt att analysera nyanser och detaljer i respondentens svar. 
Insamling av data har sin tyngdpunkt på ord istället för siffror. Metoden är induktiv, tolkande 
och konstruktionistisk. Den anses vara en mer öppen forskningsstrategi utan fasta ramar och 
som ofta utförs i respondentens naturliga miljö. (A, Bryman, E, Bell, 2005. Sid 297).                 
 
Den kvalitativa metoden harmoniserar med min studie eftersom jag ämnar undersöka en 
företeelse och då är det viktigt att möta respondenten i dennes egen miljö. Det lösa ramverket 
ger mig också möjlighet att justera och anpassa min intervju efter respondenterna. Nackdelar 
med kvalitativ metod är att den kräver mycket av forskaren när det gäller att skaffa ett 
relevant urval av respondenter för studien, för att hög reliabilitet och validitet i studien ska 
uppnås. Om respondenterna är spridda geografiskt kan metoden bli resurs och tidskrävande. I 
mitt fall har det inte varit något problem eftersom alla arbetar på skattekontoret i Gävle. Det 
var endast vid ett tillfälle som jag fick resa till Sandviken för att genomföra en intervju. (A, 
Bryman, E, Bell, 2005. Sid 349).                 

2.3 Datainsamling  
En av de mest använda metoderna för att samla in data inom kvalitativ forskning är intervjuer. 
Intervjuer erbjuder en flexibilitet i arbetet som gör den attraktiv som metod. Som forskare bör 
man dock tänka på att insamlingen, utskriften av data som samlats in, samt utskrift av analys 
tar lång tid. Det gör planerandet av dessa aktiviteter till en av de viktigare delarna inför 
genomförandet av intervjuerna. I min studie har jag samlat in både primär data i form av 
intervjuer och sekundär data i form av dokument från Skattekontoret.   

2.3.1 Primärdata 
Den intervjumetod som jag valt liknas vid semistrukturerade intervjuer och innebär att jag 
skapade en intervjuguide med ett antal förbestämda frågor. Respondenten har sedan fått svara 
förhållandevis fritt på frågorna med fokus på huvudtemat. Jag genomförde intervjuerna på 
Skattekontoret i Gävle och Sandviken i så kallade besöksrum. Tidsramen var satt till cirka 30 
minuter och den tidsramen stämde bra om intervjun fick genomföras med bandspelare. I några 
fall ville dock inte respondenten att bandupptagning skulle ske. Eftersom jag då endast fick 
förlita mig på anteckningar så tog intervjun vid dessa tillfällen cirka 1 timme. Jag inledde 
intervjuerna med en presentation av mig själv och mitt arbete, därefter lämnade jag över ett 
intervjumedgivande som skrevs under av respondenten där denne medgav sitt deltagande och 
tillät mig att använda intervjumaterialet i studien. De personuppgifter som jag har på 
respondenterna är endast till för att verifiera mina intervjuer och kommer att förstöras när 
uppsatsen är klar.  
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Jag bygger min intervju på vad Spradley & McCurdy, (1972) kallar för en ”stor och liten 
rundtur” som utgår från att jag börjar med frågor om policys i allmänhet och fortsätter sedan 
med att titta närmare på Mångfaldsplanen och Medarbetarpolicyn som är de dokument min 
studie grundar sig på. Avsikten är att få kunskap om vad respondenten har för kännedom om 
dessa. För att utforma intervjufrågorna har jag använt mig av det material som jag erhållit från 
Skatteverket. Jag har också valt att inte använda respondenternas riktiga namn utan kallar dem 
istället för Anna, Bertil, Carin, Diana, Erik och Frida. Anledningen till det är att intervjuerna 
pressenteras som berättelser och läsbarheten ökar om jag använder ett namn på respondenten. 
(A, Bryman, E, Bell, 2005. sid 364). 

2.3.2 Sekundärdata 
De sekundära data som jag använt i studien består i första hand av dokument från 
Skattekontoret. Jag hade dock vissa problem med att få ut dessa dokument eftersom min 
kontakt inte själv kunde ta beslut om att släppa dem till mig. Hon rådfrågade därför kollegor i 
organisationen. Efter en tid blev jag uppringd av en man på Skattekontoret som hjälpte mig 
med det jag ville ha. Det var i första hand Medarbetarpolicyn och Mångfaldsplanen jag ville 
ha tillgång till men jag har även studerat andra dokument från Skattekontoret för att bilda mig 
en uppfattning av organisationen. Övriga dokument består av Skatteverkets regionala 
verksamhetsplan samt Skatteverkets strategiska inriktning med mål på 2009 och ett antal 
andra regionala dokument.   

2.4 Analys 
Det material som jag har analyserat består av primär- och sekundärdata. Jag skapade en mall 
som återfinns på sidan 27 där varje respondent och varje fråga finns med. I mallen har jag 
plockat ut nyckelord från varje respondent och på så sätt blir analysen överskådlig. Jag kan se 
varje respondents svar men jag kan också se vad alla respondenter tycker om en specifik 
fråga. Analysmallen återfinns i mitt analyskapitel. De analyser jag arbetat fram under studiens 
gång fokuserar dels på kommunikationen mellan den primär – och sekundärdata men också på 
vad medarbetarna uppfattar och känner inför frågeställningarna. Analysen av det empiriska 
materialet har skett medhjälp av hermeneutisk analys (Phillips & Brown 1993 och Foster 
1994). Eftersom denna strategi rymmer stor potential vid analys av sociala handlingar och 
dokument. Jag har också använt mig av kvalitativ innehållsanalys av etnografisk karraktär för 
att analysera Mångfaldsplanen och Medarbetarpolicyn som är de dokument min studie 
grundar sig på.  (A, Bryman, E, Bell, 2005. Sid 443).   

2.5 Objektivitet/förförståelse 
Jag anser mig vara godtagbart objektiv i mitt arbete eftersom jag själv aldrig har arbetat i en 
organisation som har haft policys som styrdokument. Därmed är min förförståelse om ämnet 
endast på det teoretiska planet. Mina intervjuer på arbetsplatsen ger mig således möjlighet att i 
praktiken studera hur dessa olika styrdokument hanteras i organisationen. I metodarbetet ingår 
också en litteraturstudie för att finna det teoretiska grundmaterial som jag ska väga mina 
insamlade data mot. 

2.6 Källkritik 
I analysen av dokumenten är det min ambition att ha ett kritiskt förhållningssätt till 
dokumentens uppbyggnad och innehåll. Jag ska på ett reflekterande sätt försöka se under ytan 
på dokumenten. P, Hultman m, fl (2007) beskriver det som att det handlar om att granska och 
att utfallet av en granskning kan vara både positivt och negativt. Det beror på vilken synvinkel 
man granskar det ifrån. (P, Hultman m, fl.2007. Sid 16)    
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3. Teori 
I det här avsnittet presenterar jag ett antal teorier som jag anser har relevans för mitt arbete. 
Den teoretiska tyngdpunkten ligger annars på de styrdokument och policys som jag hämtat 
från Skatteverket i Gävle 
 
”Kommunikation –Medfödd förmåga men inlärd färdighet” 
  (B.Nilsson, A-K. Waldemarson. 2005. Sid 13) 

3.1 Kommunikation 
Kommunikation är ett begrepp som härstammar från det latinska språket och har betydelsen 
att göra någon delaktig i något, att få del av något genom interaktion med en annan människa 
eller genom skriven formalia. Kommunikation bygger på att tolka budskap från omvärlden 
genom vår syn på världen där vår syn på världen kan ses som ett filter. Genom vilket våra 
personliga värderingar, erfarenheter, förväntningar och behov styr hur vi som individ upplever 
budskapet om informationen inte stämmer överens med vår bild av världen har vi svårt att 
förstå den och ta den till oss. (B.Nilsson, A-K. Waldemarson. 2005. Sid 7)  
 
Hellriegel (2005. Sid 463) talar i sin bok om hinder i kommunikationen och att det kan bero 
på organisationen, individen eller både och. Det kan vara organisationens design, olikheter i 
status eller på sättet som informationen presenteras som gör att man inte tar den till sig. 
För att förstå varför detta fenomen uppstår hos individen måste vi titta närmare på individen 
och vad hon har med sig i baggaget i form av referensramar och ideologier. För detta finns ett 
antal modeller att använda sig av B.Nilsson och A-K Waldemarson talar om ”filter” i något 
som de kallar barriärmodellen. Där skriver de att hinder handlar om erfarenheter, ålder, 
utbildning och position detta är faktorer som skapar förväntningar och som därmed kan göra 
vår varseblivning selektiv genom att vi uppfattar bara vissa delar av vår omgivning. 
(B.Nilsson, A-K. Waldemarson. 2005. Sid 11) 
 
Informationsmodellen är en annan modell som kan kopplas till resonemanget angående 
kommunikation. Den handlar om att nå ut med ett budskap som tillexempel en policy inom ett 
företag eller organisation. Här tittar man på vem säger vad, till vem, i vilket medium och med 
Vilken effekt? För att få ut önskad effekt av budskapet krävs att man har kunskap om 
mottagarna av budskapet detta kan vara svårt på en arbetsplats där det arbetar många olika 
individer med olika ålder, kön m.m. budskapet kommer här att tolkas olika det är därför av 
vikt att utforma budskapet så att mottagaren upplever att det berör denne annars finns risk för 
att budskapet filtreras bort efter rubrik av mottagaren  (B.Nilsson, A-K. Waldemarson. 2005. 
Sid 11)                                                                                         

3.2 KASAM 
Förkortningen står för Känsla av samanhang och denna ofta citerade teori av Aaron 
Antonovsky har sin utgångspunkt i människors hälsa sett från den friska sidan istället för det 
sjuka. Antonovsky utgår från en skala som sträcker sig mellan hälsa och ohälsa, genom att ha 
fokus på hälsans ursprung frågar han sig varför vissa människor rör sig mot hälsans positiva 
pol trots att de utsätts för prövningar i livet. Efter djupintervjuer med 51 sinsemellan mycket 
olika människor men med två saker gemensamt de hade alla upplevt ett svårt trauma och 
ansågs ha klarat av detta trauma på ett anmärkningsvärt bra sätt. Vid analysen av protokollen 
fann han att sexton personer bedömdes ha en stark KASAM medan elva bedömdes hamna på 
andra sidan av skalan. Vid genomgången av dessa två grupper utkristalliserade sig tre teman i 
gruppen som bedömdes ha en stark KASAM dessa teman kunde inte identifieras i den andra 
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gruppen. Antonovsky definierar dessa teman som de tre centrala komponenterna i KASAM 
dessa är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Antonovsky konstaterat att känslan av 
sammanhang är viktig för individen och är den omständighet som ger individen möjlighet att 
avancera på skalan mot dess positiva sida. Det visade sig att medarbetare som hade en känsla 
av sammanhang mådde bättre och förblev friskare.  
 
Begriplighet beskrivs som, i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli i form av 
t. ex information som förnuftsmässigt gripbar och att den är sammanhängande och 
strukturerad samt att den är tydlig. Snarare än att den upplevs som brus, det vill säga kaotisk, 
oordnad, slumpmässig och oförklarlig. Antonovsky menar att en människa med stark känsla 
av begriplighet förväntar sig att de stimuli han eller hon kommer att möta i framtiden är 
förutsägbara eller att när de kommer som överraskningar åtminstone går att ordna och 
förklara. Han betonar att det säger ingenting om önskvärdhet i de stimuli som individen 
möter. Det är känslan av begriplighet, att göra händelserna begripliga som är intressant. 
(A. Antonovsky. 1991. Sid 39)                 
 
Hanterbarhet väljer Antonovsky formellt att definiera som den grad till vilken man upplever 
att det står resurser till ens förfogande, med hjälp av vilka man kan möta de krav som ställs av 
de stimuli som man bombarderas av. ”Står till ens förfogande” kan innebära att man själv har 
kontroll över resurser men det kan också vara resurser som kontrolleras av familj, vänner eller 
arbetskamrater. Om känslan av hanterbarhet är stark kommer individen inte att känna sig som 
ett offer för omständigheterna, utan kommer på ett aktivt sätt kunna fullfölja sina uppgifter 
med glädje. Antonovsky påstår att det förefaller klart att hög hanterbarhet är starkt beroende 
av hög begriplighet. (A. Antonovsky. 1991. Sid 40)                 
 
Meningsfullhet Antonovsky betraktar detta som begreppets motivationskomponent. Han talar 
om i vilken utsträckning man känner att livet har en känslomässig innebörd, att åtminstone en 
del av de problem och krav som livet ställer en inför är värda att investera energi i är värda 
engagemang. En individ med stark känsla av meningsfullhet uppfattar i stor utsträckning 
utmaningar som välkomna snarare än att uppleva dem som bördor. När en sådan individ 
påtvingas en olycklig upplevelse så som sjukdom eller att bli avskedad menar Antonovsky att 
han inte drar sig för att konfrontera utmaningen utan är istället inställd på att söka en mening i 
utmaningen och göra sitt bästa för att finna sin väg genom den. (A. Antonovsky. 1991. Sid 
40)                 

3.3 Pedagogik 
Vid framtagandet av styrdokument i en organisation har utformningen stor betydelse. Det är 
viktigt att dokumentet är pedagogiskt utformat. Torsten Husén skriver i NE att pedagogik 
omfattar numera också den påverkan av attityder och beteenden utöver förmedling av 
kunskaper och kompetenser som inte är av direkt skolmässig karaktär och han betraktar därför 
läran om uppfostran och undervisning i ett vidare politisk –filosofiskt, socialt och historiskt 
sammanhang. (NE.SE nätbilaga. 2007)  
 
Några andra som skriver om betydelsen hos utformningen av riktlinjer är Laurence E. Lynn, 
Jr. Vid University of Chicago. Som säger att studiet av framtagandet av riktlinjer är det 
samma som studiet av uppträdande och konsekvenserna av det samma. Laurence beskriver det 
som uppträdandet hos individer, grupper eller organisationer som frambringar de sociala 
villkor som skaparna av riktlinjer använder sig av, genom att tillhandahålla upplysningar för 
skapandet av riktlinjer måste en förståelse för mänskligt och socialt beteende omfatta 
förmågan att både förklara och förutse konsekvenserna av förändringar i värderingar. 
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(E, Laurence. 1986.) Peter De Leon som skriver att när man ska skapa riktlinjer är det viktigt 
att se till dess verkan i ett långsiktigt perspektiv. Det är viktigt att riktlinjerna är adekvata för 
sammanhanget och att den som utformar riktlinjerna tar hänsyn till och väger in vad som ska 
göras om förutsättningarna förändras. Detta är särskilt viktigt vid stora och övergripande 
dokument.(P de Leon. 1982.)     

3.4 Teorier om beslut 
Teorier om beslut och beslutsfattande kan indelas i normativa och deskriptiva. En normativ 
teori syftar till att ange hur en person eller organisation bör fatta beslut för att handla 
rationellt. En deskriptiv teori har som målsättning att beskriva och förklara hur människor 
faktiskt fattar beslut. Inom normativ beslutsteori utgår man ifrån att ett beslut bestäms dels av 
agentens och beslutsfattarens bedömning av hur troliga olika konsekvenser av ett 
handlingsalternativ är och agentens värdering av dessa. Värdet av konsekvenserna 
representeras med ett mått på nyttan av dessa. Ett grundläggande problem inom beslutsteorin 
är hur nyttan ska mätas. Ofta kan man endast göra detta indirekt genom att studera vilka 
beslut en agent fattar i olika situationer. Inom deskriptiv beslutsteori studerar man i vad mån 
människor faktiskt tillämpar de rekommendationer som ges av olika normativa beslutsteorier. 
(NE.SE nätbilaga. 2007)   

3.5 Policy 
En policy är en vilje yttring från organisationens sida i förhållande till mål, medel och 
värderingar. Policy utgör ramar inom vilka beslut fattas och uppgifter utformas. Den styr 
tänkandet så att det ligger i linje med målen. Klientorganisationer ska inte enbart styras mot 
ett mål utan också mot ett visst arbetssätt. Till skillnad från traditionell målstyrning är det 
inom vård, omsorg och utbildning avgörande hur uppgifterna utförs med hänsyn till 
övergripande lagar, klientbehov och så vidare. Policy inom människoförändrande verksamhet 
är av uttalad normativ karaktär. För att en normativ policy ska bli mer än vackra ord och mana 
till efterlevnad krävs att normerna sätts realistiskt så att inte normavvikelser byggs in. Det 
krävs också att efterlevnad belönas och att avvikelser bestraffas. Dessutom krävs att 
organisationens formella normsändare lever som de lär. (I, Thylefors. 1991. Sid 68)   

3.6 Kritiskt tänkande 
Ordet kritik har i vardagliga sammanhang numera fått en negativ snarare än en positiv klang. 
Att kritisera någon kan innebära detsamma som att inleda en konflikt. Begreppet kritisk har 
fått något vasst över sig och under senare år har ett alternativ till kritisk vuxet i popularitet. 
Kanske för att det inte är lika värdeladdat man talar i stället om att reflektera. Det kritiska 
tänkandet som förhållningssätt utgår ifrån att våra kunskaper och levnadsvillkor är möjliga att 
både förändra och förbättra. Vi lever inte i en förutbestämd värld utan i en föränderlig värld 
som vi skapar själva och tillsammans med andra. Kunskaper och värderingar behöver därför 
prövas, vilket kan ske på en mängd olika sätt, exempelvis genom att reflektera i diskussioner. 
Kritisk granskning är ett sätt att vidga och fördjupa kunskaper och att lägga grunden för 
förbättring genom förändring. (P, Hultén m, fl. 2007. Sid 16)      
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4. Empiri 
Här presenterar jag de empiriska fakta som intervjuerna från skattekontoren i Gävle och 
Sandviken har gett mig. Materialet presenteras utan specificerade frågor och intervjumallen 
som jag använt pressenteras som bilaga. I ingressen före varje intervju berättar jag kort om 
mötet med mina respondenter Jag hade Mångfaldsplanen och Medarbetarpolicyn i 
pappersform med mig och jag lämnade över dem till respondenterna i samband med fråga sju. 
Dessa två dokument är grunden i den empiriska studien och finns i originalupplagor som 
bilagor till studien. Jag gör en kort presentation av de båda dokumenten i anslutning till 
intervjupresentationen i det här kapitlet, en djupare analys av dokumenten finns i kapitel 5. 
Jag vill också påpeka att namnen som används på respondenterna är fingerade.  

4.1 Dokument presentation 
Jag vill här ge en kort presentation av de båda dokumenten som ligger till grund för 
intervjuerna. Medarbetarpolicyn är ett internt dokument som gäller för Skatteverket och 
Kronofogdemyndigheten. Den är av normativ karaktär och är tänkt att implementera ett visst 
förhållningssätt i organisationen. I den talas det om grundläggande värden, vision och 
grundsyn och den tar även upp tre ledord offensiva, pålitliga och hjälpsamma. Ledorden är 
tänkta som ett rättesnöre för medarbetarna i de dagliga kontakterna med medborgarna. 
Mångfaldsplanen är ett dokument av tvingande karaktär som är baserat på lagar. Det är en 
plan för hur Skatteverket ska sköta sitt mångfals –och jämställdhetsarbete. Dokumentet är 
offentligt och finns på Skatteverkets hemsida, Generaldirektören har det yttersta ansvaret för 
att planen får sitt genomslag men delegerar ansvaret neråt i organisationen och det är 
underförstått att varje medarbetare har visst eget ansvar för planens genomförande.             

4.2 Intervjuer 

4.2.1 Anna  
Anna arbetar som sektionschef på skattekontoret i Gävle och har ca 20 medarbetare på sin 
avdelning. Anna har arbetat i drygt 20 år inom skatteverket varav de 6 senaste åren som 
sektionschef och ingår som sådan i ledningsgruppen. Anna var min första respondent vi 
bestämde att vi skulle träffas på måndag vecka 46 vid receptionen i skattekontoret i Gävle. 
När jag anlände till skattekontoret presenterade jag mig i receptionen och bad dem kontakta 
Anna. Jag satt mig ned och väntade på Anna som anlände några minuter senare. Vi hälsade på 
varandra och gick in i ett av besöks rummen som är beläget bredvid receptionen. Jag 
förklarade syftet med intervjun och lämnade över ett intervjumedgivande till Anna. När Anna 
skrev under medgivandet så påpekade hon samtidigt att hon inte ville att jag använde 
bandspelare vid intervjun. Jag tog fram mitt anteckningsblock och började intervjun. 
 
Policys är för Anna ”en riktlinje för hur arbetet ska utföras. Dokumenten skapas på 
huvudkontoret och skickas sedan ner genom organisationen, man kan säga att det pekas med 
hela handen.” Hon anser att antalet policys ”är greppbart, det fanns flera förr men den nya 
organisationen har minimerat antalet för att få mer klarhet i dokumenten och vad de 
innebär”. 
 
Vilka policys känner då Anna till ”Det beror på vad du menar, är det för organisationen eller 
personal? Hade du frågat någon för tio år sedan hade du nog fått ett annat svar men nu är 
det mer lättöverskådligt. Det är färre policys och de finns i vårat datasystem, i vårat intranät 
där de publiceras fortlöpande och alla dokument har ett diarienummer som gör att det är 
väldigt lätt att finna det man söker.”Anna säger att de är till för ”de anställda på 
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skattekontoret, policys ger en bra vägledning för att skapa ett bra förhållningssätt gentemot 
medborgarna. Vi får inte glömma varför vi är här, vi är inte här för oss själva utan för att 
serva medborgarna. ” 
 
Hur kommuniceras dessa policys i organisationen? ”Det sker genom KASKAD –modellen där 
generaldirektören för ut informationen till sina närmaste chefer och dessa för det sedan 
vidare i organisationen till mig och jag till mina medarbetare. Det går också att prenumerera 
på informationen genom intranätet. Då får man meddelande på sin startsida när något nytt 
har kommit. Hela organisationen strävar efter att bli pappers fri men om medarbetaren vill 
ha den på papper finns naturligtvis möjligheten att skiva ut policyn”. På så sätt har alla 
möjlighet att ta del av informationen ändå händer det att vissa medarbetare inte har en aning 
om dessa policys och vad de innebär därför tas de även upp på de arbetsplatsträffar som vi 
har”. 
 
Vid det här skedet i intervjun tar jag fram Medarbetarpolicyn och Mångfaldsplanen och 
räcker över dem till respondenten, och frågar hur tänker du inför dessa dokument? 
”För mig är Medarbetarpolicyn något som ska genomsyra hela organisationen den ska vara 
övergripande. Mångfaldspolicyn används vid nyrekrytering och jag tycker att den här policyn 
är värd att sträva efter, om två sökande med likvärdiga meriter står som sökande bör man 
välja den som är av en minoritet”. 
 
Anna berättar hur dokumenten påverkar henne ”Om jag tittar på mångfaldsplanen så är det 
ju inte så att vi har gräddfiler eller sidade platser, utan samma villkor gäller för alla. Jag 
tycker att de känns naturliga och att de underlättar vid rekryteringar, det är ju inte så att jag 
kan välja vilka som söker däremot styr jag över urvalet av de sökande. Mångfalden i 
samhället ska speglas i organisationen och det gäller inte bara etnisktursprung utan även 
tillexempel ålder och kön. När jag ser på medarbetarpolicyn så ska den vara ett levande 
dokument som vi dagligen lever upp till. Det är viktigt att orden i den har en innebörd det är 
viktigt för att vi ska veta vilka vi är till för och att vi har ett uppdrag. För mig är Policyn bra 
att stödja sig mot i ett krisläge, om någon är otrevlig, och det händer. Då vet medarbetarna 
hur de ska uppträda. Även jag kan använda den i mitt ledningsarbete för att visa på de 
värdegrunder som genomsyrar organisationen, och det är jag som chef som ansvarar för 
upplägget av information vid nyanställningar och ser till att den nyanställde ges möjlighet 
och tid att sätta sig in i policys, värdegrunder m.m”.  
 
Anna säger att ”Medarbetarpolicyn är något jag försöker leva upp till vid min kontakt med 
medborgare och det sker ganska ofta. Men som jag tidigare sagt så har det hänt en hel del på 
senare år, för tio år sedan hade bilden bland chefer varit en annan”. Ges det förutsättningar 
idag ”Ja!  Kanske ändå inte i alla samanhang men för mig är det något jag strävar efter. Man 
ska komma ihåg att vi arbetar med människor och vissa passar, andra inte, det är svårt att 
skapa något för alla. Men det görs regelbundna uppföljningar på skattekontoret med hjälp av 
klimatenkäten”. Anna förklarar vad klimatenkäten är ”Det är ett elektronisktdokument som 
går ut till alla på skattekontoret och handlar om allt på arbetsplatsen som till exempel 
ventilation, stress och hur ledarskapet upplevs. Uppgifterna tas om hand och bearbetas av ett 
externt företag och resultatet presenteras sedan via KASKAD”. 
 
Anna berättar vidare ”att Mångfaldsplanen är svårare och att det finns en viss tröghet i ett 
sådant här dokument. Hon känner att hon inte kan ändra saker så snabbt som hon skulle 
vilja”. Hon säger ”att det är många saker som spelar in, ekonomin tillexempel kan sätta 
käppar i hjulen och att förändring av tillexempel löneskillnader blir ett långsiktigt arbete”. 
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Anna säger att ”skattekontoret har en konstig åldersstruktur i organisationen det är många 
fyrtitalister och sedan ett glapp till ”dom yngre” men detta beror ju mycket på utbudet av 
arbetskraft och det kommer nog att ske stora förändringar framöver” Anna anser att 
”dokumentet är väldigt klargörande och visar tydligt hur vi ska hantera rekryteringar i 
organisationen”. Varifrån återkopplas dokumenten ”Jag får det ifrån min chef men det är 
inte så frekvent, det är vid enskilda fall och kanske vid omstruktureringar. Det brukar föras 
upp när det är befogat”. 
 
Är er vision bekant ”Ja!” Och era ledord ”Ja! Offensiva, pålitliga och hjälpsamma.”  
 
Anna tycker avslutningsvis att en policy ska ha ”en tilltalande layout den ska ha få sidor och 
kännas lättillgänglig. Detaljer kan finnas i bilagor för den som vill fördjupa sig. Det ska vara 
lätt att se vad budskapet är, medarbetarpolicyn är ett bra exempel. Mångfaldsplanen däremot 
kräver mer man måste avsätta mer tid. Det får ändå inte bli för enkelt utan översiktligt och 
övergripande med tips till fördjupning”.  

4.2.2 Bertil 
Bertil har tidigare arbetat på skattekontoren i Göteborg och Stockholm men har sedan två år 
tillbaka sin tjänst som handläggare på Skattekontoret i Gävle. Förutom att sköta 
handläggningsärenden ingår det i Bertils arbetsuppgifter att informera nyföretagare, han 
arbetar både från kontoret och ute på fältet. Jag har avtalat att möta Bertil vid skattekontorets 
reception och när jag anländer några minuter före avtalad tid är Bertil redan på plats och i full 
färd med att hjälpa personalen i receptionen med en kund. Jag väntar en stund och ser på när 
de arbetar. Efter en stund verkar de vara klara och jag presenterar mig för Bertil, han visar ett 
besöksrum som vi tar plats i. Vi talar lite allmänt och jag tar fram mina papper och 
bandspelare och inleder intervjun med min första fråga. 
 
Bertil svarar att han ser en policy som ”någonting man bör rätta sig efter”. Han säger att ”Vi 
har väl ett antal men jag kan inte säga vilka det är, jag vet att vi har en Medarbetarpolicy 
men inte så mycket mer.” Vilka känner du till ”Ja det är ju Medarbetarpolicyn som jag sa 
men ingen annan så här på rak arm”. Vet du Var de finns ”Vi har dom ligger på intranätet 
och där ska man kunna söka efter dem, men det är inte så att jag aktivt söker efter dom”.  
Finns dom på papper ”Nej inte vad jag vet”. Bertil anser att ”det är en skrivbordsprodukt från 
huvudkontoret som man ska försöka efterleva. Och det försöker man att göra så gott det går”.  
 
Bertil berättar vidare att ” det var lättare när jag arbetade på huvudkontoret i Stockholm för 
då hade man en bättre överblick, då kunde Jag arbeta mer med organisationen. Inom staben 
där Jag arbetade, där arbetade vi med policys som handlade om skatteverkets framtida 
värden så där kunde Jag ju snappa upp en del men nu är det ingenting Jag arbetar efter.” 
 
Hur ni får information om policys nu ”Ja det ska väl vara på intranätet i så fall, men de kan 
också tas upp i någon enkät om hur man upplever dem. Eller så tas det upp på ett kontors 
eller sektionsmöte men nu var det länge sedan vi hade något sådant möte”. Bertil berättar 
också att Skattekontoret använder KASKAD –modellen  ”Men den fungerar inte riktigt just 
nu. Den ska vara ett sätt att kommunicera ut information, och organisationen använder 
KASKAD –modellen men för att kunna använda den så måste man nog vara mer samspelt än 
man är. Informationen kommer ut olika den går från mun till mun och kommer vid olika 
tidpunkt. Inte som ett skrivet dokument där står det vad som gäller och där ser man när det är 
daterat och har lämnats ut. Men som med KASKAD –modellen är det så att den ena chefen 
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säger på det ena sättet och den andra på det andra sättet och det kan ju vara svårt. Om man 
för information vidare så är det ofta så att det har blivit lite annorlunda allt eftersom”.   
 
Efter de generella frågorna tar jag nu fram Medarbetarpolicyn och Mångfaldsplanen och 
räcker över dem till Bertil, jag frågar. Hur tänker du inför dessa policys? 
”Medarbetarpolicyn känner Jag igen men Mångfaldsplanen känner jag inte igen.  
Medarbetarpolicyn har dom ju trummat ut, Jag menar vision och grundläggande 
värderingar. Vi på skattekontoret har ju ett antal långa mål och några korta och dom målen 
ska väl bygga på de här dokumenten. Mångfaldsplanen känner Jag däremot inte till. Jag vet 
ju att man arbetar med mångfaldsarbete men hur man gör, det vet jag inte.” 
 
Hur påverkas ditt dagliga arbete ”Jag kan säga att det är ingenting som jag tänker på, det är 
väl att vi ska var offensiva, pålitliga och hjälpsamma. Jag tycker nog att om vi tar den här 
medarbetarpolicyn tillexempel, vi skulle vara så korrekta och byråkratiska tidigare och det är 
väl så skatteverket har upplevts, den attityden ska vi inte ha längre utan nu ska vi vara 
bemötande, och det är väl positivt.” Bertil säger att ”Medarbetarpolicyn kan man ju följa Jag 
har väl samma grundsyn som den, annars är det svårt”. Så du kan leva upp till dessa policys 
”Ja det tycker jag. Jag jobbar på nyföretagarsektionen och vi ska vara den informerande 
parten, Jag tycker att det ska vara mer besök och det ska vi göra framöver det handlar om 
informationsbesök och kontrollbesök då kan vi nog vara offensiva och hjälpa till så att man 
kommer rätt från början. Jag vet också att skatteverket ska vara en mångfald och i alla 
platsannonser så söker vi mångfald och det kan vi också se i organisationen hur man försöker 
blanda kvinnor och män, invandrare, unga och gamla.”  
 
Hur ser då återkoppling ut, ”Jag kan inte säga att jag får det utifrån policyn det är ju mera att 
allting ska vara en röd tråd. Men en uppgift ska bara ta två veckor tar det längre tid så säger 
dom naturligtvis till och då får man försöka att åtgärda det. Jag kan inte säga att man utgår 
direkt från policyn utan man mäter efter andra faktorer. Det är ganska svårt med 
återkoppling av de här dokumenten eftersom dom är så vida det finns ju inget riktigt att ta på, 
det är lättare att säga att ni skulle ha gjort ett hundra skattedeklarationer och har man inte 
gjort det så har man i alla fall fått ett resultat. De här dokumenten är ju hur man uppfattar 
något och det är svårt att mäta. Det vi däremot gör är att svara på en enkät en gång om året 
där får vi svara på frågor om jobbet chefen och skatteverket detta sker varje år i den så 
kallade klimatenkäten. Där får man möjlighet att tala om vad man håller med eller inte håller 
med och hur man tycker att chefen är och hur man tycker att man efterlever tillexempel 
medarbetarpolicyn.” Är klimatmätningen till för alla på Skattekontoret ”Ja det är väl tänkt 
så, ett visst bortfall får man nog räkna med. Resultanterna från mätningen är ju en viss 
feedback där kan man också jämföra olika avdelningar inom kontoret eller mot hela riket.” 
 
Känner du till er vision och ledord ”Ja! Ett samhälle där alla vill göra rätt för sig, det är väl 
den man kan och orden Offensiv, hjälpsam och pålitlig. Jag tror det beror på vilken avdelning 
som man arbetar på hur man kan leva upp till ledorden. Det är lättare att jobba utefter dem 
på den sektion som jag jobbar på och naturligtvis är det lättare om de skattskyldiga är 
hjälpsamma. Folk som skiter i saker är det svårt att göra något åt. Hjälpsamma det ska vi ju 
vara även om vi får skäll ibland brukar räcka att kunderna får prata av sig en stund.”   
 
Intervjun avslutas med att Bertil får ge sin syn på hur en policy ska utformas och komunisera 
”Mycket svårt! Jag tycker att den måste komma på flera olika sätt den ska finnas i ”burken”, 
den ska komma på papper, den ska kommuniceras muntligt och den bör kommuniceras flera 
gånger om året. Man söker inte aktivt efter dem de ingår inte i arbetet på det sättet utan det 
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måste komma en flash direkt på skärmen. Men att göra en policy i en statlig organisation är 
nog svårt utefter dom regler vi jobbar under vi är starkt styrda av regler och lagar.”  

4.2.3 Carin 
Carin arbetar som skattehandläggare på skattekontoret i Gävle. Hon har arbetat inom 
organisationen i 42 år och har under den tiden hunnit arbeta på många olika avdelningar. 
Carin är den medarbetare som arbetat längst på skatteverket av de personer som jag intervjuat. 
Hon representerar väl den spridning som jag har på mina respondenter. Vi träffas måndag 
förmiddag 26 november i receptionen på skattekontoret. Carin frågade var vi ska genomföra 
intervjun, jag som börjat bli hemmastad på skattekontoret föreslår besöks rummen. Efter att 
ha klarat av sedvanlig formalia startar jag intervjun som denna gång tas upp med hjälp av 
anteckningar.    
 
För Carin är policy ”ett styrdokument i organisationen som talar om hur saker och ting ska 
vara och hur vi ska sköta våra arbetsuppgifter”. Om antalet policys säger Carin att det finns 
”Massor! Som jag känner det så är det alldeles för många. Jag kan till och med tycka att det 
är lite överdrivet. Det här är ju inget som man egentligen går djupare in på, man vet ju vad 
man ska göra ändå.” Carin berättar vidare att ”Jag kan inte säga någon speciell så här rakt 
ut. Det är inget som jag tänker på dagligen. Jag vet att man talar om dem på olika möten och 
det är väl då man hör om dem. Det brukar då talas om att den här policyn har vi och så här 
ska vi göra ”Rätt skatt på rätt sätt” och så vidare det är väl ungefär på så sätt man känner till 
dem. Annars söker man informationen när man behöver den och den finns säkert inom 
personal –ekonomi där det finns information som nyanställda får ta del av och som 
pressenterar organisationen. Där finns dom nog men det är inget som jag har sökt i. Däremot 
så har nog Riksskatteverket någon egen sida där de presenteras.” Finns dom som 
papperskopior ”Nej o nej och det är väl tur det då skulle de bara bli liggande i en hög”. 
 
Carin anser att policyn är till för” Hela personalen! Vad man än arbetar med så ska det finnas 
något för alla som visar hur det ska vara.” Carin berättar att de kommuniceras ”på 
kontorsmöten och då är det chefen som tar upp dem, eller det är väl genom chefen som det 
ska komma, och det är inte alltid. Jag har inte funderat så mycket på det här med policys utan 
det bara är, arbetet sköts ju varje dag ändå.” 
 
Jag tar fram Medarbetarpolicyn och Mångfaldsplanen ur min plastficka och lägger dem på 
bordet framför Carin hon se på dem, ”Ibland blir man trött på dem, ta tillexempel den här 
medarbetarpolicyn det tjatas så mycket om dessa mål och visioner. Jag skulle vilja säga att 
man hör dem till leda det känns som samma sak hela tiden och tillslut så tappar man gnistan. 
Men det kanske ska tjatas in”. Jag pekar på Mångfaldsplanen Carin börjar läsa och säger ”Ja 
den tas ju inte upp på möten, det pratas inte om den men jag har sett den någonstans men kan 
inte säga var. Jag tycker dock att det fungerar bra här på skattekontoret, jag ser inte att man 
gör skillnad på personer. Jag kan däremot inte säga hur den följs upp men jag har då inte 
märkt några oegentligheter.”  
 
När jag frågar vad den har för påverkan på det dagliga arbetet svarar Carin ”Ja ha du?” 
”Jag tycker att man måste ta ansvar och ha förmågan att utvecklas, jag tycker att mycket av 
det här säger sig själv, det kommer naturligt och det handlar om sunt förnuft.” Följer du dem 
”Ja det tycker jag. Det känns nästan självskrivet och därför kan det kännas tjatigt med dessa 
mål och visioner. Jag kan däremot säga att det är svårare att leva upp till att vi alla ska dela 
med oss av våra kunskaper till andra medarbetare. Och detta tror jag beror på att det är ett 
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tuffare klimat nu med större konkurrens där alla ska visa framfötterna och då håller man mer 
på sitt.”  
 
Carin tycker att ”det ges bra förutsättningar för att leva upp till dessa punkter.” 
”Däremot är det sämre med återkopplingen det förekommer men inte så ofta och då kommer 
det från sektionschefen. Kontorschefen ser väl inte vad vi alla gör och det skulle naturligtvis 
kunna vara bättre. Men det kan bero på att det byts chefer ganska ofta och de nya som 
kommer vet ofta inte vad vi arbetar med. Dom vet hur man styr och leder men kan inget om 
vad vi arbetar med. Det känns mest som om dom bara reser runt. Därför är det bra med 
klimatmätningen där kommer det verkligen fram vad dom bör arbeta på att förbättra. Sen är 
det klart att bara för att det kommer på papper så är det inte säkert att det händer något.”   
 
Carin säger sig inte känna till Skatteverkets vision men dess ledord känner hon väl ”Ja det är 
de här offensiva, pålitliga och hjälpsamma, jag måste säga att det känns ganska tjatigt som 
jag sa tidigare så upprepas det hela tiden. Rätt skatt på rätt sätt har man ju hört till leda. Men 
det ska väl tjatas in antar jag.”  
 
Jag avslutar med att fråga Carin hur en policy ska utformas och komunisera för att den ska 
vara så intressant att alla tar del av den ”Svår fråga! Jag vet inte hur det ska kunna ändras för 
att det ska bli till det bättre. Det är ju inte bättre att dom finns på papper för då hamnar de 
bara i någon hög, då är det bättre att dom finns på ”burken” om man har intresse att söka 
efter dom” 

4.2.4 Diana 
Diana är handläggare på skattekontoret i Gävle. Hon har varit anställd på skattekontoret i 8 år 
och har de senaste 5åren arbetat som processförare. Jag bokar som vanligt tid via telefon och 
vi bestämmer att träffas onsdagen den 14 november. När jag kommer till skattekontoret ser 
jag att dom har fått en praktikant i receptionen, dom lever som dom lär tänker jag, mannen i 
receptionen är nämligen utländsk, vilket visar sig komma väl till pass när en utländsk kund 
som kan dålig svenska kommer in på kontoret. Strax där efter kommer Diana. Vi hälsar och 
går mot besöksrummen det första är upptaget så vi sätter oss i det andra. Efter den vanliga 
proceduren med information och underskrift så börjar intervjun.    
 
Policy för Diana är ”ett övergripande mål, kanske inte lika tydligt som ett mål utan lite mer 
diffust. Lite mer av att vi vill att alla ska göra rätt för sig. Det tycker jag är en policy men jag 
är väl inte så hemma på det här området måste jag säga”.  
 
Diana vet att det finns policys i organisationen men att ”Det beror på vad som definieras som 
policy. Vi har många delmål, jag känner nog egentligen inte till så många. Förutom de stora 
övergripande ”konkreta” målen och jag tycker inte de målen är policy. En policy är något 
mer utåt”. Diana säger att ”Jag känner inte till så många. Det är mer mål som jag arbetar 
mot tillexempel att vi ska klara arbetet inom en viss tid, men det är ju inte policys.” 
Diana berättar att ”Vi har ju intranätet och där kanske de ligger men då ligger de inte på ett 
sådant sätt att man har uppmärksammat dem. De kanske borde ligga lite mera synligt hur det 
än är så är det väldigt få medarbetare som aktivt söker efter policys man har annat att göra 
så att säga.” 
 
Diana anser att ”en policy är till för olika målgrupper beroende på hur de är utformade. Men 
främst är det väl en viljeförklaring från ledningen som riktar sig mot de olika målgrupperna.” 

20 



 

Diana säger att ”Det är främst på verksamhetsplaneringar som man pratar om sådana saker 
och inte så mycket på kontorsmöten och sektionsmöten. Det ska vara om det är några stora 
förändringar men annars är det på planeringsdagar. Jag kan inte säga att man 
”marknadsför” dem, jag hade inte ens uppfattat det som en policy. Det uttrycks kanske som 
en policy men det är inte så inarbetat utan ibland kommer det något nytt som vi har diskuterat 
fram och så visar man en overheadbild med text det gör att man kanske inte tar in det som en 
policy.” Har du hört talas om KASKAD - modellen ”Ja vist all information ner till 
medarbetarna ingenting går uppåt! ”Enkelriktat” Tanken är nog god men jag tycker inte att 
det fungerar. Dom vräker ut information helt osorterat ibland, någonstans måste man få veta 
vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt. Dom tar inte heller in någon återkoppling 
på det dom slänger ut utan så här är det.”  
 
Så här långt in i intervjun är det dags att ta fram Medarbetarpolicyn och Mångfaldsplanen. Jag 
räcker över dem till Diana hon ser på dem och säger ”Jag har väl sett dem men det är 
ingenting som en person i min position ens arbetar med, åtminstone inte den här 
mångfaldsplanen. Vi har nog inte ens pratat om den. Men medarbetarpolicyn har jag ju sett, 
offensiva, pålitliga och hjälpsamma dom känner man igen. Vi arbetar ju efter 
medarbetarpolicyn men jag har inte sett den på det här viset förut. Men den brukar vara med 
på utvecklingssamtalen och verksamhetsplaneringar där har vi pratat runt omkring den, och 
den är ju bra.” Diana säger ”Jag vet inte om det påverkar mig, jag anser väl att jag försöker 
vara så här ändå, policyn känns självklar och att vi ska agera på det viset är naturligt. 
Kanske är det därför som man inte tänker på den som en policy. Visionen som står här är ju 
den bit som man sett mest. Punkterna är mer sådant som tas upp vid utvecklingssamtal, och 
det är lika här det är saker som man tycker är självklara.” Brukar Mångfaldsplanen 
diskuteras ”Inte utifrån det som står här det är väl mera att vi är en kvinnodominerad 
arbetsplats, diskussionen går i allmänna termer och inte så att man själv tänker att man ska 
underlätta för gruppen eller individen att komma in”.  
 
Följer du dessa policys ”Ja jag tycker det, man får väl hoppas att man gör det. Alla jag vet 
jobbar efter det här.”  Ges förutsättningar att leva upp till dessa policys”Det beror på vilken 
nivå man tänker på, i ”min lilla bikupa” så går det att göra det. Men i det större perspektivet 
är det kanske svårare, om man ska se till hela kontoret så är vi ca 120 personer. Då kan inte 
alla komma med en massa förbättringsförslag åt olika håll. Man jobbar ändå inte aktivt med 
att ta in sådana förslag från personalen överhuvudtaget. Vi har haft temadagar om 
skriftspråk och hur vi ska skriva och förtydliga dokument. Men det går i omgångar och det är 
väldigt punktstyrt uppifrån ofta kör man ett antal temadagar med diskussionsforum under en 
viss tid och sedan så blir det inte så mycket mer tyvärr”.   
 
Diana säger att” Den bästa feedbacken kommer från de skattskyldig själv. De kan vara 
tacksamma fast man ökat skatten och det är ju bra betyg och det är väl den som är den bästa 
och mest värdefulla återkopplingen.” Diana berättar vidare att uppifrån organisationen är det 
”Väldigt lite, jag misstänker att många av våra medarbetare har samma åsikt. Det kan bero 
på att vi inte så synliga jobb det är ganska smala jobb och vi sitter oftast på våra rum och 
jobbar ut mot de skattskyldiga det är ju där vi har vår kontakt. Det talas också mycket om 
skrift och att det ska vara sakligt och lätt att förstå och att vi ska ha kvalitet på våra beslut, 
och trots att all personal efterfrågar kvalitetsuppföljningar så finns det inte tid till det. Jag 
skulle tillexempel vilja ha någon som kan titta på hundra av mina beslut och se vad jag gör 
för fel och vad jag gör bra, den typen av uppföljning vet jag många som frågar efter”.  
Diana kommenterar klimatmätningen ”Ja vad ska man säga om den, vi tycker ju inte att det 
är något. Man vrider och vänder på dessa siffror så att det visar vad man vill att den ska visa, 
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”lite krasst”. Något år hade vi svar så att det blev negativt, och då bestämde man uppifrån att 
vi hade missuppfattat frågan. Det känns som att idiotförklara sin personal. Jag är ingen 
fantast av klimatmätningen jag tycker att åsikterna försvinner i mängden.” 
 
Diana känner till visionen och säger att ”Det är en vision som sagt och jag tror aldrig att vi 
kommer att komma dit men det är väl bra att sikta dit”. Diana känner också till ledorden men 
säger samtidigt att Pålitliga och hjälpsamma får man väl hoppas att vi klarar men offensiva 
kan jag väl inte riktigt säga och nu pratar jag om Gävle kontoret specifikt. Offensiv för mig är 
att man aktivt går ut och letar efter någon som gör medvetet fel men tiden och möjligheten är 
väldigt liten för det. Så offensiva håller jag inte riktigt med om”.   
 
Diana tycker att ”Medarbetarpolicy är ju inte dålig den är bra men den är så pass 
övergripande att den inte innebär något konkret. Den måste bli mera konkret och så måste 
den ju följas upp av lite handling. Man kan använda intranätet för att presentera ny 
information som en ”flash” man behöver inte lägga upp hela dokumentet och det tror jag att 
dom har gjort också med vissa bitar. Mångfaldsplanen ja jag har nog sett den här 
definitionen men den är inte alls lika rolig att läsa som medarbetarpolicyn och jag tror att i 
princip alla känner att ”det rör inte mig”, ”det är inte jag som bestämmer det här”. Jag tror 
inte en sådan här policy går in, eller in går det för alla tycker så här men inte så att man 
känner till den”.        

4.2.5 Erik 
Erik är revisor och han arbetar som handläggare och skatterevisor på skattekontoret i Gävle. 
Erik har arbetat på skattekontoret i Gävle 13 år och kommer dessförinnan från 
Mälardalsregionen där han arbetade på Tierpskontoret. När jag söker Erik är han upptagen 
och inne i en period med mycket arbete men efter en stunds förhandlande så lyckas jag boka 
in honom tisdag förmiddag. När jag går fram till receptionen för att be dem att ringa efter 
Erik, så kommer han gåendes bakom mig. Kvinnan i receptionen lägger på luren och pekar på 
Erik åt mig. Vi hälsar och tar sedan plats i de numera så omskrivna besöksrummen. Erik har 
skrivit ut och tagit med sig mångfaldsplanen som han lägger på bordet framför sig. Jag 
kommenterar detta med att säga att han har förberett sig, Erik svar att han vill vara förberedd. 
Jag presenterar hur jag tänkt att det ska gå till och startar sedan intervjun.    
 
För Erik är policy något som ”tar fram de grundläggande värderingarna, man arbetar med 
ledord inom förvaltningen ”Värderingsstyrning” kan man väl egentligen kalla det. Att man 
jobbar med ledord är för att man vill implementera dem i organisationen på ett sådant sätt att 
när medarbetarna ser dessa ord ska de tänka utifrån dessa ledord och värderingar. Det var 
för några år sedan man ändrade till offensiva, pålitliga och hjälpsamma och det budskapet 
vill man nu trumma in. För att en sådan här policy ska bli allmänt känd så har man sådana 
här dokument så som medarbetarpolicyn.”  
 
Erik säger att det finns många policys och att han känner till ”Medarbetarpolicyn, 
Friskvårdspolicy, Riktlinjer för hur man ska förhålla sig till varandra, sexuella trakasserier 
sen vet jag att det finns flera.” Erik berättar ”att det finns en särskild ingång, 
personalinformation, i vårat intranät där man kan gå in i och sedan söka sig vidare. Det är 
väldigt mycket som ligger i intranätet och det finns olika ingångar där man kan få upp 
förteckningar att söka i.” Erik berättar också att policys på papper är något ”Vi går ifrån men 
jag tror det ska finnas även tryckta policys som delas ut och då är det väl framförallt när det 
kommer nya direktiv och man vill att alla ska ta del av samma information”. 
 

22 



 

Erik säger ”Som jag nämnde så anser jag att de är till för hur verksledningen vill fokusera 
utifrån de värderingar som dom tycker är mest viktiga. Och så är det från den andra sidan 
också att medarbetarna vet hur ledningen ser på sådan här värderingsstyrning som jag kallar 
det.” Erik berättar att ”När något nytt införs som tillexempel offensiva, pålitliga och 
hjälpsamma det vill säga hur vi medarbetare ska förhålla oss. Så tas det upp på kontorsmöten 
av kontorschefen men det tas även upp på sektionsmöten och då är det uppgjort hur 
budskapet ska implementeras det är en viss styrning av cheferna, det är alltså ingenting som 
man som individ bara ramlar över.” Erik berättar om KASKAD –modellen ”den fungerar så 
att informationen tar sig genom organisationen och även tillbaka igen, men det ska gå i rätt 
ordning man vill inte gärna att medarbetarna ringer direkt till regionchefen”. Erik påpekar 
att ”Det finns ju en årlig undersökning klimatenkäten, där jag tror att mycket av 
medarbetarnas åsikter kommer till uttryck. Uppifrån och ner där är det svårare att säga det 
är ju flera led och hur det styrs vet jag inte men det viktigaste som ska styras upp tas fram 
direkt från huvudkontoret skriftligt. Och delas sedan ut till alla kontor och medarbetare”. 
Erik säger dock att inte alla svarar på klimatenkäten ”Det är väl ett vist bortfall jag skulle tro 
ca 25% eller så”. 
 
Nu är det dags för mig att dela ut Mångfaldsplanen och Medarbetarpolicyn till Erik men 
eftersom han själv tagit med sig Medarbetarpolicyn så nöjer jag mig med att sträcka fram 
mångfaldsplanen. Erik bläddrar i den och säger ”Mångfaldsplanen har jag faktiskt inte sett 
förut, eller jag kan säga att jag inte har sett den som mångfaldsplan för skatteverket i alla 
fall. Men om jag tittar på särskilda inriktningsområden så har jag läst några av dessa 
dokument förut eftersom jag har jobbat ganska länge inom förvaltningen. Analys av 
löneskillnader den känner jag till sedan förut. Medarbetarpolicyn är väl huvudkontorets 
förväntningar eller krav på oss medarbetare som uttrycks i en sammanfattande form.” 
 
Erik menar att ”De har egentligen en mer övergripande påverkan. Revisorsjobbet är ju 
väldigt formaliserat efter en revisionsmodell. Dessa policys är mer på en aggregerad nivå för 
hela skatteverket som ett generellt synsätt. Jag tänker inte så mycket på det här. Jag själv är 
mer styrd av de regelverk som direkt påverkar hur jag gör mina revisioner och hur jag 
förhåller mig till företagarna men jag ska inte heller säga att den inte påverkar mig.”  
Upplever du att du följer dessa ”Ja det försöker jag som revisor att göra, det tycker jag”. 
  
Erik säger” Jag tycker att de känns meningsfulla, det är lite svårare det där med att leva upp 
till. Jag tänker på att förebygga, förenkla och förtydliga det är hela tiden en avvägning vilka 
resursinsatser man har och vad kan vi åstadkomma. Vi är en kontrollerande och 
informerande myndighet så ju mer man kan stoppa in av pengar desto fler människor har vi 
som kan arbeta med våra frågor, men det är svårt att säga vad effekten blir.”  
 
Erik berättar om återkoppling ”Det kan vara vid utvecklingssamtal då kan det finnas 
återkoppling på sådana här formuleringar. Man utvärderar med hjälp av en viss skala på en 
tallinje vad man själv skattar och vad chefen skattar. Sen är det naturligtvis från chefen men 
också från medarbetarna eftersom vi oftast arbetar två och två och kan då ge varandra 
feedback. Sen är det så att när ny information kommer så sker informeringen intensivt på 
huvudkontorets initiativ.”  
Erik känner väl till visionen ”Ja den kan jag som ett rinnande vatten.” 
 
Om ledorden säger Erik ”Jo dom känner man igen och det är väl som jag tidigare sagt de 
ekonomiska ramarna som påverkar vissa av dessa nedbrutna policys det handlar om 
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resursfrågor. Sen finns det vissa som inte är resursfrågor men om vi talar om att förebygga, 
förenkla och förtydliga så beror det på hur mycket resurser man stoppar in.”   
 
Erik talar om att utforma och komunisera en policy ”Jag tror på det sätt som det görs med 
övergripande verksamhetsdokument som trycks upp, och att från huvudkontorets sida ta fram 
material som ska användas vid presentationer. Det måste vara enhetligt eftersom policyn 
gäller för hela landet. Det är viktigt med struktur och enighet i den information som ges ut. 
Den ska informeras på kontorsmöten och tas upp i minnesanteckningarna från mötena så att 
även de som inte är med kan få del av det. Sen är det bra med referens till intranätet så att 
man kan läsa mer där”. 

4.2.6 Frida 
Vid intervjutillfället arbetar Frida sedan sju månader tillbaka som tillförordnad sektionschef. 
Hon har sin placering på kontoren både i Gävle och i Sandviken. Frida har arbetat tjugofyra år 
på skatteverket och har hunnit med att vara på flera olika avdelningar inom skattekontoret. 
Intervjun med Frida skiljer sig ifrån de andra eftersom jag åkte till Sandviken för att träffa 
henne på skatteverkets kontor där. Att jag åkte till Sandviken beror på att Frida var fullbokad 
och detta var den enda tid som fanns. Väl i Sandviken letade jag mig fram till skattekontoret 
och parkerade på deras parkering efter överenskommelse med Frida. Skattekontoret i 
Sandviken ligger på andra våningen, jag gick upp och frågade efter Frida. Hon kom direkt vi 
hälsade och tog plats i besöksrummet. Vi småpratade om vädret det snöade nämligen den här 
dagen. Jag presenterade syftet med arbetet och lämnade fram intervjumedgivandet hon läste 
det och frågade om hon kan få en kopia. Jag svarade jakande och Frida gick för att ordna en 
kopia. När Frida är tillbaka startar intervjun. 
 
Frida säger att ”På Skatteverket gemensamt så ska vi följa samma policy i hela landet för att 
alla våra anställda och skattskyldiga ska behandlas på samma sätt. Det är väldigt noga styrt 
att vi ska behandla alla lika.” På frågan om det finns många policys i organisationen svarar 
Frida ”Det vet jag inte  men det finns det säkert, jag har ingen aning om antalet i alla fall.”  
 
Frida säger att hon känner till några ”Det är klart att jag gör men jag kan inte komma på 
exakt vad dom heter. Vi har ju tillexempel policy för rekrytering och hur organisationen ska 
styras.” Hon berättar vidare att ”De finns på intranätet.” Frida anser att de är till ”För chefer 
så att vi ska göra samma sak med medarbetarna .Så att vi gör på samma sätt när det kommer 
någon ny eller om någon slutar.” 
 
Frida förklarar hur man får tillgång till dem ”Det är via intranätet man får söka där när man 
ska ha tag på något speciellt”. Frida talar vidare om KASKAD –modellen ”ibland kan 
KASKAD –modellen vara lite farlig för man måste vara så exakt. Jag måste först uppfatta 
informationen korrekt så att jag kan föra den vidare till medarbetarna och sen på samma sätt 
tillbaka. Jag brukar upprepa meddelandet, ”är det så här du menar att jag ska säga till 
medarbetarna eller tvärtom” det är viktigt med tydlighet. Eftersom människor har olika 
bakgrund så uppfattar man saker på olika sätt. Det har hänt att medarbetarna har varit på 
samma möte och kommer ut och säger olika saker därefter kommer dom tillbaka till mig och 
frågar hur det är. Det här ställer till problem så är viktig information måste den visas tydligt. 
Ibland kan faktiskt ett pappersdokument vara att föredra framför muntlig information.”  
 
I det här skedet har vi klarat av de generella frågorna och jag lämnar över Medarbetarpolicyn 
och Mångfaldsplanen till Frida och frågar hur tänker du inför dessa ”Det är väl inget som 
man läser varje dag men jag har sett dem. Medarbetarpolicyn här är ju den vi jobbar efter för 

24 



 

att hela skatteverket ska göra lika. Mångfaldsplanen har jag sett och läst förut och det känns 
viktigt.” Utseendemässigt tycker Frida att ”Medarbetarpolicyn är ju mycket bättre än 
mångfaldsplanen den ser ut som ett beslut. Medarbetarpolicy är mycket mer läsvärd och man 
tar den lättare till sig. Uppställningen i mångfaldsplanen känns mer som styrsignaler det 
känns riktat åt det hållet tycker jag.”  
 
Frida berättar vidare hur de påverkar henne ”Medarbetarpolicyn har ju påverkan hela tiden 
genom att vi ska vara rättssäkra och att jag ser till att medarbetarna heltiden jobbar 
rättssäkert och effektivt. Att vi är offensiva pålitliga och hjälpsamma det är något som vi tar 
upp jämt på våra arbetsplatsträffar. Just den här policyn medarbetarpolicyn har vi med oss 
varje dag vi ska vara offensiva, pålitliga och hjälpsamma varje dag. Det gör att mitt arbete 
blir tydligare. Även mångfaldsplanen är något som ligger långt framme och som vi använder 
när vi anställer nya medarbetare vi ser hela tiden till att hålla intervjuer med sökande från 
olika bakgrunder, vi gör inte skillnad på någon.”  
 
Frida upplever du att du följer dessa policy ”Ja absolut.” Men ges det förutsättningar att leva 
upp till dem” Ja det tycker ja att det gör. Det är inte så ofta som vi tar fram dem och läser 
dem så här, men vi jobbar efter dem hela tiden. Det är ju våran vision så jag tycker nog att 
det ges förutsättningar. Om jag ska prata utifrån min situation så är vi ju ofta ute och 
informerar företagare. Vi hjälper dem och ser till att dom gör det dom ska, vi är offensiva och 
skapar samtidigt ett förtroende så att det vi säger låter pålitligt. Så just dom här tre orden, 
det är så vi gör.” 
   
Om återkoppling svarar Frida ”Jag har ju bara varit sektionschef i sju månader så jag har ju 
inte gjort klart ett år än. Men jag tror att vi som medarbetare får återkoppling i början av 
nästa år när verksamheten har följts upp. Visserligen så har vi uppföljning varje månad med 
olika aktiviteter och mål och där får jag återkoppling. Det finns också återkoppling genom 
klimatenkäten, men där har det hänt att medarbetarna har uppfattat svaren som främmande 
när vi talat om dem. Det kan handla om att utslagen på skalorna inte stämmer med det man 
känner.”  Frida tror att det beror på att ”just när frågan ställdes hade man mycket jobb men nu 
är det lugnt och då kan svaren kännas främmande”. Om övrig feedback säger Frida ”Det är 
från min kontorschef vi har månadsuppföljningar men då handlar det mest om verksamheten 
och vi pratar inte om dom här dokumenten. Dom här tittar vi på en gång om året. Sen får vi 
månadsuppföljning på datorerna den får vi ta fram själva. Det finns en arbetsgrupp på 
skärmen där det poppar upp meddelande om uppföljningar.”        
 
Känner du till er vision ”Ja! Det står ju här”. Frida läser innantill på Medarbetarpolicyn även 
ledorden står på framsidan ”Ja! Offensiva, pålitliga och hjälpsamma.”  
 
 Frida ombes fundera på hur en policy bör utformas och kommuniceras ”Det är svårt, men 
medarbetarpolicy är ju så mycket bättre och enklare och mer överskådlig, det är stor skillnad 
på dessa två utseendemässigt. Det gör naturligtvis skillnad på hur du tar dem till dig. 
Medarbetarpolicyn har bra storlek på text, det ska inte vara för pråligt på något vis utan 
enkelt och koncist rakt på kärnan. Den här mångfaldsplanen blir ju så tungrodd den är jobbig 
att läsa med liten text, så ska det absolut inte vara. Det ska vara rubriker där man ser precis 
vad budskapet är, så den här medarbetarpolicyn är riktigt bra medan mångfaldsplanen 
kommer långt, långt ner. Sen tycker jag att den ska finnas på nätet och då kan ju var och en ta 
fram det man vill.” 
 

25 



 

5. Analys och Diskussion  

5.1 Innehållsanalys 
Här tittar jag närmare på de två dokument som ligger till grund för min undersökning. 
Medarbetarpolicyn och Skatteverkets Mångfaldsplan båda dessa dokument är styrdokument 
och tanken med dem är att implementera ett vist synsätt bland medarbetarna i organisationen. 
Dokumenten är framtagna av Skatteverkets huvudkontor i Stockholm och till grund för dessa 
ligger det uppdrag som Skatteverket har från statsmakterna och utifrån dem har en vision och 
syfte för verksamheten formulerats. De här dokumenten är spridda i organisationen och varje 
medarbetare ska ha kännedom om dem.  

5.1.1 Medarbetarpolicy 
Medarbetarpolicy är ett internt dokument inom Skatteverket och kronofogdemyndigheten och 
den riktar sig till medarbetare och ledare inom organisationen. Här presenteras 
organisationens grundläggande värden dess vision och grundsyn. De tre ledorden offensiv, 
pålitlig och hjälpsam genomsyrar dokumentet som annars består av ett antal punktade 
uppmaningar. En tanke med detta styrdokument är att alla i organisationen ska ha något 
gemensamt att samlas runt, något som skapar gemensamhet i arbetsgrupper och 
organisationen som helhet. Medarbetarpolicyn är typisk och det kan tolkas som att det ska 
fungera som en ledstjärna i det dagliga arbetet. Dokumentet är tydligt normativt, vilket kan 
ses som naturligt eftersom huvudkontoret har skapat detta dokument för hela organisationen 
och vill naturligtvis att det är så här det ska vara.  
 
Dokumentet har kausala förklaringar och sett utifrån ett historiskt perspektiv så kan det ses 
som en logisk fortsättning på ett förändringsarbete att ledningen för Skatteverket väljer att 
skapa den här typen av dokument. Skatteverkets intentioner att bli mer ”folkliga” avspeglar 
sig i detta dokument där man uttalat säger sig vara till för medborgarna istället för att ses som 
en myndighet som ständigt jagar medborgarna. Dokumentet kan ses som ett sätt att ändra 
upplevelsen av organisationen från att ha använt ”piskan” för att nå uppsatta mål till att bli en 
informerande myndighet som finns till för att hjälpa inte stjälpa, och därigenom förändra 
synen på att betala skatt hos medborgarna. 
 
Man har skapat ett lättillgängligt och övergripande dokument som alla kan ta till sig. För att 
kontrollera genomslagskraften görs kontinuerliga uppföljningar på kontoren samt årligen 
genom klimatenkäten som är ett elektroniskt dokument som alla medarbetare ska besvara och 
tar upp all som berör arbetsplatsen. Sammanfattningsvis kan sägas att man inte vänder en 
”skuta” av Skatteverkets storlek på ett kick men att detta är en bra grund för fortsatt arbete.      

5.1.2 Mångfaldsplan 
Mångfaldsplanen är ett tvingande dokument vars syfte är att Skatteverket ska uppfylla de krav 
som lagen ställer. Planen ska stödja och följa upp mångfalds –och jämställdhetsarbetet i 
organisationen. Mångfaldsplanen är ett led i att tydliggöra Skatteverkets inriktning genom att 
den ersätter ett antal tidigare policys och riktlinjer inom Skatteverket. Planen är tidsbegränsad 
och gäller i tre år från 2005 och ska därför utvärderas under 2008.    
Dokumentet kan ses som typiskt för en organisation som Skatteverket vars verksamhet till 
största delen är styrd av lagar och regler. Mångfaldsplanen ska ingå i Skatteverkets 
verksamhetsplan och dess innehåll ska kontinuerligt tas upp på möten och träffar för att 
medvetandegöra detta för medarbetarna, men till skillnad från medarbetarpolicyn så är detta 
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inte enbart ett internt dokument det ska även finnas tillgängligt på Skatteverkets hemsida så 
att även allmänheten kan ta del av det.  
 
Dokumentet är starkt normativt och talar med tydlighet om ansvarsfördelningen för planens 
genomförande. Mångfaldsplanens innebörd är också tydlig där Skatteverket menar att man 
vill ha medarbetare med olika kunskaper, erfarenheter och bakgrunder, och att man tar tillvara 
människors olikheter och kompetenser både i den egna organisationen och i yttre verksamhet, 
detta ses som en avgörande framgångsfaktor och ska bidra till hela verksamhetens utveckling. 
Det övergripande målet känns dock svävande och avsaknaden av tydlighet kan medföra att det 
blir svårt att få reliabilitet i de uppföljningar som ska göras. Dessutom försvårar det 
implementeringen i organisationen eftersom avsaknaden av ett tydligt mål gör att förståelsen 
för det arbete som ska utföras blir sämre. Det är implicit att varje medarbetare själv ska söka 
den information som krävs för att till fullo tillgodogöra sig dokumentets alla delar. 
Uppföljningen är tänkt att ske genom att regionen tar fram en handlingsplan bestående av 
delmål och aktiviteter. Dessa aktiviteter är inriktade på de särskilda inriktningsområden som 
tas upp i mångfaldsplanen. Aktivitetsplanen för mittregionens verksamhetsområde 2007 är ett 
dokument som väl uppfyller mångfaldsplanens krav.  
 
Mångfaldsplanen känns som det tyngre av de två dokumenten och insatsen av varje 
medarbetare kommer att bli hög för att ta detta till sig. Det känns ändå som ett steg i rätt 
riktning med hänsyn till att det ersätter ett antal tidigare dokument, vilket minskar den totala 
mängden policys i organisationen. Otydligheten i det övergripande målet kan skapa problem 
och det hade varit önskvärt att man från ledningens sida lagt ner mer tid på att skapa tydliga 
mål som alla kan känna att man har del i.      
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5.2 Analysmall för intervjuer 
Mallen har använts för att analysera de empiriska fakta som intervjuerna har gett mig. Förutom att se vad varje 
respondent anser om en fråga kan jag lätt se vad alla respondenter tycker om en speciell fråga.   
 
 

Vad är en policy för 
dig 

En riktlinje för 
hur arbetet ska 
utföras 

Något man bör 
rätta sig efter 

Ett styrdokument 
som talar om hur 
saker och ting 
ska vara 

Det är väl ett 
övergripande mål 

En grundläggande 
värdering 

Något 
gemensamt 
för 
Skatteverket 

Finns det många 
policys i 
organisationen 

Det är greppbart Vi har väl ett antal Massor! Det beror på vad 
som definieras som 
policy 

Ja det finns många Jag har ingen 
aning om 
antalet 

Vilka känner du till Är det för 
organisation 
eller personal? 

Det är 
Medarbetarpolicyn 

Jag kan inte 
nämna någon 
speciell, det är 
inget jag tänker 
på dagligen  

Det är mera mål 
som jag arbetar 
mot, men det är ju 
inte policys 

Medarbetarpolicyn 
förståss sen vet jag 
att det finns fler 

Det är klart 
att jag gör 
men jag vet 
inte vad dom 
heter 

Var finns de I vårat intranät 
och det är 
väldigt lättsökt 

Vi har dom på 
intranätet 

Riksskatteverket 
har nog en egen 
sida där de 
pressenteras 

De kanske ligger på 
intranätet 

Det finns en särskild 
ingång 
personalinformation 
i vårat intranät 

På intranätet 

Vem anser du att de är 
till för 

De anställda på 
Skattekontoret 

Det är väl en 
skrivbordsprodukt 
från HK 

Hela personalen De är till för olika 
målgrupper 

Verksledningen men 
även medarbetarna 

För chefer 

Hur kommuniceras 
policys i 
organisationen 

Genom 
KASKAD -
modellen 

Det ska vara om 
det tas upp på ett 
kontors eller  
sektionsmöte  

Det är väl på 
kontorsmöten 

Det är på 
verksamhetsplaneri
ngar men man 
marknadsför dem 
inte 

Genom 
kontorsmöten och 
sektionsmöten 

Via intranätet 
där får man 
söka efter det 
man vill ha 

Hur tänker du inför 
Medarbetarpolicy och 
Mångfaldsplan 

Ska genomsyra 
hela 
organisationen 
och vara 
övergripande 

Jag vet att vi 
arbetar med 
mångfald men inte 
hur vi gör 

Jag skulle vilja 
säga att man hör 
dem till leda 

Det är nog inget 
som en person i min 
position arbetar 
med 

HK,s förväntningar 
eller krav i en 
sammanfattad form 

Det är väl 
inget som jag 
läser varje 
dag 

Vad har den för 
påverkan på ditt 
dagliga arbete 

De känns 
naturliga och 
underlättar de 
ska vara levande 

Det är ingenting 
som jag tänker på 

Jag tycker att 
mycket av det 
här kommer 
naturligt det 
handlar om sunt 
förnuft 

Jag anser väl att jag 
försöker vara så här 
ändå 

Den har egentligen 
en mer 
övergripande 
påverkan 

Vi har den 
med oss varje 
dag vi ska ju 
vara 
offensiva… 

Upplever du att du 
följer dessa policys 

Det är något jag 
försöker leva 
upp till 

Ja, man har väl 
samma grundsyn 

Det känns nästan 
självskrivet 

Det gör väl alla Som revisor tycker 
jag att jag gör det 

Ja absolut 

Ges det 
förutsättningar att 
leva upp till dessa 
policys 

Ja! Eller kanske 
ändå inte i alla 
samanhang 

Ja, vi ska vara den 
informerande 
parten 

Jag tycker att det 
ges bra 
förutsättningar 

I” min lilla bikupa” 
Går det att göra det 
man kan 

Ja det tycker ja de 
känns meningsfulla 

Det är ju 
våran vision 

Hur får du 
återkoppling i att 
policyn efterlevs 

De förs upp när 
det är befogat 

Svårt, dokumenten 
är så vida, det 
finns inget riktigt 
att ta på 

Det förekommer 
men inte ofta 

Den bästa kommer 
från de 
skattskyldiga själv 

Det kan finnas vid 
utvecklingssamtal 

Vid årets slut 
och via 
enkäter 

Känner du till er 
vision 

Ja! Ett samhälle… 
Det är väl den man 
kan 

Nej det kan jag 
inte säga 

Ja. Det är en vision 
som sagt 

Ja den kan jag som 
ett rinnande vatten 

Ja. det står ju 
här 

Känner du till era 
ledord 

Ja! Jag tror det beror 
på vilken 
avdelning man 
arbetar på 

Ja det är 
offensiva…och 
det ska väl tjatas 
in antar jag 

Ja offensiva…… Ja dom känner man 
igen 

Ja offensiva… 

Hur vill du att en 
policy ska utformas 
och kommuniceras för 
att den ska vara så 
intressant att alla tar 
del av den 

Det ska vara lätt 
att se vad 
budskapet är 

Man söker inte 
aktivt så det måste 
komma upp på 
skärmen 

Svår fråga. 
Jag vet inte hur 
det ska kunna 
ändras för att det 
ska bli till det 
bättre 

De måsta bli mer 
konkret och så 
måste de följas upp 

Den måste vara 
enhetlig eftersom 
den gäller för hela 
landet 

Det ska vara 
rubriker där 
man ser precis 
vad budskapet 
är 
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5.3 Diskussion 
Jag för i det här avsnittet en diskussion om huruvida mina respondenters utsagor ger svar på 
min frågeställning. I, Thylefors (1991.Sid 68) skriver att en policy är en viljeyttring från 
organisationens sida i förhållande till mål, medel och värderingar. Policy utgör ramar inom 
vilka beslut fattas och uppgifter utförs. Den styr tänkandet så att det ligger i linje med målen.  
 
Både mål och medel är starkt knutna till driften av verksamheten, medan värderingar handlar 
om hur man som individ uppfattar och upplever saker. Dessa upplevelser är en del i min 
frågeställning. I studien använder jag mig till stor del av A. Antonovskys(1991. Sid 37) teori 
om KASAM. Där står begriplighet för hur vi uppfattar, känner och tycker om en viss sak och 
företeelse. Det handlar om att ta till sig information och att kunna ordna informationen i för 
oss begripliga termer, så att vi kan förstå budskapet som vi får presenterat för oss i form av 
skriva dokument och muntlig information. Hur vi hanterar informationsflödet beror på vår 
möjlighet att påverka det. Har man som medarbetare i organisationen möjlighet att påverka 
sin arbetssituation antigen med egna medel eller med hjälp av andra personer, om 
medarbetaren känner att han eller hon har möjlighet att påverka och att vara en del av det som 
händer så kommer medarbetaren att ha en positivare inställning till de förändringar som sker. 
En positiv medarbetare är mer motiverad och upplever arbetet meningsfullt. Hur berörs 
medarbetarna av den information som förs ut i organisationen, upplevs den vettig och 
förnuftig. Det är viktigt att dokumenten upplevs meningsfulla för att medarbetarna ska ta dem 
till sig. Det är också viktigt med återkopplig för att medarbetaren ska känna att det han eller 
hon investerar i dokumentet i form av engagemang och arbete uppskattas. 
 
Av mitt intervjumaterial framgår att upplevelsen av ”en policy” inte skiljer sig nämnvärt 
mellan respondenterna tvärtom är den väldigt liktydig. Man uttrycker sig i form av att ”Det är 
en riktlinje”, ”Något att rätta sig efter”. ”Den beskriver hur saker och ting ska vara”, ”Ett 
övergripande mål”. Man uppger också att det är ”grundläggande värderingar”, ”någonting 
gemensamt”.  Liktydigheten i uttalandena kan bero på att man ”kan” dessa fraser, att det är 
något man fått inpräntat. Men hur väl är det förankrat i de egna värderingarna? Nilsson och 
Waldemarson(2005.Sid 11) menar att vår syn på världen kan ses som ett filter där personliga 
värderingar, erfarenheter och förväntningar styr hur vi som individ upplever budskapet. Om 
informationen inte stämmer överens med vår bild av världen har vi svårt att förstå den och ta 
den till oss.  
 
Är det detta personliga filter som får en av mina respondenter att känna så här? ”Det känns 
som dom vräker ut information helt osorterat ibland och någonstans måste man få veta vad 
som är viktigt och vad som är mindre viktigt” eller som en annan respondent uttrycker det ”I 
den här organisationen har vi massor av policys, som jag ser det så är det allelens för 
många” så ligger det nära till hands att man som medarbetare inte tar till sig informationen på 
ett sätt som det var tänkt.  
 
P. de Leon(1982) talar om utformningen han menar att vid utformningen av riktlinjer och 
policys är det viktigt att se dess verkan i ett långsiktigt perspektiv. Det är också viktigt att 
riktlinjerna är adekvata för sammanhanget och att man tar hänsyn till och väger in vad som 
ska göras om förutsättningarna förändras. Detta är särskilt viktigt vid stora och övergripande 
dokument.   
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Man bör också tänka på att inte bara addera nya policys och riktlinjer i organisationen utan 
även kunna uppdatera och ta bort äldre policys och riktlinjer som inte längre är relevanta. Det 
gör att man får en klar linje och inte två policys som talar emot varandra. Hos Skatteverket 
finns en ambition att förenkla hanteringen av policys och riktlinjer en respondent säger ”det 
fanns fler förr, den nya organisationen har minimerat antalet för att få klarhet i dokumenten 
och vad de innebär”. Mångfaldsplanen är ett bra exempel, den ersätter ett antal tidigare planer 
och tar upp sju särskilda inriktningsområden inom vilken den är aktiv.  
 
Av de två dokumenten som jag har använt i min studie så är medarbetarpolicyn den som 
respondenterna har identifierat sig med Alla känner till den åtminstone till vissa delar och alla 
har sett dokumentet och tycker att vision och ledord känns meningsfulla och relevanta. 
De förstalinjes chefer som jag intervjuade anser sig ha användning av dem i det dagliga 
arbetet medan medarbetarna uppger att det inte är något man tänker på dagligen. Det som 
förvånar mig är att ingen av medarbetarna tycker att policyn påverkar dem. Vad det beror på 
är svårt att säga men det kan vara så att budskapet i dokumentet är välformulerat och 
begripligt och därför upplevs naturligt och blir hanterbara. Som något man själv har kontroll 
över och står för i det vardagliga livet och att det speglar ens egen värdegrund. T. Husén 
skriver i NE:SE(2007)  att det är viktigt att utforma dokumenten på ett pedagogiskt sätt 
eftersom pedagogik påverkar så väl attityder och beteenden. En respondent utrycker det så här 
”Jag tycker att mycket av det här kommer naturligt, det handlar om sunt förnuft”. Som jag 
har förstått det så är vision och ledord något som man arbetat intensivt med att förankra i 
organisationen och att döma av de svar som jag har fått från mina respondenter så har man 
lyckats på den punkten. .  
 
Hur kommer det sig då att ingen av respondenterna kan uttala sig om mångfaldsplanen? Detta 
dokument som är tänkt att vara en plattform varifrån arbetet inom en rad olika 
inriktningsområden ska utgå ifrån, som tillexempel vid rekrytering, analys av löneskillnader, 
arbetsförhållanden m.m. Hellriegel (2005. Sid 463) talar om hinder i kommunikationen och 
att de kan bero på organisationens design, olikheter i status eller på sättet som informationen 
presenteras. En respondent säger ”Dokumenten är så vida, det finns inget riktigt att ta på” 
Kan det vara så att dokumentet upplevs stort och tungt och inte gripbart på samma sätt som 
medarbetarpolicyn.  
 
Mångfald är något som anses vara bra för samhället men inget som man som enskild individ 
rår över. Även om dokumentet är relativt välformulerat så upplevs det ha låg begriplighet en 
anledning till det kan vara att det är baserat på lagar och förordningar och det krävs mycket tid 
och energi för att sätta sig in i. En respondent säger ”vi har väl annat att göra”. 
A. Antonovsky(1991. Sid 40) skriver om begreppet hanterbarhet och definierar det som att 
något står till ens förfogande det kan innebära att man själv har kontroll över resurser men det 
kan också vara resurser som kontrolleras av familj, vänner eller arbetskamrater. Om känslan 
av hanterbarhet är stark kommer individen inte att känna sig som ett offer för 
omständigheterna, utan kommer på ett aktivt sätt kunna fullfölja sina arbetsuppgifter med 
glädje. Att hantera den här typen av dokument tar tid, tid som inte finns eftersom det inte 
ingår i de dagliga arbetsuppgifterna. En annan respondent säger ”Det är väl en 
skrivbordsprodukt från HK” (HK=huvudkontoret)Det kan vara precis så det är, A. 
Antonovsky(1991. Sid 40) säger att hög hanterbarhet är starkt beroende av hög begriplighet, 
är dokumentet inte begripligt vill man inte heller hantera det.     
 
Medarbetarpolicyn är hanterbar, det är ett lättillgängligt dokument. Visionen och ledorden är 
något som medarbetarna kan ta till sig utan att behöva investera för mycket av sig själv, 
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genom det faktum att man ställer sig bakom den. A. Antonovsky(1991. Sid 40) skriver om 
meningsfullhet och i vilken utsträckning man känner att de krav och den information man 
ställs inför är värda att investera energi och engagemang i. Han skriver också att detta är 
KASAM- begreppets motivationskomponent. Medarbetar policyn är motiverande den ger 
intryck av att ”leda” medarbetarna mot uppsatta mål och värderingar. Där igenom känns den 
naturlig. En respondent säger ”man har väl samma grundsyn”.     
 
Mångfaldsplanen kräver däremot en stor investering av medarbetaren i både tid och den 
personliga integriteten i form av att motivera sin egen värdegrund, förankra den och stå för 
den inför andra. Dokumentet måste således upplevas som meningsfullt så att medarbetaren 
inte drar sig för att konfrontera den utmaningen. E. Laurence(1986) skriver att vid skapande 
av riktlinjer måste en förståelse för mänskligt och socialt beteende omfatta förmågan att både 
förklara och förutse konsekvenserna av förändringar i värderingar.  Mångfaldsplanen till stor 
del reglerad av lagar och är därmed i viss mån ett tvingande dokument. Är det de som gör att 
dokumentet upplevs som ”styrande” istället för att leda medarbetarna mot uppsatta mål och 
värderingar. En respondent uttrycker sig ”Mångfaldsplanen då är det mer som styrsignaler” 
 

6. Slutsats 
Policys är ett sätt att leda i verksamheten. Det har under min studie blivit allt tydligare vilken 
betydelse utformningen av dokumenten har. Jag valde i inledningen av studien att avgränsa 
mig till två dokument. De två dokumenten Medarbetarpolicyn och Mångfaldsplanen är olika 
varandra men riktar sig till samma målgrupper. Genom min frågeställning i studien så har 
resultatet tydligt visat på olikheterna mellan de båda dokumenten och medarbetarnas 
upplevelser av dem   
 
Jag har till stor del använt mig av Antonovskys KASAM-teori i min studie eftersom den ser 
till upplevelsen av en händelse eller fenomen. I min slutsats har jag utgått från att dokumenten 
som jag använder i studien har en äkthet och att ledningen har en ambition att medarbetarna 
ska vara delaktiga i arbetet med att förändra skatteverket och allmänhetens syn på 
Skatteverket. Båda dokumenten är övergripande och ska genomsyra hela organisationen samt 
leda medarbetarna mot uppsatta mål och värderingar. Mål ska vara mätbart men syftet med 
min studie riktar mer in sig på det som inte är så lätt att mäta nämligen uppfattningen av 
dokumentens användbarhet.  
  
Vad är då medarbetarnas uppfattning av policys generellt? 
Det har visat sig att upplevelsen av en policy är lika. Och man svarar med inlärda fraser på 
frågan vad en policy är generellt. Man vet också var de finns och säger att det finns många 
policys i organisationen. Däremot börjar svaren att variera när jag ber respondenterna berätta 
om vilka man känner till. Reaktionen kan bero på att det finns många olika policys i 
organisationen och att man som medarbetare känner att situationen inte är hanterbar. Man 
upplever att de kommer utanför ens egna arbetsuppgifter och därför finns inte tid att sätta sig 
in i alla dokument.  
 
Hur väl känner medarbetarna till Medarbetarpolicyn och Mångfaldsplanen? 
Den andra delen av min intervju handlar om de två olika dokument som jag fördjupat mig i. 
Alla är väl insatta i medarbetarpolicyn och känner till skatteverkets vision och ledord. Det är 
tydligt att ledningen lyckas med implementeringen av Medarbetarpolicyn i organisationen. 
Lika insatt som medarbetarna är i medarbetarpolicyn lika ovetande är man om 
mångfaldsplanen. Den upplevs som för stor och övergripande och därför inte greppbar. 
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Mångfaldsplanen kräver en stor insats av tid och personligt engagemang om dokumentet ska 
bli mer än vackra ord. Medarbetarpolicyn däremot upplevs som ett hanterbart och 
lättillgängligt dokument.  
 
Anser medarbetarna att dokumenten ger vägledning i arbetet? 
De två förstalinjenschefer som ingår i studien uttalar att de finner stöd i båda dokumenten och 
att de får vägledning i arbetet genom dokumenten. Den respondent som varit chef längst är 
också den som av naturliga skäl är den som är mest insatt i dokumenten. Hos medarbetarna 
syns något intressant vilket förvånar mig. Ingen av medarbetarna uppger att innehållet i 
dokumenten inverkar direkt på deras dagliga arbete. Uppenbarligen så upplevs 
Mångfaldsplanen som något som man inte är beredd att investera energi och engagemang i.   
Vilka beslut medarbetare och chefer fattar rörande dokumenten har till stor del att göra med 
nyttan av besluten.  
 
Den stora skillnaden mellan de två dokumenten är att mångfaldsplanen till stor del är reglerad 
av lagar. Därmed lägger innehållet krav på att chefer på ett aktivt sätt ”styr” ut informationen i 
organisationen. Lagar som styr övergripande dokument kan upplevas av medarbetarna som att 
ledningen ”pekar med hela handen” det är då av stor vikt att dessa dokument ges tid att 
återkommande diskuteras för att förankras och bli levande ute i organisationen, så att 
medarbetarna agerar utifrån dess budskap. Ett stort och aktivt arbete krävs för att dokumentet 
ska bli begripligt, hanterbart och meningsfullt. Medarbetarpolicyn däremot är ett dokument 
som lättare uppfyller begreppen. Därmed upplevs de dokumentet som naturligt och något som 
”leder” medarbetarna och ger stöd i det dagliga arbetet. Det är just det en policy ska vara – 
Styrning utan chef         
 
7. Reflektion  
Kommunikation är inte alltid enkelt. Det handlar hela tiden om det klassiska sändare och 
mottagare. Det är viktigt att utforma informationen på ett pedagogiskt sätt så att det blir 
begripligt och hanterbart för att mottagaren ska känna att informationen är meningsfull.   
Återkoppling är också ett viktigt moment inom kommunikation. Med återkoppling gör man 
mottagaren delaktig i processen och delaktighet är viktigt för motivationen. Jag vill påstå att 
en stark motivation är viktigt för att man ska kunna ta sig an utmaningen i uppgiften och på 
ett kreativt sätt lösa den. Allt det här finns i vår vardag och ledarskap handlar mycket om att 
locka fram dessa sidor hos andra och oss själva. 
 
I det här arbetet har jag fått möjlighet att titta närmare på styrdokument och policys. Det jag 
upptäckt är att det är en skillnad mellan olika dokument och hur dom upplevs och efterlevs. 
En policy kan ses som något som leder medarbetarna medan ett styrdokument är något som 
styr medarbetarna i organisationen. Jag skriver tidigare att ledningen på Skatteverket lyckats 
väl med att få acceptans och förståelse för Medarbetarpolicyn bland medarbetarna. Det står 
också klart att man inte lyckats lika bra med Mångfaldsplanen, vad kan det då bero på, och 
vad kan man göra för att ändra på det. Det framgår i studien att många tycker att 
Mångfaldsplanen är ett tungt dokument som man har svårt att ta till sig.  
 
Jag tror det har att göra med dokumentets utformning och innehåll, i inledningen skriver man 
om etisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning och sexuell läggning m.m. Jag tror att det 
här orden är väldigt värdeladdade och många människor vill inte skylta med sina privata 
åsikter i sådana frågor. Därför väljer många att lägga dokumenten åt sidan man varken vill 
eller orkar engagera sig i dem, vilket är synd eftersom det i grunden är ett viktigt dokument. 
Finns det då några patentlösningar? Troligen inte, men jag tror det är bra att börja med 
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diskussioner i mindre grupper där innehållet förankras och man får en acceptans i gruppen 
vilket leder till ett gemensamt ställningstagande.  
 
Om man lyckas förankra budskapet i gruppen så kommer det genom diskussioner att växa 
fram synpunkter och man kommer att få en levande diskussion omkring dokumentet på 
arbetsplatsen de här diskussionerna kommer att sprida sig som ringar på vattnet i 
organisationen. Och genom ständig återkoppling håller man den vid liv.  
 
 
8. Förslag till fortsatt forskning  
Som förslag till fortsatt forskning kan nämnas att en intressant vinkling är att väga skrivna 
styrdokument mot informationssystemet KASKAD som används inom Skatteverket. 
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Bilaga 1 
Mångfaldsplan för Skatteverket 
Definition 
”Med mångfald menar vi allas lika möjligheter och rättigheter, oavsett etnisk tillhörighet, 
religion eller trosuppfattning, kulturell bakgrund, kön, ålder, funktionshinder, sexuell 
läggning eller andra individuella olikheter.” 
Bakgrund 
Handlingsplanen för mångfald utgår från Skatteverkets mångfaldspolicy och är tillsammans 
med regionernas handlingsplaner grunden för Skatteverkets strategiska mångfaldsarbete. 
Handlingsplanen är även Skatteverkets jämställdhetsplan. Av planen framgår vilka lagar och 
förordningar och andra dokument som varit styrande vid framtagandet av planen. 
Planen inriktar sig på områden som är särskilt angelägna för att nå framgång inom 
mångfaldsområdet. 
Denna plan ersätter tillsammans med regionernas handlingsplaner Riksskatteverkets och 
Skattemyndigheternas tidigare planer. 
Planen är treårig och gäller från och med 2005-06-01. 
Mångfaldsarbete på Skatteverket 
Att ha medarbetare som med sina olika kunskaper, erfarenheter, bakgrunder och perspektiv, 
bidrar till verksamhetens utveckling är en avgörande framgångsfaktor. 
För att få den kompetens verksamheten kräver måste vi nå hela kompetensmarknaden. 
Skatteverkets uppdrag kräver målgruppsanpassad information och service som vi behöver 
bygga på kunskap om olika medborgares önskemål och behov. Den kunskapen får vi bland 
annat genom att våra medarbetare speglar samhället. Då stärker vi också vår trovärdighet hos 
medborgarna. 
Internationaliseringen ställer krav på oss som myndighet. EU-medlemskapet och 
Skatteverkets behov av internationell samverkan ställer krav både på vår kompetens, våra 
arbetssätt och stödsystem. 
Skatteverket ska bidra till ökad integration och delaktighet i samhället för att stärka 
demokratin och öka förutsättningarna för alla medborgare att vilja göra rätt för sig. Av den 
totala arbetskraften i Sverige år 2020 kommer närmare en tredjedel att ha sina rötter i länder 
utanför Sverige. 
Som offentlig arbetsgivare har Skatteverket ett ansvar för att öka den etniska mångfalden på 
alla nivåer och därmed bidra till att integrationen i samhället underlättas. 
Generaldirektören har det yttersta ansvaret för att mångfaldsarbetet får genomslag i 
organisationen. Regionchefer har tillsammans med ledningen för huvudkontoret ett delegerat 
ansvar för mångfaldsarbetet. Chefer och ledare på alla nivåer har en nyckelroll i arbetet med 
att främja och ta tillvara mångfald inom myndigheten och har ansvaret att förverkliga detta 
2 
arbete i praktiken. Medarbetare har tillsammans med chefer ansvar för att vi har en god 
arbetsmiljö där vi respekterar varandras särdrag. 
En heterogen arbetsgrupp ställer ökade krav på ledarskapet i form av en god förmåga att 
hantera en större spännvidd av kompetens, värderingar, meningsskiljaktigheter och åsikter i 
arbetsgruppen. Ett framgångsrikt ledarskap för mångfald kräver god självkännedom, personlig 
mognad, öppenhet mot medarbetare och organisation, tydlig kommunikation och engagemang 
för arbetet och medarbetarna. Det kräver även att ledaren anger riktningen för och följer upp 
verksamheten samt säkerställer arbetsgruppens kompetens på kort och lång sikt. 
Syftet med handlingsplanen 
Syftet med planen är att leda, styra, stödja och följa upp mångfalds- och jämställdhetsarbetet 
för att uppfylla de krav lagen ställer på oss som myndighet och arbetsgivare. 
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Regionala handlingsplaner 
Huvudkontorets och regionernas mångfaldsarbete ska utgå från Skatteverkets handlingsplan 
för mångfald samt de krav och förutsättningar som råder inom respektive region. Den 
regionala handlingsplanen ska innehålla delmål och aktiviteter med tidsplan och ansvarig för 
respektive aktivitet. Det finns inga hinder mot att huvudkontoret och regionernas 
handlingsplaner är fleråriga men varje plan ska revideras årligen. Arbetet med att ta fram en 
handlingsplan ska ske i samverkan med personalorganisationerna. 
Särskilda inriktningsområden 
Kompetensutveckling 
Skatteverket är en kunskapsorganisation. Systematiskt arbete med kompetensutveckling är 
nödvändigt för vår verksamhet. Våra medarbetare ska ha samma möjligheter till utveckling i 
arbetet oavsett kön, etnisk och kulturell tillhörighet, ålder, sexuell läggning, eller andra 
individuella olikheter. Det är därför av stor vikt att regionerna har utvecklade rutiner för 
bemanning till olika uppgifter, utbildningar, projekt och arbetsgrupper så att urvalet görs på 
ett objektivt sätt. 
Rekrytering 
För att utveckla verksamheten, kommunicera med och ge service åt medborgare behöver vi ha 
chefer och medarbetare med olika kön, etniska och kulturella bakgrunder, åldrar eller andra 
individuella olikheter. En förutsättning för det är en medveten och kvalitetssäkrad 
rekryteringsprocess. 
Arbetsförhållanden 
Skatteverket ska ha en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö, fri från kränkningar, 
diskriminering och trakasserier. Arbetsmiljön ska inom ramen för medarbetarpolicyn anpassas 
till samtliga medarbetare oavsett kön, etnicitet, religion, kultur, funktionshinder eller andra 
individuella olikheter. Genom att arbeta med arbetsgruppens egna attityder och 
förhållningssätt skapas en god arbetsmiljö med färre förutfattade meningar och fördomar och 
med en större medvetenhet om hur fördomar inverkar på kamratskap och arbetsklimat. 
3 
Diskriminering och trakasserier 
Hos oss motverkar vi diskriminering och trakasserier genom att skapa ett öppet och icke 
diskriminerande arbetsklimat, där var och en utifrån medarbetarpolicyn får vara sig själv och 
får möjlighet att bidra med sin kompetens samt utveckla sin kompetens och kreativitet. Vi har 
utvecklade strukturer för hur vi ska gå tillväga då diskriminering eller trakasserier trots detta 
uppstår. Detta är en av våra vägar för att utveckla verksamheten och bli en attraktiv 
arbetsgivare. 
Skatteverket har en nolltolerans av diskriminering och trakasserier såväl vad gäller vår 
arbetsmiljö som i regler, tillämpning, processer och i vår kommunikation med medborgarna. 
Föräldraskap 
Arbetet och arbetsförhållandena ska utformas så att medarbetarna kan förena föräldraskap och 
arbete. Utifrån verksamhetens krav ska det finnas en acceptans och möjlighet till distansarbete 
och deltidsarbete. Det är viktigt att medarbetare som varit föräldralediga får möjlighet att 
snabbt återta den kompetens som verksamheten kräver. Föräldraledighet ska inte påverka 
medarbetares karriär och löneutveckling negativt. 
Analys av löneskillnader 
Skatteverket ansvarar för att inga osakliga löneskillnader förekommer. Skatteverket tillämpar 
individuell lönesättning som utgår från myndighetens lönepolitik. Den baseras bland annat på 
medarbetarpolicyn. Den individuella lönesättningen kräver att myndighetens lönepolitik är väl 
känd. Den närmaste chefen ansvarar för att förankra lönepolitiken och tydliggöra den 
individuella bedömningen. 
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Information och service 
Skatteverket är till för alla medborgare. Funktionshinder eller språkliga hinder ska därför inte 
utgöra hinder för medborgare att besöka eller kommunicera med Skatteverket. 
Vår inställning till medborgare och företagare och vårt sätt att bemöta dem är viktiga för att 
de ska känna förtroende för oss och vårt sätt att arbeta. Förtroendet är viktigt för viljan att 
göra rätt för sig. Genom att öka mångfalden bland våra medarbetare ska Skatteverket öka 
förtroendet för myndigheten. 
Övergripande mål 
Vi ser, förstår, sätter värde på och tar tillvara människors olikheter och olika kompetenser 
både i vår egen organisation och i vår externa verksamhet. Vi använder våra olika kunskaper, 
erfarenheter och perspektiv för att öka kvalitén i verksamheten och nå våra mål. 
Verksamhetsmål för mångfald 
År 2005: 
- Ska mångfalden beaktas vid urval till olika specialistutbildningar, projekt- och 
arbetsgrupper 
- Är arbetsmiljön fri från företeelser som medarbetare kan uppleva som kränkande 
- Finns på varje region och på huvudkontoret en handlingsplan mot diskriminering, 
sexuella trakasserier samt övriga former av trakasserier. Av handlingsplanen ska 
framgå hur regionen och huvudkontoret ska arbeta för att förebygga, upptäcka, 
motverka och åtgärda diskriminering eller trakasserier av olika slag samt vem som har 
ansvaret. 
4 
- Har en arbetsgrupp startat som undersöker eventuell direkt och indirekt 
diskriminering i samband med start av företag och yrkesutövning. (SFS 2003:307) 
- Har samtliga regioner gjort en lönekartläggning, analyserat resultaten samt tagit fram 
en handlingsplan med tidsplan för att komma tillrätta med eventuella osakliga 
löneskillnader. Arbetet ska ske i samråd med fackliga företrädare. 
År 2006: 
- Har vi en ökad medvetenhet och kompetens om mångfald, såväl hos chefer som hos 
medarbetare. 
- Upplever kvinnor och män att man har lika förutsättningar och möjligheter att 
utvecklas inom Skatteverket. 
- Har vi en dokumenterad kvalitetssäkrad rekryteringsprocess där kompetensen är 
grunden och ingen diskriminering förekommer. 
- Har andelen medarbetare med utländsk bakgrund, på olika nivåer, ökat. 
- Har vi bättre information, service och tillgänglighet utifrån de behov som olika 
minoritetsgrupper har (funktionshinder, olika utbildningsnivåer, språk etc.). 
År 2009 råder jämn könsfördelning inom samtliga personalkategorier. Med jämn fördelning 
menas att förhållandet är högst 40/60-principen. Inom personalkategorier där detta inte är 
möjligt ska en analys om möjligheter och svårigheter med att uppnå målet tas med i 
handlingsplanen för regionen. 
Uppföljning 
Huvudkontorets och regionens handlingsplaner utgör en del av Skatteverkets 
verksamhetsplaneringsprocess. 
Uppföljning sker på två nivåer: 
A. Genom att regionerna utför uppföljningar av egna delmål och aktiviteter och att de 
bidrar till de intentioner och mål som finns i denna plan. 
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B. Genom klimatundersökningar, medborgarenkäter, årliga uppföljningar, tertial och 
dialogbesök. Då det gäller uppföljning av tillgängligheten i våra receptioner och 
besökslokaler sker detta genom inspektionsrundor på respektive region. 
Lönekartläggning och analys rapporteras en gång per år i enlighet med de riktlinjer som 
huvudkontoret tar fram. 
Styrande dokument vid framtagning av mångfaldsplanen 
Följande (utöver nedan förtecknade lagar och förordningar) har utgjort grunden för 
utvecklingen av Skatteverkets handlingsplan för mångfald: 
Skatteverkets medarbetarpolicy, policy för mångfald, Strategisk inriktning 2003, riktlinjer 
från Diskriminerings-, Jämställdhets- och Handikappsombudsmannen, samt Ombudsmannen 
mot diskriminering på grund av sexuell läggning. 
Lag och förordning 
Den lagstiftning som ligger till grund för vårt mångfaldsarbete är: 
Jämställdhetslag (1991:433) 
Lag (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet. 
Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder. 
Lag (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. 
5 
Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering. 
Arbetsmiljölagen, AML (SFS 1977:1160) 
Förordning (2002:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av 
handikappspolitiken. 
Förordning (1986:856) om bl.a. myndigheternas ansvar och serviceskyldighet. 
Hur mångfaldsplanen ska kommuniceras internt och externt 
Handlingsplanen för mångfald ska tillsammans med regionernas handlingsplaner och övriga 
styrdokument ingå i Skatteverkets verksamhetsplan. Handlingsplanen för Mångfald ska 
presenteras och innehållet diskuteras på avdelnings- och enhetsmöten. Den ska även finnas 
tillgänglig på Skatteverkets hemsida 
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MEDARBETARPOLICY för SKATTEVERKET OCH KRONOFOGDEMYNDIGHETEN 
 
 

Grundläggande värden för hela statsförvaltningen 
 

Demokrati 
Vi fullgör våra uppgifter i enlighet med de beslut som har fattats av 

 riksdag och regering. 
 

Rättssäkerhet 
Vi fattar materiellt riktiga beslut på grundval av gällande lagar och 

Andra förutsättningar. 
 

Effektivitet 
Vi levererar avsedda resultat och uppnår kostnadseffektivt de mål 

Som fastställts av regering och riksdag. 
 
 

Vår vision 
Ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. 

 
 

Vår grundsyn 
Vi är till för medborgarna. Vi utgår från att alla vill göra rätt 

För sig, och vi betraktar varje möte som en möjlighet att ytterligare öka 
Förtroendet för vår verksamhet. Alla som kommer i kontakt med oss 

Ska uppfatta oss som. 
Offensiva, Pålitliga och Hjälpsamma. 

 
Vi erbjuder utvecklande och stimulerande arbetsuppgifter i en 

Arbetsmiljö som präglas av öppenhet och respekt. Vi har tilltro till 
Varandras vilja och förmåga att utvecklas och ta eget ansvar. 

I vår arbetssituation har vi balans mellan arbete och fritid. 
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MEDARBETARPOLICY för SKATTEVERKET OCH KRONOFOGDEMYNDIGHETEN 
 
 

           Som medarbetare och ledare 
 

 Arbetar du aktivt för att förebygga, förenkla och förtydliga. 
 Tar du ansvar för ditt eget lärande och din egen utveckling och delar alltid 

med dig av kunskaper och erfarenheter. 
 Är du öppen för och bidrar aktivt till de förändringar som verksamheten 

och omvärlden kräver. 
 Arbetar du professionellt och resultatinriktat mot uppställda övergripande 

mål. 
 Förstår du din roll och samverkar med andra för helheten. 
 Står du för vad du säger och ger och tar beröm och konstruktiv kritik. 
 Talar och skriver du sakligt och på ett sätt som är lätt att förstå. 
 Är du lätt att ha att göra med, sätter dig in i andras situation och uppträder 

hjälpsamt. 
 Bidrar du till gemenskap och en god arbetsmiljö. 

 
 
 
 
             Som ledare och arbetsgivare förväntas du dessutom….. 
 

 Ange riktning för verksamheten, systematiskt planera, prioritera och 
utveckla verksamheten samt följa upp resultatet. 

 Ta ansvar för att det finns rätt kompetens genom att rekrytera, utveckla 
och avveckla. 

 Säkerställa mångfald som stärker vår kompetens och därmed förtroendet 
för oss. 

 Visa god självkännedom, personlig mognad och empatisk förmåga. 
 Aktivt stödja, inspirera och skapa goda förutsättningar för dina 

medarbetare i deras arbete och utveckling. 
 Vara en god förebild. 
 Vara tydlig, konsekvent och lyhörd i din kommunikation av ledningens 

budskap. 
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Intervjuguide 

 
 
 
Frågor: 
 
Namn: ……………………………………….. 
Ålder: ………………………………………... 
Kön: …………………………………………. 
År på arbetsplatsen ………………………….. 
Position/befattning …………………………... 
 
1,Vad är en policy för dig?  
 
2,Finns det många policys i organisationen? 
 
3,Vilka känner ni till? 
 
4,Var finns de? 
 
5,Vem anser ni att de är till för? 
 
6,Hur kommuniceras policys i organisationen? 
 
Medarbetarpolicy och mångfaldsplan 
7,Hur tänker du inför dessa policys? 
 
8,Vad har den för påverkan på ditt dagliga arbete? 
 
9,Upplever du att du följer dessa policys? 
 
10,Ges det förutsättningar att leva upp till dessa policys? 
 
11,Hur får du återkopplingen i att policyn efterlevs? 
 
12,Känner du till er vision?       
 
13, Känner du till era ledord? 
 
14,Hur vill du att en policy ska utformas och kommuniceras för att den ska vara så intressant 
att alla tar del av den? 
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