
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
HUR NÖJD ÄR DU I SJÄLVA 
VERKET? 
En studie om skattehandläggares 
upplevelse av arbetstillfredsställelse i 
relation till deras syn på myndigheten 
 
HOW SATISFIED ARE YOU IN 
FACT? 
A study about case workers experience of 
job satisfaction in relation to their 
perception of the Swedish Tax Agency      
 

Examensarbete inom huvudområdet Socialpsykologi 
C-nivå 22,5 Högskolepoäng 
Vårtermin  2014 
 
Linn Johansson  870602-2947 
Parisa Tahmi-Masoleh  870224-6565 
 
Handledare: Anna-Karin Waldemarson 
Examinator: Lars-Erik Berg 
 



 
 

Sammanfattning 
Skatteverket är en av Sveriges viktigaste statliga myndigheter då myndigheten på något 

sätt berör alla individer i samhället. Studiens syfte är att skapa en djupare förståelse för 

varför det finns en diskrepans i svaren från Skatteverkets medarbetarundersökning 

2013, gällande upplevelsen av arbetstillfredsställelse, i relation till synen på 

Skatteverket som en attraktiv arbetsplats samt till synen på att rekommendera 

arbetsplatsen till andra personer. Studien tar utgångspunkt i begreppet 

arbetstillfredsställelse, som betraktas som attityder människan känner gentemot sitt 

arbete, och tillämpar ett kvalitativt angreppssätt. Genom 12 semistrukturerade intervjuer 

med handläggare på ett skattekontor i Västsverige, görs en ansats till att förklara 

diskrepansen utifrån en analys av medarbetarnas uppfattningar. Det empiriska materialet 

har analyserats genom fenomenologisk dataanalys och studiens slutsatser visar att det 

finns en viss grad av missnöje bland handläggarna gällande faktorer såsom 

löneutveckling, bristande karriärvägar samt upplevelsen av andra människors 

uppfattning om handläggarens arbete och arbetsplats.  

Nyckelbegrepp: arbetstillfredsställelse, attityder, statlig myndighet, tvåfaktorsteorin 

Abstract 
The Swedish Tax Agency is one of the most important governmental agencies as it 

affects all individuals of the society in some way. This studies purpose is to create a 

deeper understanding of why there is a discrepancy in the answers from the Tax Agency 

employee survey in 2013, regarding the experience of job satisfaction in relation to the 

perception of the Swedish Tax Agency as an attractive workplace and to the view of 

recommending the workplace to other people. The study uses a qualitative approach and 

is based on the concept of job satisfaction, which is regarded as the attitudes people feel 

towards their work. By means of 12 semi-structured interviews with caseworkers at a 

tax office in Western Sweden, an attempt was made to explain the discrepancy through 

analysis of employee perceptions. The empirical material was analyzed by 

phenomenological data analysis and the conclusions are that there is a certain degree of 

dissatisfaction among case workers relating to factors such as wages, lack of career 

paths and the experience of other people's perception of one's work and workplace. 

Keywords: job satisfaction, attitudes, governmental agency, two factor theory 
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1. Introduktion 

1.1. Inledning 

I dagens samhälle är det viktigt för organisationer att attrahera, behålla och utveckla de 

bästa medarbetarna, för att kunna stå starka i den hårda konkurrensen på marknaden 

samt kunna bistå med rätt kompetens till sina uppdragsgivare (Lindelöw Danielsson, 

2003, s. 17). För uppdragsgivarna, samhällets medborgare, är det viktigt att få rätt 

service från organisationer inom den offentliga sektorn och inom dessa områden är det i 

högsta grad väsentligt, att organisationen kan bistå med rätt kompetens och kvalificerad 

kunskap. I det svenska välfärdssamhället blir frågan om kompetensutveckling därför 

högst relevant för staten och de statliga myndigheterna.  

På uppdrag av Regeringen, har Statskontoret, genom en studie, analyserat hur 

statliga myndigheter arbetar, för att bidra till att staten ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

I studien definieras attraktiv arbetsgivare som: ”En arbetsgivare med god förmåga att 

rekrytera, behålla och utveckla den kompetens som verksamheten behöver.” 

(Statskontoret, 2013, s. 13). Bakgrunden till studien härrör i att kompetensförsörjningen 

inom staten står inför vissa utmaningar, såsom en pågående generationsväxling och en 

ökad konkurrens med privata aktörer, om kvalificerad arbetskraft på en snabbt skiftande 

marknad (ibid, s. 11). Därför menar Regeringen (2009), att de statliga myndigheterna 

bör arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning, för att både tillgodose nutida 

behov av kompetens och för att arbeta långsiktigt för att attrahera kommande 

generationer. Enligt Statskontoret (2013, s. 7), finns en övergripande bild av att staten är 

en attraktiv arbetsgivare och även att kompetensförsörjningen fungerar bra, men att det i 

arbetet finns utmaningar i att attrahera, behålla och utveckla viktig kompetens. Dessa 

utmaningar utgörs bland annat av en pågående generationsväxling, konkurrensen om 

kompetent arbetskraft, få karriärmöjligheter inom statliga myndigheter och svårigheter i 

att behålla unga medarbetare.  

I en annan undersökning, genomförd av Arbetsgivarverket (2013, s. 39-40), 

framgår det att statligt nyanställda medarbetare har en liknande bild, som den 

ovanstående, över vilka områden som bör utvecklas för att öka arbetsgivarens 

attraktivitet. Dessa faktorer utgörs av högre lön, ökad kompetensutveckling och mer 

tydliga karriärvägar. Brist på utvecklingsmöjligheter inom myndigheten, är den främsta 

faktorn som har bidragit till att statligt anställda valt att lämna en statlig tjänst.  
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Skatteverket är en statlig förvaltningsmyndighet med cirka 10 800 anställda och 

har kontor på ett 100-tal orter runtom i Sverige. Myndighetens vision är: ”ett samhälle 

där alla vill göra rätt för sig” och enligt Skatteverkets hemsida (2014a), har 

myndigheten ett ansvar att tillsammans med andra skapa ett bättre samhälle. 

Skatteverkets huvuduppgifter utgörs av att ta in skatter, sköta folkbokföringen, 

registrera bouppteckningar och att vara borgenär åt staten, vilket innebär att bevaka 

statens fodringar i en konkurs. Myndigheten lyder under Regeringen men är fristående, 

vilket innebär att Regeringen ej kan påverka enskilda personers eller företags 

skattefrågor. Skatteverket är en myndighet som av flera anledningar är känd för 

individerna i samhället. Politiker i Sveriges Riksdag, kommuner och landsting beslutar 

om vilka, och hur stora, skatter samhället ska ta ut men det är Skatteverket som sedan 

sköter insamlingen av dessa (Skatteverkets hemsida, 2014b).  

I skrivande stund, år 2014, är det valår i Sverige. Valet kommer att påverka 

individerna i samhället på flera sätt, bland annat genom att förändringar i fråga om 

beskattningen kan ske. Det blir väsentligt för individerna i samhället då inbetalning av 

skatter berör stora områden i mångas liv, såsom beskattning av löner och bostäder samt 

att skatterna finansierar den sociala sektorn, vilket reglerar förutsättningar för 

välfärdssamhället. Skatteverket är således en av Sveriges viktigaste statliga 

myndigheter, eftersom myndigheten på något sätt berör alla individer i samhället. 

Därför blir det en viktig samhällsfråga att systemen som Skatteverkets verksamhet är 

uppbyggd runt fungerar bra. 

1.2. Bakgrund 

En förutsättning för att Skatteverket ska kunna förmedla kvalitet och rättvisa i sin 

verksamhet är att det finns kompetent personal som kan förmedla deras tjänster. Som ett 

verktyg för Skatteverkets verksamhetsutveckling, genomförs vartannat år en 

medarbetarundersökning, med syfte att fånga upp medarbetarnas syn på hur det är att 

arbeta på Skatteverket (Skatteverkets medarbetarundersökning, 2013, s. 3). 

Medarbetarundersökningen som genomfördes 2013, visade att majoriteten av de 

anställda upplevde en hög grad av arbetstillfredsställelse. I samma undersökning falnade 

dock siffrorna för tre av enkätens områden: 1) gällande om medarbetarna kunde 

rekommendera sin arbetsplats till andra, 2) deras uppfattning om Skatteverket var en 

attraktiv arbetsplats samt 3) om de ansåg att det fanns utvecklingsmöjligheter för dem 
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inom Skatteverket. Diskrepansen i svaren upplevdes av ledningen som motsägelsefull, 

och då siffrorna var liknande över hela landet blev det intressant att närmare undersöka 

denna. Hur kommer det sig att medarbetare, som uppger att de är tillfredsställda med 

sitt arbete och sin arbetsplats, inte kan rekommendera den till andra? 

I sökandet efter en lämplig organisation att genomföra vårt examensarbete i 

samverkan med, kom vi i kontakt med två ansvariga vid ett skattekontor i Västsverige. 

Efter ett möte med kontorsledningen, fick vi i uppdrag att undersöka diskrepansen med 

avgränsning till ett skattekontor i Västsverige. För att öka förståelsen för våra 

forskningsfrågor och närma oss området för att få en bättre egen förståelse, valde vi att 

genomföra en förstudie. Som del av förstudien, genomfördes en informantintervju med 

två chefer på Skatteverket. Denna intervju inriktades mot chefernas upplevelse, som 

experter inom organisationen, om och kring undersökningsfenomenet (se avsnitt 5.1.1). 

Vidare syfte med förstudien var att skapa en relevant forskningsdesign, genom att finna 

de signifikanta teman som därefter kom att utgöra fokus för studien och att genom 

tolkning av intervjuresultatet välja en adekvat form av analysinstrument. Genom 

förstudien drogs slutsatser som ledde till frågor om, huruvida det finns skillnader i 

förväntningar och föreställningar om arbete och arbetsplats, mellan arbetsgivare och 

arbetstagare, samt om hur detta kommuniceras mellan de olika organisationsleden. I ett 

uttalande från kontorschefen på det Västsvenska skattekontoret, säger hen att: 

Vi vill få reda på mer! Vi har gått mer emot; vad tror vi att våra 
uppdragsgivare uppfattar oss som?  Det är ju det viktigaste, de vi är till för. 
Uppfyller vi det och hur gör vi det? (Informant 1, s. 2) 

Förståelse för diskrepansen blir ett verktyg för myndighetens organisationsutveckling 

och det är därför av vikt att undersöka denna närmare. Myndigheten finns till för 

individerna i samhället och individerna är, i sin tur, beroende av att myndighetens arbete 

fungerar. Frågan blir därför även relevant för individerna i samhället, då den berör en 

myndighet som är av stor vikt för dem.  

Denna undersökning tar utgångspunkt i begreppet arbetstillfredsställelse, som vi i 

enlighet med tidigare forskare såsom Smith, Kendall och Hulin, (1969): Locke, (1976): 

Herzberg, Mausner och Snyderman (1993), betraktar som en attityd eller känslomässig 

respons, som individen känner för sitt arbete. Allport (1985, s. 3) definierar 

socialpsykologin som: ”ett försök till att förstå och förklara hur en människas tankar, 

känslor och handlingar påverkas av den faktiska, inbillade eller underförstådda närvaron 
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av andra”. Vidare menar Allport (1935 s. 798) att attityder är ett vedertaget begrepp 

inom disciplinen, då forskning om attityder och attitydförändring är ett stort område 

inom socialpsykologin. Attityd som socialpsykologiskt fenomen är en viktig komponent 

i studiens teoretiska utgångspunkt avseende begreppet arbetstillfredsställelse.  

1.3. Syfte 
Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse, för varför det finns en diskrepans i 

svaren från Skatteverkets medarbetarundersökning 2013, gällande upplevelsen av 

arbetstillfredsställelse, i relation till synen på Skatteverket som en attraktiv arbetsplats 

samt till synen på att rekommendera arbetsplatsen till andra personer. Vidare syfte med 

studien är att göra en ansats till att förklara diskrepansen, utifrån en analys av 

medarbetarnas uppfattningar om orsaker till denna. Detta kommer att studeras genom 

följande frågeställningar: 

– Hur kommer det sig att medarbetare som uppger att de är tillfredsställda 

med sin arbetsplats, inte anser den vara attraktiv? 

– Hur kommer det sig att medarbetare som uppger att de är tillfredsställda 

med sin arbetsplats, inte upplever att det finns utvecklingsmöjligheter inom 

arbetet?  

– Hur kommer det sig att medarbetare som uppger att de är tillfredsställda 

med sin arbetsplats, inte vill rekommendera den till andra? 

1.4. Disposition 

Föreliggande studie är uppdelad i sju kapitel. I det andra kapitlet redovisas de begrepp 

och teorier som studien tar utgångspunkt i såsom attraktiv arbetsplats, attityder och 

arbetstillfredsställelse. I kapitel tre beskrivs tidigare forskning inom studiens 

huvudområden, med fokus på begreppet arbetstillfredsställelse. I kapitel fyra redogörs 

det för studiens avgränsning. I det femte kapitlet beskrivs valet av kvalitativ metod och 

studiens tillvägagångssätt. Studiens resultat samt analysen av empirin redovisas i kapitel 

sex. I kapitel sju presenteras studiens slutsatser som sedan diskuteras i relation till 

tidigare forskning inom området. Dessutom förs en diskussion om slutsatser från 

förstudien. Vidare i kapitel sju redogörs det för studiens styrkor respektive svagheter 

och slutligen ges förslag till vidare forskning inom det undersökta området.   
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2. Teoretisk referensram  
2.1. Attraktiv arbetsplats 
Det ligger inom Skatteverkets uppdrag och strategi att vara en attraktiv arbetsplats, 

något som myndigheten enligt ett styrdokument om organisationens inriktning 

definierar på följande vis: 

Vi är en attraktiv arbetsgivare. Vi är en uppskattad arbetsplats där hög 
trivsel och goda utvecklingsmöjligheter ger stolta medarbetare. Vi ser till att 
vi har rätt kompetens utifrån verksamhetens krav (Skatteverkets hemsida, 
2014a). 

Svenska Akademins Ordboks hemsida (2014) benämner ordet attraktiv som: “äger 

förmåga att attrahera, vara attraherande eller tilldragande för någon eller något”. Således 

bör en attraktiv arbetsplats ses som en arbetsplats med förmågan att dra till sig rätt 

medarbetare. I denna studie definieras begreppet attraktiv arbetsplats, som en 

arbetsplats med förmågan att attrahera, behålla och utveckla rätt kompetens och 

medarbetare.    

2.1.1. Utvecklingsmöjligheter 

Utvecklingsmöjligheter är en viktig del i begreppet attraktiv arbetsplats och även 

väsentligt i denna studie. Granberg (2011, s. 518) definierar personalutveckling på 

följande vis: 

Åtgärder för att den anställde dels ska få utveckla de kunskaper och 
färdigheter han har, dels få möjligheter att skaffa sig nya. De ska ligga i 
linje med den anställdes förutsättningar, intressen och ambitioner och 
bedömas ge honom nödvändiga eller önskvärda kvalifikationer för 
nuvarande eller framtida uppgifter.  

I resultatet av vår förstudie (se avsnitt 5.5.1.), framgår det att karriärmöjligheterna inom 

Skatteverket är få, vertikalt sett. Det finns få tjänster att avancera till som medarbetare 

på grund av begränsningar i organisationsstrukturen. Dock finns det utrymme för 

horisontell karriärutveckling för medarbetarna och många möjligheter att bredda sin 

kompetens. I Skatteverkets medarbetarundersökning (2013), framgår det inte vad 

begreppet utvecklingsmöjligheter innebär och hur medarbetaren bör tolka det. I denna 

studie väljer vi att utgå ifrån Granbergs definition. 
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2.2. Attityder  

Attitydbegreppet framträder ofta i teoretisk litteratur och används flitigt, då det inte är 

någon särskild psykologisk lära som anses ha ’äganderätt’ till begreppet. Både 

psykologer och sociologer anser att attitydbegreppet är en mötespunkt för diskussioner 

inom forskning, då begreppet är anpassningsbart och flexibelt och går att applicera på 

både individer och bredare kulturella mönster. Begreppet attityd är väl utvidgat och har 

i princip etablerat sig på egen hand som en hörnsten under socialpsykologins 

uppbyggnad, då attitydstudier är en del av det socialpsykologiska forskningsfältet 

(Allport, 1935, s. 798). 

Gibson, Ivancevich och Donnely (2000, s. 102), presenterar Fischbein och Ajzens 

definition av en attityd som: ”en positiv eller negativ känsla eller ett mentalt tillstånd av 

beredskap, inlärt och organiserat genom erfarenhet, som ger en viss påverkan på en 

individs respons till människor, objekt och situationer.” Attityder är kopplade till 

individens perception, personlighet och motivation, och är av den anledningen en 

avgörande faktor för en individs beteende. Vissa attityder kan vara ihållande och 

varaktiga, men oftast är de föränderliga.  Ovanstående definition av attityder kan för 

organisationsledare vara av viss betydelse, då denna utgår ifrån att attityder är inlärda 

och definierar våra fallenheter för givna aspekter av vår omvärld. Vidare utgör attityder 

individens emotionella bas för interpersonella relationer och identifikation med andra 

individer; attityder är strukturerade och nära kopplade till individens personlighet (ibid).  

Kaufmann och Kaufmann (2005, s. 253-254), menar att begreppet attityd kan 

betraktas utifrån tre grundläggande dimensioner, enligt en trekomponentmodell. 

Attitydens första dimension är den kognitiva komponenten, som handlar om de 

antaganden, åsikter och förväntningar som en attityd karaktäriseras av. Med andra ord, 

individens tankeinnehåll. Den andra dimensionen utgörs av attitydens emotionella 

komponent, som syftar till känslor och affekter som individen skapar gentemot andra 

människor. Den tredje dimensionen, beteendekomponenten, syftar till individens 

synbara beteenden och handlingar samt individens uttalanden och åsikter gällande dessa 

beteenden och handlingar. Enligt författarna finns en tydlig gräns mellan de två första 

komponenterna, kognitiv och emotionell, och den tredje beteendekomponenten, då 

förhållandet mellan individens tankar och känslor respektive dennes handlingar är 

komplext och inte alltid överensstämmande. Vidare menar författarna att det i 
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arbetslivet finns många exempel på att såväl medarbetare som ledare har extrema 

inställningar till företaget, utan att de handlar därefter. Skillnaderna som finns mellan 

vad människor uttrycker i allmänna attitydsmätningar och vad de gör i konkreta 

situationer där attityderna utmanas, kan vara stora och är viktiga att förstå när det finns 

ett intresse av att förstå individers agerande, i förhållande till de attityder som de  

generellt uttrycker att de har (ibid, s. 255).  

De attityder individen har gentemot sitt arbete och sin organisation benämns ofta 

som arbetsattityder. Kaufmann & Kaufmann (2005, s. 270), definierar arbetsattityder 

som: ”relativt konsistenta tanke-, känslo- och beteendemönster i förhållande till olika 

sidor av arbete” och menar att arbetsattityder är uppbyggda av samma tre komponenter 

som ingår i generella attityder. Medarbetarens känslor för arbetet utgörs av den 

emotionella komponenten, dennes tankar om arbetets meningsfullhet och betydelse av 

den kognitiva komponenten och innehållet i medarbetarens intentioner uttrycks genom 

beteendekomponenten.  Job satisfaction (arbetstillfredsställelse) är ett samlingsbegrepp 

för arbetsattityder. Arbetstillfredsställelse är en av de mest studerade attityderna i 

arbetslivet och representerar ett värde för den enskilda individen i form av meningsfullt 

arbetsengagemang och trivsel, samtidigt som det för organisationen är en viktig 

förutsättning för att kunna behålla produktiva och kvalificerade medarbetare (ibid).  

Inom disciplinerna socialpsykologi och organisationspsykologi har begreppet 

arbetstillfredsställelse en central roll vid studier av beteenden på arbetet (Cranny, Cain 

Smith & Stone, 1992 s. xiiii). 

2.3. Arbetstillfredsställelse 
Förståelse för orsaker till tillfredsställelse och missnöje är av vikt i arbetslivet för både 

ledning och fackförbund, då dessa orsaker kan påverka många aspekter av arbetet, som i 

sin tur kan komma att påverka känslor, attityder och beteenden hos medarbetare (Smith 

m.fl., 1969, s. 2). Författarna betraktar arbetstillfredsställelse som de känslor en anställd 

känner inför sitt arbete och menar att begreppet är en teoretisk konstruktion som är nära 

kopplad till motivationsteorier samt arbetsbeteenden (ibid, s. 6).  

Locke (1976, s. 1300) menar att definitionen av arbetstillfredsställelse kräver en 

identifikation av begreppets epistemologiska rötter. Betydelsen av begreppet 

tillfredsställelse kan, enligt Locke (ibid), endast förstås genom introspektion av 

människans mentala tillstånd och processer, då tillfredsställelse är en känslomässig 
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respons. Vidare definierar han arbetstillfredsställelse som ett tillfredsställande eller 

positivt emotionellt tillstånd, som skapats från värderingen av individens arbete eller 

arbetserfarenheter.  

Enligt Landy och Conte (2010, s. 407) var arbetstillfredsställelse ett aktuellt 

forskningsområde redan under åren 1935-1955, då det ansågs vara nära relaterat till den 

västerländska tillverkningsindustrins goda resultat. Vid samma tid växte 

socialpsykologin fram som en riktning inom psykologin, och inom socialpsykologin 

växte intresset för attityder. Författarna menar att attityder gentemot arbetet 

(arbetsattityder), representerar en integration med socialpsykologins teorier och den 

industriella psykologins intressen (ibid).  

Det finns både kort- och långsiktiga syften för kartläggning av 

arbetstillfredsställelse. Arbetstillfredsställelse antas ha ett direkt samband med många 

organisationers kortsiktiga mål, såsom minskade kostnader genom ökad individuell 

produktivitet, minskad frånvaro, färre arbetsrelaterade misstag samt lägre 

personalomsättning. Långsiktiga fördelar av arbetet med ökad arbetstillfredsställelse är 

förbättrad inställning och hälsa för medarbetare, men även att en ökad vetenskaplig 

förståelse för fenomenet skapas, vilket kan vara användbart i organisationens 

utvecklingsarbete (Cranny, m.fl. 1992, s. 6).  

2.3.1. Tvåfaktorsteorin 

Fredrik Herzberg utvecklade den första fullständiga teorin om arbetstillfredsställelse i 

sin tvåfaktorsteori (Kaufmann & Kaufmann, 2005, s. 272).  Teorins grundprincip är att 

medarbetare som upplever trivsel kommer att vara produktiva. Herzberg m.fl. (1993, s. 

113), menar att faktorer som påverkar medarbetare, kan delas upp i motivationsfaktorer 

och hygienfaktorer. Motivationsfaktorerna utgörs av individuella aspekter av arbetet. 

Om dessa faktorer existerar skapar de arbetstillfredsställelse, men om de saknas innebär 

detta i sig inte att det leder till job dissatisfaction (arbetsmissnöje). Hygienfaktorerna 

utgörs av förhållanden som omger arbetet och leder till arbetsmissnöje om de saknas, 

dock inte arbetstillfredsställelse om de existerar.  

Faktorer som framkallar arbetstillfredsställelse och arbetsmissnöje, är tydligt 

skilda från varandra och det går därför inte att betrakta arbetstillfredsställelse och 

arbetsmissnöje som varandras motsatser. Istället blir motsatsen till 

arbetstillfredsställelse avsaknad av arbetstillfredsställelse, och motsatsen till 
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arbetsmissnöje blir avsaknad av arbetsmissnöje. Faktorerna kan i många fall vara svåra 

att särskilja från varandra då några av dem är snarlika och berör liknande områden (ibid, 

s, 111, 114-116).  

Motivationsfaktorer 

Viktiga motivationsfaktorer är, enligt Herzberg m.fl. (1993, s. 44-49), achievement 

(prestationer), recognition (erkännande), work itself (arbetet i sig), responsibility 

(ansvar) och advancement (avancemang).  

Prestationer utgörs av framgångsrika arbetsinsatser, problemlösning och att 

kunna se resultatet av sitt arbete, vilket även innefattar motsatsen, alltså frånvaro av 

prestation eller misslyckande. Att få erkännande från andra är ett av kriterierna till 

arbetstillfredsställelse och kan ges av nästan vem som helst på arbetsplatsen, såsom en 

arbetsledare, en klient, eller en arbetskollega. Faktorn innefattar även kritik eller 

beskyllningar. Erkännandet kan ges i form av en materiell belöning såsom en 

löneförhöjning eller utan belöning i form av verbal bekräftelse.  

Arbetet i sig handlar om att medarbetaren upplever en bra eller dålig känsla enbart 

genom att utföra sina arbetsuppgifter. Bedömningen baseras på om arbetet är varierande 

eller enahanda, kreativt och utmanade, dess svårighetsgrad samt om det är genomförbart 

i ett sammanhang eller blir för fragmenterat. Ansvar är en faktor som innebär upplevd 

arbetstillfredsställelse genom att ta ansvar för sitt eget arbete, för andras arbete eller att 

bli tilldelad nya ansvarsområden. Denna faktor omfattar även den tillfredsställelsen som 

medarbetare upplever när de får stå till svars för sitt eget arbete.  Avancemang används i 

bemärkelsen att byta position eller status på arbetet, alltså en formell befordran eller 

degradering. 

Hygienfaktorer 

Viktiga hygienfaktorer är, enligt Herzberg m.fl. (1993, s. 44-49), company policy and 

administration (företagspolitik), supervision (arbetsledning), interpersonal relations 

(interpersonella relationer), work conditions (arbetsförhållanden) salary (lön), 

possibility of growth (utvecklingsmöjligheter), status (status), factors in personal life 

(privata faktorer) och job security (anställningstrygghet).  

Företagspolitik kan för det första handla om hur adekvat eller inadekvat 

organisationsstrukturen och arbetsledningen inom företaget ter sig. Exempelvis kan en 
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oklar kommunikation och otydliga ledningsdirektiv, skapa osäkerhet bland medarbetare. 

Faktorn handlar även om företagets personalpolitik och om hur medarbetarna uppfattar 

denna. Vidare är det av betydelse att arbetsledningen har ett rättvist förhållningssätt, 

innehar rätt kompetens och har en vilja att lära ut och delegera arbetsuppgifter. I denna 

faktor ingår även arbetsledningens attityd gentemot medarbetarna, exempelvis om de är 

kritiserande eller stöttande i sitt ledarskap. Faktorn handlar främst om den närmaste 

chefen och dennes kompetensnivå och kan vara svår att särskilja från faktorn 

interpersonella relationer.  

Interpersonella relationer på arbetsplatsen handlar om relationer mellan anställda 

på olika nivåer inom organisationen, relationen till överordnade, till underordnade samt 

till kollegor. Faktorn berör hur interaktionen med andra människor på arbetsplatsen 

påverkar arbetsprestationerna. Arbetsförhållanden handlar om den fysiska arbetsmiljön 

och dess utformning och om nivån på arbetsbelastningen. Faktorn lön handlar om alla 

handlingsförlopp där kompensation erhålls för det arbete som utförs.  Det innefattar 

även löneförhöjningar eller ouppnådda förväntningar på löneökningar.  

Utvecklingsmöjligheter handlar om förändringar i arbetssituationen som påverkar 

att möjligheten för medarbetaren att utvecklas, ökar eller minskar. Det kan handla om 

indirekta vägar för utveckling, såsom förändrade arbetsområden som öppnar nya vägar 

för utveckling. Utvecklingsmöjligheter handlar inte bara om att komma framåt eller 

klättra uppåt inom organisationen, utan också om att specialisera sig inom sitt 

personliga arbetsområde. Arbetsmissnöje kan uppstå om medarbetare nekas 

utvecklingsmöjligheter på grund av avsaknad av formell utbildning.  

Status handlar inte om att avancera inom organisationen, utan handlar om 

statussymboler som exempelvis en företagsbil eller liknande. Privata faktorer handlar 

om situationer där medarbetarens privatliv eller familjeliv påverkas positiv eller 

negativt av dennes arbetssituation. Slutligen handlar anställningstrygghet om objektiva 

tecken på anställningens säkerhet, alltså känslan av trygghet som påverkas av 

medarbetarens anställningsform samt organisationens stabilitet.  

3. Tidigare forskning 
Trots att intresset för forskning om arbetstillfredsställelse fortfarande är tämligen stort, 

omfattas den till större delen av kvantitativa studier. En sökning på begreppet 

arbetstillfredsställelse i PCYCHinfo, en databas för vetenskaplig forskning, ger över  
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15 000 träffar. Begränsas sökningen till de senaste fem åren, svarar databasen med strax 

över 2 000 träffar. Ytterligare begränsning av sökningen till enbart kvalitativa studier 

ger dock strax under 200 träffar. Innevarande studie anpassas till den del av forskningen 

som faller inom området kvalitativ forskningsansats. Då syftet med studien är att skapa 

en djupare förståelse för arbetstillfredsställelse, inom en svensk statlig myndighet, sett 

ur ett medarbetarperspektiv, innebär detta att omfattningen av tidigare studier inom 

området ytterligare begränsas. Det finns endast ett fåtal studier som fokuserar på 

upplevelse av arbetstillfredsställelse inom offentlig verksamhet och som har använt 

kvalitativ metod som forskningsansats. Det blir därmed rimligt att antaga att 

innevarande studie kan tillföra nya perspektiv på kunskapen inom området. Trots 

konstaterandet att området är ringa beforskat, finns det en del tidigare studier, av både 

kvalitativ och kvantitativ art, som vi anser är av relevans för denna studie och som 

presenteras nedan.  

En kvalitativ studie gjord av Galanou, Georgakopoulos, Sotiropoulos och Dimitris 

(2010, s. 113-114), med medarbetare på operativ nivå, mellanchefsnivå, övre chefsnivå 

och ledningsnivå inom ett multinationellt produktionsföretag, visar att anställda på 

operativ nivå anser att lön samt erkännande för arbetsinsatser från chefer och kollegor är 

de viktigaste belöningsformerna i deras arbete. Resultatet visar även att negativa 

perceptioner av egna förmågor, det egna värdet för organisationen, arbetet i sig, 

bristande löneutveckling samt avsaknaden av erkännande och beröm, i kombination 

med arbetets procedurala begränsningar, vara bidragande orsaker till arbetsmissnöje 

(ibid, s. 114, 117).  

En kvalitativ studie av Salman Abu Tariah, Hamed, AlHeresh, Abu-Dahab & AL-

Oraibi, (2011, s. 407) angående terapeuters upplevelse av arbetstillfredsställelse, visar 

att arbetskollegor och andra team-medlemmar är en källa till arbetstillfredsställelse, 

medan brister i den fysiska miljön, upplevelsen av bristfälliga arbetsförmåner såsom 

lönenivå, hälsoförsäkring, långa pendlingsresor och långa arbetsdagar är faktorer till 

arbetsmissnöje. Vidare visar studien att bristande medvetenhet för yrket bland andra 

yrkesverksamma samt bland klienter och klienternas familjer, är bland de främsta 

faktorerna till arbetsmissnöje (ibid, s. 408-409).  

Dessa studier blir relevanta i vår undersökning då de lyfter fram lön och 

arbetsförhållanden som faktorer som påverkar arbetstillfredsställelse. Studierna visar 



 
 

 13 

även att det är viktigt för medarbetare att få erkännande från personer de kommunicerar 

med i arbetet. 

Wright och Davis (2003, s. 77) kvantitativa studie som genomfördes med statligt 

anställda från 11 olika myndigheter i New York, visar att ökad kommunikation med 

medarbetare om deras arbetsansvar i kombination med genuina försök att minska 

procedurala begränsningar, kan öka medarbetares arbetstillfredsställelse inom offentliga 

organisationer (ibid, s. 84-85). Studien blir relevant i vår undersökning då vi ämnar 

fördjupa oss i en statlig myndighet, där procedurala begränsningar är vanligt 

förekommande i organisationsstrukturen. 

Vidare lyfter Gounaris och Boukis (2013, s. 327) fram, i en studie gjord med 

banktjänstemän med kundkontakt, att medarbetare som upplever arbetstillfredsställelse 

utvecklar bättre kundrelationer, något som sedan speglas positivt gentemot 

organisationen. Studiens resultat visar att arbetstillfredsställelse är en strategisk resurs 

som påverkar företagens kundrelationer, då humankapitalet utgör en grund för att skapa 

konkurrensfördelar. Forskningsresultatet är relevant för oss då detta lyfter fram 

arbetstillfredsställelse som en strategisk resurs för att utveckla kundrelationer. Detta 

knyter an till den organisation vi ämnar fördjupa oss i, då förtroende och relationer till 

samhällsmedborgarna är av stor vikt i det dagliga arbetet. 

I en studie av Brunetto och Farr-Wharton (2002, s. 534, 544), som gjordes med 

poliser i början sina karriärer, visar resultatet att arbete tillsammans med arbetskamrater, 

styrningen från närmsta chef och upplevelsen av att styrdokumenten i organisationen är 

rättvisa, är bidragande faktorer till arbetstillfredsställelse. Vidare visar resultatet att 

arbetet i sig, att kunna hjälpa andra och göra skillnad, utvecklandet av kamratskap samt 

karriärmöjligheter är främjande för arbetstillfredsställelse. Policys och processer 

gällande befordran, arbetsförhållanden såsom övertid, brist på personal och dålig lön 

samt hantering av kunder och klienter under besvärliga förhållanden är enligt studien 

faktorer som påverkar arbetsmissnöje (ibid, s. 545). Studien blir relevant då den går i 

linje med valda teorier och vårt undersökningsfenomen och då den lyfter fram flera 

faktorer, som vi kommit i kontakt med under kartläggningen av bakgrunden till vårt 

problem och valet av begreppsdefinitioner såsom företagspolitik, avancemang och lön.  

I Jönssons (2005, s. 2) doktorsavhandling, undersöktes olika faktorer som kunde 

påverka den generella arbetstillfredsställelsen inom offentlig sektor i Sverige. 
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Respondenterna var socialarbetare, sjuksköterskor och förskolelärare som inte hade en 

ledande roll. Studien visar att faktorer som bidrar till arbetstillfredsställelse, bland alla 

yrkesgrupperna, är ledarskap, arbetsbelastning, relationer med arbetskollegor och 

kontroll och mål (ibid, s. 27, 34). 

I en doktorsavhandling av Berglund (2001, s. 15), lyfter forskaren bland annat upp 

vad individer anser vara viktigt i deras arbete och vad människor har för attityder 

gentemot sitt arbete. Det empiriska materialet, som har analyserats i avhandlingen, är en 

internationell enkätundersökning och länderna som forskaren har analyserat är Sverige, 

Norge, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och USA (ibid, s. 35). I avhandlingen 

redovisas resultat som visar att majoriteten av respondenterna från Sverige, anser att det 

är viktigt med anställningstrygghet, intressanta arbetsuppgifter, karriärmöjligheter, att få 

arbeta självständigt, att vara nyttig för samhället samt att styra sina arbetstider (ibid, s. 

316-317). 

4. Avgränsning 
Studien avgränsas till en statlig myndighet, i en svensk kontext, och respondenterna är 

handläggare som varit anställda på Skatteverket i minst två år. Huvudstudien avgränsas 

även till att endast utgå från handläggares uppfattningar och perspektiv. Vidare 

avgränsas undersökningen till tre valda teman ur Skatteverkets medarbetarundersökning 

från år 2013, i förhållande till medarbetarnas arbetstillfredsställelse. De tre temana är: 1) 

attraktiv arbetsplats, 2) utvecklingsmöjligheter och 3) rekommendation av arbetsplatsen. 

5. Metod  
Förutsättningen för att kunna förstå och göra en ansats till att förklara diskrepansen i 

Skatteverkets medarbetarundersökning och att kunna besvara studiens frågeställningar, 

var att gå till källan, medarbetarna som hade svarat på Skatteverkets 

medarbetarundersökning. Ett kvalitativt angreppssätt lämpade sig bra, då en kvalitativ 

forskningsstrategi lägger tonvikten på fördjupning av ett område och respondenternas 

utsagor och inte på kvantifieringen (Bryman, 2011, s. 340).  

Huvudsakligt fokus för kvalitativa forskare, är att uppfatta den sociala 

verkligheten och dess händelser ur undersökningspersonernas perspektiv, för att komma 

bakom det yttre skenet och uppfatta situationen och miljön på ett nytt sätt. Inom 

kvalitativ forskning är deskriptiva detaljer och förklaringar av vikt, då kvalitativa 
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forskare betonar vikten av en kontextuell förståelse av det sociala beteendet och därför 

vill beskriva den kontext där människor agerar (ibid, s. 362-364). I föreliggande studie 

gavs därför fylliga och täta beskrivningar av handläggarnas upplevelser av sitt arbete 

och sin arbetsplats, för att beskriva den sociala verkligheten på arbetsplatsen och kunna 

besvara studiens syfte och frågeställningar.  

5.1. Metodval  
Bryman (2011, s. 40) menar att kvalitativ forskning kan uppfattas som en 

forskningsstrategi som lägger tonvikten vid ord och ett tolkande synsätt. Den 

huvudsakliga inriktningen, gällande teorins roll i relation till forskningen, betonar inom 

kvalitativ forskning ett induktivt synsätt, där tyngden läggs på teorigenerering. Det 

deduktiva synsättet, på förhållandet mellan teori och empiri, lägger istället tyngden vid 

prövning av teorier, då forskare som använder ett deduktivt arbetssätt drar slutsatser om 

enskilda företeelser utifrån allmänna principer och befintliga teorier.  

Patel och Davidsson (2003, s. 23) lyfter fram abduktion som ett tredje sätt att 

relatera teori och empiri i vetenskapligt arbete. Ett abduktivt arbetssätt kan ses som en 

kombination av induktion och deduktion. Arbetssättet söker att utifrån enskilda fall 

forma ett hypotetiskt mönster, som kan förklara undersökningsfenomenet och som 

sedan kan prövas på nya fall. Teorin eller hypotesen kan då utvecklas och bli mer 

generell.  Forskare som arbetar abduktivt blir inte i lika stor utsträckning låsta, till 

skillnad från de som arbetar strikt induktivt eller deduktivt. Den uppenbara risken med 

ett abduktivt synsätt är dock att forskaren, som alltid till viss grad är färgad av sina 

tidigare erfarenheter, inte håller sig tillräckligt vidsynt och därmed omedvetet påverkar 

resultatet (ibid, s. 24-25).  

Vi valde att utgå ifrån ett abduktivt arbetssätt i denna studie då vi genom vår 

förstudie (se avsnitt 5.1.1.), hade skapat en förförståelse för undersökningsfenomenet 

samt då vi redogjort för relevanta teorier inom vårt avgränsade område. 

Intervjuer som lägger tyngdpunkten på intervjupersonernas egna uppfattningar 

och synsätt, är en av de mest använda metoderna inom kvalitativ forskning. Kvalitativa 

intervjuer inrymmer en flexibilitet som låter intervjun röra sig i olika riktningar och ger 

således kunskap om vad de intervjuade personerna upplever vara relevant och viktigt 

(Bryman, 2011, s. 413).  
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För att skapa en djupare förståelse för undersökningsfenomenet, utifrån 

medarbetarnas upplevelser, utgick denna studie ifrån semistrukturerade intervjuer som, 

enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 43), är intervjuer med mål att samla 

intervjupersoners beskrivningar av sin livsvärld, för att kunna tolka betydelsen av det 

beskrivna fenomenet. Semistrukturerade intervjuer genomförs med ett specifikt syfte 

och en viss teknik, vilket gör att de varken är ett öppet vardagssamtal eller ett slutet 

frågeformulär (ibid). De teman vi i vår forskningsdesign valde att fokusera på var det 

teoretiska begreppet attityder utifrån dess tre komponenter, den kognitiva, den 

emotionella och beteendekomponenten. Vidare låg fokus på begreppet 

arbetstillfredsställelse och Herzbergs, m.fl. (1993, s. 44-49) motivationsfaktorer, som 

utgörs av prestationer, erkännande, arbetet i sig, ansvar och avancemang. 

5.1.1. Förstudie 

För att öka vår förståelse för våra forskningsfrågor och närma oss området, valde vi att 

genomföra en informantintervju med två chefer på Skatteverket, gällande deras 

upplevelse, som experter inom organisationen, om och kring undersökningsfenomenet. 

Ett huvudsyfte med denna förstudie, var att skapa en relevant forskningsdesign genom 

att finna de signifikanta teman, som därefter kom att utgöra fokus för studien och att 

genom tolkning av intervjuresultatet, välja en adekvat form av analysinstrument. 

Metoden som användes var fokusgrupp, som enligt Bryman (2011, s. 447), är en 

form av fokuserad intervju med människor som har en viss erfarenhet och som kan 

intervjuas på ett förhållandevis ostrukturerat sätt, om denna erfarenhet. 

Frågeområdena bestod dels av en rad bakgrundsfrågor kring Skatteverkets arbete i 

stort, myndighetens roll i samhället, det lokala skattekontorets arbete samt 

organisationsstrukturen. Sedan ställdes frågor kring den genomförda 

medarbetarundersökningen från år 2013. Frågorna berörde undersökningens syfte, den 

problematik undersökningen uppvisat samt varför vår studie och forskning är av 

intresse. Vidare fokuserades huvuddelen av intervjun på informanternas syn på 

problematiken. Med sin expertis om organisationen som bakgrund, fick de spekulera i 

vad problematiken grundades i. 

Intervjun spelades, med informanternas godkännande, in och transkriberades 

därefter. Transkriberingen skickades till informanterna för godkännande innan fortsatt 
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hantering av materialet. Därefter analyserades materialet i enlighet med det angreppssätt 

Bryman (2011, s. 528) beskriver som tematisk analys.  

Resultatet av innehållsanalysen av informantintervjun visade på ett flertal teman 

och utifrån dessa teman drogs slutsatser, som kom att forma huvudstudiens inriktning 

och metodval. Nedan följer en redovisning av förstudiens resultat och slutsatser för att 

skapa transparens för vår arbetsprocess och vår förförståelse.  

Utveckling, förväntningar och kommunikation 

Våra slutsatser av förundersökningen väckte frågor kring förväntningar och 

kommunikation, och huruvida det fanns skillnader mellan medarbetarens och 

ledningens uppfattning om definitionen av utveckling och utvecklingsmöjligheter. Hade 

arbetsgivaren förmedlat organisationens begränsningar för medarbetarna och vilka 

förväntningar hade medarbetarna på sina utvecklingsmöjligheter inom organisationen? 

Vad fanns det för förväntningar på tjänsten som handläggare, och skiljde sig 

förväntningarna på arbetet åt mellan arbetsgivare och arbetstagare? Var det brister i 

kommunikationen som gjorde att tendenser som visade på ett missnöje uppstod? Om 

förväntningar och begränsningar tydliggjordes kanske missnöjet skulle minska? 

Enligt cheferna var karriärmöjligheterna inom Skatteverket få, vertikalt sett, dock 

fanns det utrymme för horisontell karriärsutveckling. Medarbetarna uppmuntrades till 

att anta nya arbetsuppgifter och de hade, enligt cheferna, en valfrihet i att utvecklas i sin 

tjänst som handläggare, genom att fördjupa sig inom sitt huvudspår eller att bredda sin 

kompetens.  

Attraktiv arbetsplats och organisationsutveckling  

Våra slutsatser ledde vidare till frågan, om det var relevant att definiera vad 

myndigheten avsåg med en ”attraktiv arbetsplats” samt hur medarbetarna tolkade det 

begreppet? Även härvid väcktes frågor om det kunde finnas skillnader i förväntningar 

och föreställningar, mellan arbetsgivare och arbetstagare, samt om hur dessa 

kommuniceras mellan de båda leden? 

Enligt cheferna var det för myndighetens framtida kompetensförsörjning, viktigt 

att attrahera och behålla en ny generation av medarbetare med tanke på kommande 

generationsskifte. Det låg även i Skatteverkets uppdrag att vara en ”attraktiv 

arbetsplats” för att behålla personal på längre sikt och för att leverera bra resultat. 

Cheferna menade att läget inte var akut för dagen, då personalomsättningen var stabil. 
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Verkligheten tycktes tala ett annat språk än medarbetarundersökningen, men trots detta 

var det viktigt att finna svar på varför diskrepansen fanns, som ett led i att förbättra 

organisationen ytterligare.  

Lön och löneskillnader 

Våra slutsatser var att den personliga lönesättningen, för handläggare på Skatteverket, 

kunde vara en faktor som påverkade varför anställda inte kunde tänka sig att 

rekommendera Skatteverket som arbetsplats. Detta då lönen och löneutvecklingen 

kunde uppfattas vara begränsad.  

Enligt cheferna hade jämförande undersökningar visat att lönerna inte låg på en 

låg nivå, men samtidigt lyfte de fram att löneläget mellan handläggare på Skatteverket 

varierade stort. Löneskillnader mellan kollegor, främst mellan den yngre och äldre 

generationen, kunde därför göra den personliga lönesättningen till en besvikelse. 

5.2. Instrument 
Semistrukturerade intervjuer utförs enligt en intervjuguide som fokuseras vid vissa 

teman och innehåller förslag på frågor. Genom öppna frågor riktas intervjuns fokus mot 

forskningsämnet och respondenten får möjlighet att ta fram de dimensioner inom 

undersökningsområdet som denne anser viktiga. Respondenterna leds in till de valda 

temana, dock inte genom specificerade intervjufrågor utifrån forskarnas förutbestämda 

uppfattningar om dessa teman (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 46).  

För att kunna sätta respondenternas svar i rätt sammanhang innehöll 

intervjuguiden inledandevis bakgrundsfrågor angående handläggarens anställning 

såsom position, anställningslängd, avdelning samt deltagande i 

medarbetarundersökningen från 2013. Därefter följde fem teman: Attityder till 

arbetsplats och arbete, Arbetstillfredsställelse, Attraktiv arbetsplats, 

Utvecklingsmöjligheter samt Rekommendation av arbetsplatsen.  

Temana utformades utifrån studiens syfte och frågeställningar och resultatet från 

förstudien, för att finna rätt fokus för den empiriska delen av studien. Inspiration från 

tidigare forskning hjälpte att fokusera intervjufrågorna. Varje tema innehöll ett flertal 

öppna frågor som berörde handläggarnas personliga upplevelser av sin arbetsgivare, sin 

arbetsplats och sitt arbete. Vidare berörde frågorna handläggarnas personliga 

uppfattningar och upplevelser av för studien relevanta begrepp såsom 
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arbetstillfredsställelse, attraktiv arbetsplats och utvecklingsmöjligheter. Intervjuguiden 

avslutades med ett sjätte tema Vad kan diskrepansen bero på, där handläggarna fick 

spekulera fritt i vad de trodde diskrepansen i medarbetarundersökningen gällande 

arbetstillfredsställelse i relation till de tre områdena: 1) attraktiv arbetsplats 2) 

utvecklingsmöjligheter 3) rekommendation av arbetsplatsen kunde bero på (se Bilaga 

1). 

5.3. Urval  
Organisationen i studien var ett Skattekontor i Västsverige, med ca 160 anställda 

fördelat på åtta sektioner. Verksamheten var geografiskt uppdelad på två fysiskt skilda 

kontor, men sågs av ledningen som ett och samma skattekontor, då de styrdes under 

samma ledningsgrupp. Föreliggande studie behandlade därför de båda kontoren som en 

och samma verksamhet och urvalsgrupp. Organisationen valdes ut efter en kontakt med 

ansvariga från Skattekontoret via en examensjobbmässa som anordnades vid en 

Högskola i Västsverige. Efter ett möte med två personer från organisationens ledning 

upprättades en överenskommelse om ett samarbete med dem i vårt examensarbete.  

Urvalet av respondenter till undersökningen, bestod av 12 stycken verksamma 

handläggare på det valda Skattekontoret i Västsverige, med fast anställning sedan minst 

två år tillbaka. Respondenterna till intervjuerna valdes ut genom, det Bryman (2011, s. 

183) beskriver som, obundet slumpmässigt urval, för att ge samtliga handläggare 

samma möjlighet att delta i studien, samt för att subjektiva kriterier inte skulle ligga till 

grund för val av respondenter och på så vis minska skevhet. Urvalet gjordes från en lista 

över de anställda på Skattekontoret som sammanställts av organisationen, och innehöll 

namn och kontaktuppgifter till 121 personer. Listan hade avgränsats till de uppsatta 

kriterier som fanns för deltagande i studien. För att slumpmässigt välja ut personer som 

skulle tillfrågas om deltagande i undersökningen, gjordes en ny slumpvis ordning på 

namnlistan. Detta gjordes via en webbadress som Bryman (ibid, s. 184) rekommenderar, 

som tillhandahåller en slumpgenerator som kan användas vid exempelvis forskning 

(psychicscience.org, 2014a). Utifrån den nya listan slumpades sedan 20 personer fram, 

med hjälp av samma webbadress och datasystem (psychicscience.org, 2014b). 

Undersökningen utgick ifrån förutsättningen om intervjuer med 12 personer, därför 

valdes 20 personer ut för att också kunna skapa en reservlista om sex personer.  
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5.4. Etiska överväganden 

För att de etiska aspekterna i undersökningen skulle säkerställas, utgick vi genom hela 

forskningsprocessen ifrån informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Bryman, 2011, s. 131-132).  

Informationskravet innebär att berörda personer ska informeras om den aktuella 

undersökningens syfte och olika moment (Bryman, 2011, s.131). Kravet uppfylldes 

genom att ett följebrev skickades ut till samtliga handläggare på det utvalda 

skattekontoret, med information om studiens syfte och uppläggning. Samma 

information återgavs även vid vidare kontakt med utvalda respondenter (se Bilagor 2 

och 3). Samtyckeskravet innebär att deltagare i undersökningen själva har rätt att 

bestämma över sin medverkan (ibid, s. 132). För att säkerställa samtyckeskravet 

tillfrågades alla respondenter, vid varje intervjutillfälle återigen, om de ville medverka i 

undersökningen och att de närsomhelst kunde välja att avbryta och lämna intervjun utan 

att ange orsak.  

För att uppnå konfidentialitetskravet, som handlar om att information om och 

kring deltagare i undersökningen ska behandlas konfidentiellt (Bryman, 2011, s.132), 

hanterades alla uppgifter i undersökningen med stor varsamhet. Kontaktuppgifterna till 

handläggarna samt allt inspelat material från intervjuerna, förvarades så att endast vi 

som forskare i studien hade tillgång till dem. Vidare har all information och data som 

samlats in under studiens gång endast använts och behandlats i studiens syfte. I syfte att 

uppnå nyttjandekravet, som betyder att insamlade uppgifter endast ska användas i 

studiens syfte (ibid), kommer allt obehandlat material att raderas vid avslutningen av 

studien, något som respondenterna informerades om före och under varje intervju.  

Kvale och Brinkman (2009, s. 79), menar att forskaren bör tänka på vilka 

personliga konsekvenser som kan uppstå hos respondenterna som exempelvis en 

förändrad självuppfattning. Studiens ämnesval ansågs inte vara till någon skada för 

respondenterna, då det inte var av känslig karaktär och då deras deltagande behandlades 

konfidentiellt. Som forskare hade vi detta i åtanke under undersökningens gång och var 

medvetna om att vårt förhållningssätt under intervjuerna, kunde påverka vad 

respondenterna valde att berätta och utelämna. Kontaktuppgifter gavs till alla 

respondenter som deltog i studien och de informerades om att de kunde kontakta oss vid 

eventuella frågor och funderingar som kunde uppkomma i efterhand.  
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5.5. Tillvägagångsätt  

Genom våra kontaktpersoner på organisationen, skickades ett följebrev ut till samtliga 

handläggare på det utvalda skattekontoret. Följebrevet innehöll information om studiens 

syfte och uppläggning, och att slumpmässigt utvalda handläggare skulle kontaktas med 

förfrågan om deltagande (se Bilaga 2). Utvalda handläggare kontaktades efter tre dagar, 

via ett telefonsamtal till deras interna arbetstelefoner. Vid samtalet återupprepades 

informationen om studiens syfte och praktiska detaljer inför intervjutillfället såsom tid, 

plats och etiska aspekter innan förfrågan om deltagande. De handläggare som tackade ja 

till medverkan, bokades in för intervju (se Bilaga 3). 

Av de handläggare som kontaktades var det totalt fyra personer som inte ville 

eller kunde delta i undersökningen. Två av dem hade inget intresse av att delta och de 

andra två kunde inte medverka på grund av förhinder. Bortfallen antogs bero på 

tillfälligheter, då de fyra handläggarna inte visade på några gemensamma tendenser i 

sina val att avböja. Det höga deltagandet bland kontaktade handläggare, och det låga 

bortfallet, antogs bero på den personliga telefonkontakten mellan forskare och 

handläggare. Det kan tänkas att det är lättare att avvisa en opersonlig kontakt, såsom ett 

e-postmeddelande, än en personlig kontakt, såsom ett telefonsamtal. Av denna 

anledning var det av vikt att delge handläggarna rikligt med information på ett neutralt 

sätt för att säkerställa deras samtycke.  

Samtliga intervjuer genomfördes i avskilda kontorsrum på respondentens 

arbetsplats, under ett tidsspann av sex sammanhängande arbetsdagar. Intervjuerna 

genomfördes i fyra olika kontorsrum som skiljde sig åt i storlek och placering. Då två 

av kontorsrummen var betydligt mindre och belägna mindre avskilt, kan resultatet 

påverkats av att de deltagare som intervjuades i dessa rum känt sig mindre avslappnade 

och därför inte svarat lika obehindrat på frågorna.  

Vid intervjuerna fick respondenterna återigen information om studiens syfte och 

intervjuns uppläggning samt materialets hantering. Deltagarna informerades även om att 

de när som helst kunde avbryta intervjun utan att ange orsak och fick återigen ta 

ställning till om de ville medverka samt ge sitt godkännande till inspelning av intervjun. 

Samtliga intervjuer genomfördes gemensamt och vi turades om att leda intervjuerna. 

Intervjuerna startades med en kort presentation och fortsatte sedan med bakgrundsfrågor 

för att ge intervjun en avslappnad ingång. Intervjuerna tog mellan 40-60 minuter och 
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genomfördes på respondentens arbetstid. För att skapa en avspänd och trivsam 

intervjumiljö genomfördes intervjuerna i en lugn och ostörd miljö där respondenterna 

kunde uttrycka sig fritt, utan att behöva oroa sig för att andra kunde höra vad de sa. Det 

dukades även fram fika och tändes ljus. 

5.6. Transkriberingsprocessen  

En av 12 respondenter avböjde inspelning och under den intervjun antecknades 

datamaterialet ned med hjälp av en dator. I samråd med den respondent som avböjde 

inspelning, genomfördes intervjun i något lägre tempo och mindre pauser togs mellan 

intervjuguidens olika teman. Detta för att materialet skulle kunna antecknas så utförligt 

som möjligt, för att minska risken för bortfall av väsentlig information. Övriga elva 

intervjuer spelades in med diktafon och transkriberades i anslutning till 

intervjutillfällena. Enligt Bryman (2011, s. 428) är en fördel med inspelning av 

intervjuer att det underlättar för mer noggrann analys, då forskaren kan göra upprepade 

genomgångar av respondenternas svar. En nackdel med inspelning är att 

intervjupersonerna kan hämmas av inspelningsutrustningen, då den kan få dem oroade 

eller självmedvetna över att deras ord kommer att bevaras. För att stärka fördelarna och 

minska nackdelarna med inspelade intervjuer försökte vi att avdramatisera 

inspelningsmomentet genom att i förväg informera respondenterna om inspelningens 

syfte och ljudfilernas vidare behandling, i enlighet med Vetenskapsrådets etiska krav 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vid intervjutillfällena användes professionella 

intervjudiktafoner för att ge ett tryggt intryck.  

5.7. Validitet och reliabilitet 

Frågor om validitet och reliabilitet handlar om styrkan och tillförlitligheten av 

forskningsresultatet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 259). Validiteten hänför sig till i 

vilken utsträckning en studie undersöker det den ämnar undersöka, medan reliabilitet 

hänför sig till frågan om konsistens och tillförlitlighet av forskningsresultatet och 

huruvida samma studie kan replikeras och samma resultat kan reproduceras, av andra 

forskare, vid andra tidpunkter (ibid s. 263-264).   

I föreliggande studie säkerställdes validiteten genom att ett kritiskt 

förhållningssätt tillämpades av oss genom hela arbetsprocessen. Detta innebar att vi 

kontinuerligt kontrollerade och ifrågasatte arbetsprocessens samtliga steg samt att dessa 
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redogjordes för med rika och fylliga beskrivningar (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 268). 

Vidare redogjorde vi även för vår förförståelse och var båda delaktiga vid samtliga 

intervjuer vilket gav oss goda förutsättningar att säkerställa en hög grad av 

överensstämmelse mellan svar och resultat.  

För att uppnå reliabilitet arbetade vi utifrån vår metodologiska inriktning på ett 

adekvat sätt, genom att vi lät studiens syfte och forskningsfrågor styra formuleringar av 

intervjuguidens teman. Vidare uppnåddes intern reliabilitet genom att vi vid uppstart av 

analysarbetet kodade den första intervjun enskilt. Detta för att säkerställa 

överensstämmelse av våra tolkningar inför det fortsatta kodnings- och analysarbetet.  

Enligt Bryman (2011, s. 352) anses det vara svårt att replikera undersökningar 

inom kvalitativ forskning, då den sociala situationen förändras över tiden. Detta är 

ytterst anmärkningsvärt även för denna studie, då den valda organisationen påverkas av 

politiska beslut. Således är förutsättningar inom organisationen ständigt föränderliga 

och situationen för de anställda, kan därför se annorlunda ut, vid ett annat 

undersökningstillfälle. För att främja möjligheterna för replikerbarhet har vi strävat efter 

att skapa transparens genom att vi, kontinuerligt och detaljerat, har redogjort för 

arbetsprocessens olika steg och bifogat vår intervjuguide (se bilaga 1).  

5.8. Analysmetod 
Syftet med förstudien var att finna signifikanta teman som kunde utgöra fokus för 

huvudstudien och att genom tolkning av intervjuresultatet välja ett lämpligt 

analysinstrument till studien. I resultatet av förstudien framträdde teman över vilka 

spekulationer ledningen på det utvalda Skattekontoret hade om vad diskrepansen i 

medarbetarundersökningen kunde bero på. Huvudstudien ämnade skapa en djupare 

förståelse för diskrepansen i medarbetarundersökningen, ur handläggarnas perspektiv. 

Därför var en fenomenologisk analysmetod lämplig, då denna analysmetod handlar om 

att analysera signifikanta uttalanden och skapa en djupare förståelse för ett fenomen, 

genom flera individers upplevelser (Creswell, 2013, s. 82). Genom analys och tolkning 

av datamaterialet ur ett fenomenologiskt perspektiv, kunde beskrivningar ges av vad 

handläggarna hade upplevt samt hur de hade upplevt det, vilket i sin tur lyfte fram den 

”universella essensen” som utgjordes av handläggarnas gemensamma upplevelser av 

fenomenet (ibid, s. 122). 
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5.8.1 Angreppssätt 

Det inspelade datamaterialet transkriberades och skrevs sedan ut i pappersformat. 

Vidare lästes det igenom för att skapa en överblick över materialet. Datamaterialet 

kodades sedan och genom kodningen framträdde signifikanta och innehållsrika 

uttalanden som, i enlighet med Creswell (2013, s. 193), organiserades i listor. 

Uttalandena behandlades likvärdigt och grupperades sedan i icke överlappande teman. 

För att genomföra analysen med ett konsekvent tillvägagångssätt, användes färgkodning 

av olika teman vid framtagningen av listorna. Ett kodningsschema framställdes, där 

olika teman tilldelades olika färger, för att sedan kunna föras in i det utskrivna 

materialet. Signifikanta teman framträdde därför mycket tydligt ur det utskrivna 

materialet och sorterades sedan enligt det uppgjorda färgschemat. I nästa steg bildades, i 

enlighet med Creswell (ibid), ett kluster av färgkodade teman för att till slut landa i 

essensen av problematiken. 

5.8.2. Förförståelse 

Ingen forskning startar förutsättningslöst då alla forskare är färgade av erfarenheter och 

tidigare forskning. Därför finns en risk att forskaren mister sin vidsynthet och utesluter 

alternativa tolkningar (Patel & Davidson, 2003, s. 24). Fenomenologisk analys 

fokuserar mer på beskrivningar av deltagarnas upplevelser och mindre på forskarens 

egna tolkningar. Forskare bör åsidosätta egna erfarenheter så gott det går, för att angripa 

undersökningsområdet ur ett ofärgat perspektiv, något som kallas ”epoche” eller 

”bracketing” (Creswell, 2013, s. 80).  

Resultatet av förstudien samt kartläggningen av teorier och tidigare forskning, 

ökade vår förståelse för undersökningsområdet genom att de gav oss indikationer på vad 

diskrepansen i Skatteverkets medarbetaundersökning kunde bero på. Dessa indikationer 

var exempelvis otillfredsställande löneutveckling, problem i kommunikation mellan 

organisationens olika led samt skillnader i förväntningar mellan arbetsgivare och 

medarbetare.  Vid huvudstudiens genomförande åsidosattes vår förförståelse i så god 

mån som möjligt, så att vi kunde anta en objektiv roll i forskningen och fokusera på 

deltagarnas upplevelser.  Genom redogörelsen av vår förförståelse kan läsaren på egen 

hand bedöma om studien enbart fokuserade på respondenternas upplevelser eller om 

resultatet färgades av oss som forskare (Creswell, 2013, s. 79). 
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6. Resultat och Analys 
Utifrån studiens empiriska material utkristalliserades nio väl framträdande teman, som 

utan inbördes ordning, presenteras nedan. Temana beskriver respondenternas (R) 

upplevelser av faktorer om och kring deras arbete och arbetsplats och analyseras utifrån 

studiens teoretiska ramverk.  

6.1. Lön och löneutveckling 
Lön och löneutveckling var ett starkt framträdande tema ur respondenternas utsagor. 

Resultatet visade en stark tendens till att ingångslönerna låg på en relativt god nivå, men 

att löneutvecklingen var ett förbättringsområde för myndigheten, i arbetet med att vara 

en attraktiv arbetsgivare. Det var vanligt förekommande att respondenterna uttryckte en 

förståelse kring faktumet att Skatteverket inte borde vara löneledande samt att 

myndigheten styrdes av en begränsad budget ovanifrån. En mindre tydlig tendens var att 

respondenterna upplevde en känsla av bitterhet kring den dåliga löneutvecklingen i 

anslutning till löneförhandlingar, men att de negativa känslorna avtog när faktorer som 

intresset för arbetsuppgifterna tog över uppmärksamheten. Svårigheter att påverka sin 

egen lönesättning, var en tydligt framträdande tendens bland respondenterna, som i flera 

fall menade att den individuella lönesättningen som myndigheten sade sig ha, inte 

existerade. En mindre tydlig tendens visade att det inte förelåg några större 

löneskillnader mellan de anställda och en något svagare tendens visade att lönerna 

endast kunde påverkas av handläggarnas förmåga att synas och höras. Avvikande 

upplevelser som framträdde på temat var att många års arbetserfarenhet inte värdesattes 

lika högt som utbildning vid lönesamtal, något som upplevdes som negativt. 

Vi är ju en stor myndighet och vi får ganska lite pengar att fördela i de här 
förhandlingarna, och det gör ju att för de allra flesta så blir 
löneutvecklingen ganska dålig. Många jämför sig kanske med 
studiekamrater som kanske har fått andra typer av arbeten. De har kanske 
gått in på samma lön men efter några år skiljer det väldigt mycket. Man ska 
ju absolut inte titta på sådan här lönestatistik på de med samma examens-år, 
man kommer ju inte ens upp till den lägsta tiondelen hur man än bär sig åt 
(R1 s. 2).  

Vid analys av resultatet i relation till studiens teoretiska begrepp kan resultatet förstås 

utifrån Herzberg m.fl. (1959, s. 46) hygienfaktor lön. Författarna menar att ouppnådda 

förväntningar på löneökningar, kan vara en källa till arbetsmissnöje. Resultatet visar 

således, att förutsättningar som finns kring lön och löneutveckling för handläggare på 
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Skatteverket, skapar ett arbetsmissnöje hos medarbetarna. En av attitydens tre 

grundläggande dimensioner är den kognitiva komponenten, som utgörs av de 

antaganden, åsikter och förväntningar som karaktäriserar en attityd (Kaufmann & 

Kaufmann, 2005, s. 253-254). Medarbetarnas åsikter kring lönefrågorna, påvisar en 

medvetenhet kring organisationens finansiella begränsningar samt det faktum att de inte 

bör vara löneledande. Samtidigt har medarbetarna högre förväntningar på möjligheterna 

att påverka sin lön då myndigheten säger sig ha individuell lönesättning, något som 

leder till antaganden hos medarbetarna om att en mer tillfredsställande löneutveckling 

kan vara möjlig. Resultatet visar på tendenser att handläggare väljer att avväga de sämre 

löneförutsättningarna mot positiva aspekter av arbetet, som intressanta arbetsuppgifter, 

för att minska sitt missnöje. Detta tyder på att den emotionella aspekten av attityden 

gentemot andra faktorer övervinner den kognitiva komponenten gällande attityden mot 

lön och löneutveckling.  

6.2. Matchning och utbyte 

Resultatet visade en stark tendens på att matchning av olika aspekter inom arbetet, 

bidrog till upplevelsen av ett rättvist utbyte, något som var viktigt för respondenternas 

arbetstillfredsställelse. Matchningen syftade till arbetet som utfördes, i relation till 

respondentens utbildning och kompetensnivå, och till den belöning som gavs i utbyte 

för arbetet. En tydlig tendens bland respondenterna var att matchning mellan individ 

och organisation, ansågs vara viktigt vid en rekommendation av arbetsplatsen. 

Respondenterna syftade då till att vara rätt person på rätt plats för att fylla ett syfte och 

för att förväntningar på arbetet i sig skulle uppfyllas. Vidare visade resultatet tydliga 

tendenser på att lönen i relation till arbetsbelastningen och det ansvarsfulla arbetet, inte 

gav ett rättvist utbyte. En mindre tydlig tendens var att respondenterna istället upplevde 

ett utbyte av förmåner såsom, intresset för arbetet i sig, arbetsklimatet, flexibel 

arbetstid, semester, trygg anställning och utvecklingsmöjligheter. Mindre 

förekommande upplevelser bland respondenterna var att nerdragningar på förmåner 

under senare år, som personalbefrämjande aktiviteter och fri medicinering, gjorde att 

förmånerna inte längre skiljde sig avsevärt från förmåner inom privat sektor och ansågs 

därför som otillfredsställande.  
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Jag tror att man blir mer attraktiv och att man får nöjdare personal, om man 
får jobba med nått som man kanske upplever som mer utvecklande som 
matchar den utbildning man har och kanske förväntningar man har på sitt 
arbete (R1, s. 8). 

Vid analys av resultatet i relation till studiens teoretiska begrepp kan resultatet förstås 

utifrån Herzberg m.fl. (1993, s. 45) motivationsfaktor prestation, som utgörs av 

framgångsrika arbetsinsatser och möjlighet att se resultat av sitt arbete. Genom att 

handläggare upplever en rättvis matchning kan det bidra till bättre förutsättningar för 

denne att prestera efter egen förmåga och på så sätt tydligare se resultatet av sitt arbete. 

Vidare menar Herzberg m.fl. (ibid, s. 46), att kompensationsersättningar och 

förväntningar på löneökning kan påverka arbetsmissnöjet hos medarbetare. Resultatet 

visar således att handläggare som inte anser att lönenivån matchas med ansvar och 

arbetsbelastning, kan uppleva ett arbetsmissnöje, men att missnöjet kan minska om 

handläggaren betraktar förmåner som en form av kompensationsersättning. 

6.3. Variation och omväxling 
Resultatet visade att variation och omväxling var starkt framträdande, som några av de 

främsta trivselfaktorerna. Variation syftade till de möjligheter som fanns att kunna 

arbeta inom olika områden såsom avdelningar, sektioner och kontor. Arbetsuppgifterna 

var genomgående, en av de viktigaste faktorerna för respondenternas upplevelse av 

arbetstillfredsställelse. Vikten av att ha varierande, stimulerande och utmanande 

arbetsuppgifter och att kunna växla mellan dessa var ett tydligt mönster. Mindre 

framträdande upplevelser var att det fanns en tillfredsställande blandning mellan 

administrativa och löpande arbetsuppgifter och utmanande utredningar, vilket gav 

respondenterna möjlighet att välja typ av uppgift efter dagsform och humör. 

Fördelarna som kanske gör att många stannar kvar är väl ändå möjligheten 
att pröva olika arbetsuppgifter, man kan byta arbete utan att byta 
arbetsgivare (R2, s. 2).  

Vid analys av resultatet i relation till studiens teoretiska begrepp, kan resultatet förstås 

utifrån den motivationsfaktor Herzberg m.fl. (1993, s. 48) benämner som arbetet i sig 

och som handlar om de känslor medarbetare upplever av att utföra sina arbetsuppgifter, 

utifrån arbetets variation, svårighetsgrad och genomförbarhet. Teorin bekräftar att 

arbetsuppgifterna och deras varierande och omväxlande natur är en viktig källa för 

handläggarnas arbetstillfredsställelse. Herzberg m.fl. (ibid, s. 45) menar även att 
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förändringar i arbetssituationen som ökar medarbetares möjligheter för utveckling, kan 

minska arbetsmissnöje. Med bakgrund i detta är det möjligt att variationen och 

omväxlingen, gällande olika arbetsområden och arbetsuppgifter, indirekt leder till 

förändringar som skapar nya möjligheter till utveckling för handläggarna, och på så vis 

motverkas eventuell uppkomst av arbetsmissnöje. Valfriheten att själv kunna påverka 

sin arbetssituation, ta ansvar för sitt eget arbete och möjligheten att kunna ta sig an nya 

arbetsuppgifter, utifrån personliga intressen, kan vidare förstås genom den 

motivationsfaktor Herzberg m.fl. (ibid, s. 47) benämner som ansvar. Genom att ta 

ansvar för sitt eget arbete och få nya ansvarområden, utvecklar handläggarna högre 

arbetstillfredsställelse.  

6.4. Begränsningar och möjligheter 
Resultatet visade tydliga tendenser på att respondenterna upplevde både begränsningar 

och möjligheter i arbetets utformning på Skatteverket. Begränsningar som framkom ur 

respondenternas utsagor, var att arbetet påverkades av lagar, regler, förordningar och 

styrsignaler och att organisationen hade en centraliserad styrning. Automatiseringen av 

arbetsprocesser, såsom att urval av granskningar nu gjordes av datorer, upplevdes som 

begränsande då handläggarens personliga påverkan på det egna arbetet förminskades. 

En mindre tydlig tendens var att den centraliserade styrningen bidrog till svårigheter att 

själv påverka vissa aspekter av arbetet såsom lön, utvecklingsmöjligheter, arbetstempo 

och avancemang inom organisationen. Avvikande upplevelser var att utstickande åsikter 

inte togs emot väl och att det rådde en form av nepotism på arbetsplatsen.  

 Samtidigt visade resultatet starka tendenser på att respondenterna, trots de 

begränsningar som fanns, upplevde möjligheter att kunna styra och påverka andra 

aspekter av arbetet såsom den egna arbetstiden. En starkt framträdande upplevelse bland 

respondenterna var att de fick förtroende i form av frihet under ansvar och inte kände 

sig övervakade i sitt arbete. 

Det känns skönt att man har den friheten att lägga upp sitt arbete själv. Jag 
tror egentligen jag började för att det var ett ganska fritt yrke, i alla fall var 
du inte så övervakad som du kunde vara på andra ställen (R6, s. 5).  

En annan starkt framträdande upplevelse var att det på arbetsplatsen rådde ett tillåtande 

klimat, då ledningen visade förståelse för privata problem och att respondenterna kunde 

vara borta från arbetet med kort varsel. Detta bidrog till en känsla av frihet och en bra 
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balans mellan respondenternas familjeliv och arbetsliv, något som var av stor vikt för 

deras arbetstillfredsställelse.   

Förståelsen för om man har det kämpigt hemma (…) det var bara så 
naturligt att ”stanna hemma om du behöver”, det var betydelsefullt!  
(R12, s. 7). 

Vid analys av resultatet ger inte medarbetarna uttryck för ett arbetsmissnöje kopplat till 

upplevda begränsningar, utan snarare en medvetenhet och acceptans över att 

organisationen är utformad på ett sådant sätt, som gör det svårt att påverka vissa 

aspekter av arbetet. Acceptansen kan förstås med den hygienfaktor Herzberg m.fl. 

(1993, s. 48) benämner företagspolitik. Då Skatteverket har en adekvat 

organisationsstruktur, bidrar inte begränsningarna till arbetsmissnöje. Enligt Herzberg 

m.fl. (ibid, s. 47) bidrar ansvar för sitt eget arbete till arbetstillfredsställelse, 

respondenternas höga arbetstillfredsställelse kan därför till viss del förstås genom att de 

har ett eget ansvar över sin arbetstid och frihet i det egna arbetet. Herzberg m.fl. (1993, 

s. 48) menar att privata faktorer är av betydelse för medarbetares upplevelser av 

arbetsmissnöje. Det handlar om situationer där medarbetarens privatliv eller familjeliv 

påverkas av arbetssituationen. Detta bidrar till förståelse för varför handläggarna anger 

den flexibla arbetssituationen och förståelsen från ledningen, som viktiga faktorer för 

trivsel på arbetsplatsen.  

6.5. Utveckling och utvecklingsmöjligheter  

Utveckling och utvecklingsmöjligheter var ett starkt framträdande tema, utifrån 

medarbetarnas upplevelser av deras arbete och arbetsplats. En stark tendens visade att 

goda utvecklingsmöjligheter var en faktor som påverkade synen på arbetsplatsen som 

mer attraktiv. Tydliga tendenser i resultatet visade att innebörden av begreppet 

utvecklingsmöjligheter skiljde sig åt mellan respondenterna. Tre underkategorier 

utkristalliserades inom temat: 1) personlig utveckling handlade om att lära sig mer om 

sig själv genom sitt arbete, 2) karriärmöjligheter berörde vertikal utveckling såsom 

avancemang inom organisationen och 3) kompetensutveckling handlade om horisontell 

utveckling genom att fördjupa eller bredda kunskaper och kompetens. 
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Sen är man ju olika som personer, en del kanske vill hela tiden att det ska 
hända ännu mer nytt och då flyttar man kanske på sig om det är så, men jag 
tror att det ändå finns en bredd, du blir inte färdig på nått sätt. En del är 
väldiga specialister djupt inom ett visst område och en del är generalister 
och kan lite om mycket, många olika områden (R7, s.6). 

En stark tendens var att respondenterna upplevde ett personligt ansvar för sin egen 

utveckling på arbetsplatsen då de förväntades uttrycka sina behov av utveckling för sin 

chef. Tydligt framträdande var dock att ansvaret delades mellan individen och 

organisationen, då cheferna uppmuntrade till variation och omväxling i arbetet och 

bemötte personalens önskemål i den mån det gick. En stark tendens visade att 

utvecklingsmöjligheter inom organisationen var otydliga och att de behövde synliggöras 

mer, så att alla kunde få samma chans att ta del av dem.  

Något som jag tycker absolut fattas på skatteförvaltningen är att om du inte 
vill bli revisor, processförare eller chef, så finns det inga tydliga 
karriärvägar (…) är du skattehandläggare, är du skattehandläggare punkt 
slut och då kan du nästan skuffas runt lite var som där du behövs (R1, s. 4). 

Vid analys av resultatet i relation till studiens teoretiska begrepp, kan resultatet förstås 

utifrån den hygienfaktor Herzberg m.fl. (1993, s. 45) benämner utvecklingsmöjligheter. 

Författarna menar att utvecklingsmöjligheter inte bara handlar om att klättra uppåt eller 

komma framåt inom organisationen, utan även om specialisering inom det egna 

området. Arbetsmissnöjet minskar, utifrån tvåfaktorsteorin, för de handläggare som 

upplever utvecklingsmöjligheter i form av personlig utveckling och 

kompetensutveckling. Avancemang gällande formell befordran lyfts av Herzberg m.fl. 

(ibid, s. 46) fram som en motivationsfaktor som kan kopplas till handläggarnas 

upplevelser av utveckling som karriärmöjligheter. För de handläggare som endast ser 

karriärmöjligheter som utveckling, kan begränsningar gällande avancemang ligga till 

grund för minskad arbetstillfredsställelse. Handläggarnas upplevelse av att få gehör från 

sina chefer visar att arbetsledningens attityd är stöttande och att de har ett rättvist 

förhållningssätt. I enlighet med den hygienfaktor Herzberg m.fl (ibid, s. 47) benämner 

arbetsledning, leder detta till att arbetsmissnöje motverkas. Vidare kan resultatet förstås 

genom den hygienfaktor författarna benämner företagspolitik, då otydlig 

kommunikation och osynliga vägar till utveckling kan bidra till att handläggarna 

upplever arbetsmissnöje (ibid, s. 48).  
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6.6. Relationer på arbetsplatsen 

Resultatet visade starka tendenser på att arbetskamrater var en av de viktigaste 

faktorerna för handläggarnas arbetstillfredsställelse. Tydligt framträdande var att 

respondenterna upplevde arbetsklimatet som stöttande och att interaktionen mellan 

kollegor, genom frågor och stöttning, gav erkännande för den egna kompetensen. 

Tydliga tendenser visade att relationen till den närmaste chefen samt till kollegor var 

bra och bidrog till gemenskap. En något svagare tendens visade att cheferna inte var lika 

stor del av gemenskapen, då de inte medverkade vid informella möten.  

Mycket hade löst sig om de var mer på plats och om de var med och fikade, 
det är lättare att ta upp problem med någon du känner lite mer (IP 3, s. 8).  

Mindre tydliga tendenser visade på en avsaknad av erkännande från cheferna gällande 

respondenternas arbetsprestationer och att det var svårt att bli uppmärksammad som 

individ i organisationen. Respondenterna kunde uppleva att de bara var en i mängden av 

många personer, vilket påverkade synen på arbetsplatsens attraktivitet negativt. 

Ledningsgruppen upplevdes som sluten och bristande i sin kommunikation och 

respondenterna tenderade att ifrågasätta ledningens arbete och effektivitet. 

De sitter väldigt ofta på möten hit och dit och man undrar vad de pratar om, 
så de borde bli bättre på att informera lite om vad de gör! (R2, s. 10). 

Hur effektivt är arbetet de egentligen gör? (…) att det sitter tio 
sektionschefer och diskuterar min lön, när bara en chef och kanske de andra 
två här ser mitt arbete? (…) Jag tror det finns behov av att mer tydligt visa 
vad det arbete de gör leder till (R10, s. 14). 

Vid analys av resultatet i relation till Herzberg m.fl. (1993, s. 46) hygienfaktor 

interpersonella relationer, kan handläggarens relation till närmaste chef och kollegor 

förstås som en bidragande faktor till minskat arbetsmissnöje. Författarna menar att 

relationer mellan alla nivåer i organisationen är viktiga för att medarbetaren inte ska 

uppleva arbetsmissnöje, samt att interaktionen med andra även kan påverka 

arbetsprestationerna. Vidare visar resultatet att otydlig kommunikation med den högre 

ledningen leder till misstänksamhet gentemot deras arbete. Detta kan förstås med hjälp 

av hygienfaktorn företagspolitik (ibid, s. 48), då otydlig kommunikation från 

arbetsledningen har skapat osäkerhet bland handläggarna. Resultatet visar även att 

medarbetarna kan känna sig som en i mängden av många och att erkännande saknas 

från chefer. Erkännande är enligt Herzberg m.fl. (ibid, s. 44), en viktig 
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motivationsfaktor för att uppnå arbetstillfredsställelse och kan ges från olika källor på 

arbetsplatsen. Att medarbetarna fortfarande trivs bra på arbetet kan förstås genom att 

avsaknaden av erkännande från chefer eller ledning ersätts med erkännandet från 

kollegor. 

6.7. Arbetsmiljö 

Resultatet visade på mindre tydliga tendenser att arbetet i sig innebar befogenheter och 

beslutstagande som medförde ett stort ansvar för respondenterna, något som upplevdes 

vara psykiskt tungt. Det ansvarsfulla arbetet medförde att utförandet skulle ske med 

noggrannhet, då arbetsrelaterade misstag kunde drabba medborgare personligen.  

Resultatet visade även på mindre tydliga tendenser att kundkontakt i syfte att kräva in 

pengar, upplevdes som tung medan kundkontakt i syfte att informera upplevdes som 

mer positiv. Tydliga tendenser visade att negativ kundkontakt kunde påverka 

respondenternas humör och sinnesstämning under hela dagen, men att respondenterna 

var vana att hantera detta. Mindre tydliga tendenser visade att arbetets periodvis 

växlande tempo och intensiva perioder, kunde leda till hög arbetsbelastning, tidspress 

och stress. De stressiga topparna i arbetet tenderade att påverkade vissa negativt, 

samtidigt som andra lyfte fram att de trivdes bättre med ett högt tempo. 

Kontorskontexten påtalades i olika sammanhang och resultatet visade att det rådde 

delade meningar kring frågan om egna kontor kontra kontorslandskap. Vissa ansåg att 

det var bättre med egna kontor, då de ledde till en valfrihet för interaktion samt att de 

behövdes för tankeverksamheten, då viktiga beslut måste tas utan att bli fel. Andra 

menade att kontorslandskap var bättre då det skapade bra stämning och gemenskap.  

Just det här med kontrollbiten kan ju vara lite jobbig. Det blir oftast många 
bedömningsfrågor, ska man medge ett avdrag eller ska man inte, och den 
skatteskyldige kanske är lite ledsen på andra sidan och har det svårt 
ekonomiskt och man ska lägga skattetillägg på och det blir väldigt mycket 
känslomässiga grejer liksom då. Och det kan vara lite jobbigt emellanåt 
tycker jag (R2, s. 3). 

Vid analys av resultatet i relation till studiens teoretiska begrepp kan resultatet förstås 

utifrån den hygienfaktor Herzberg m.fl. (1993, s. 48) benämner arbetsförhållanden som 

handlar om den fysiska arbetsmiljön såsom kontorskontext samt nivån av 

arbetsbelastning. Utifrån detta kan arbetsmissnöje uppstå, bland de medarbetare som 

upplever kontorskontexten eller den periodvis ökade arbetsbelastningen som negativ.  
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Man känner att man stannar både två och tre gånger innan man trycker på 
knappen för att skriva ut vissa beslut, helt klart. Det är ju aldrig roligt 
att…alltså jag tar ju hellre en som gapar och skriker på mig i telefonen än 
någon som sitter och gråter, den är ju jättejobbig. Så den känns, det gör det 
(R12, s. 6).  

Citatet ovan belyser en situation där en handläggare påverkas känslomässigt av sitt 

arbete, vilket i förlängningen även, till viss mån, påverkar personens välmående och 

arbetssituation. Medarbetarnas påverkan av den psykiska arbetsmiljön är en bidragande 

faktor till deras attityd gentemot arbetet och de känslor som handläggaren skapar 

gentemot den upprörda kunden, kan förstås genom det Kaufmann och Kaufmann (2005, 

s. 253-254), beskriver som attitydens emotionella komponent. Känslorna triggar igång 

attitydens kognitiva komponent, som i detta fall handlar om de antagande handläggarna 

gör, om hur dennes arbete och beslut kommer att påverka kunden. Vidare kan det även 

komma att påverka attitydens beteendekomponent om handläggaren påverkas i sådan 

stor grad att denne väljer att agera annorlunda eller förändra sitt arbetssätt.  

6.8. Synen på Skatteverket 

Ett starkt framträdande mönster bland respondenternas utsagor var att de upplevde att 

arbetet på Skatteverket hade ett visst stigma ute i samhället. Trots deras stolthet över det 

egna arbetet och arbetsplatsen, undvek de att prata om sin anställning med utomstående, 

på grund av andras eventuella negativa uppfattningar om arbetet och organisationen. 

Mindre tydliga tendenser var att det beroende på kontext var mer eller mindre passande 

att pratat om sitt arbete. En något svagare tendens visade att respondenterna valde att 

säga att de jobbade med ekonomi eller på kontor, istället för att skylta med att de 

arbetade som skattehandläggare.  

Det är inte för att jag inte trivs utan för att ”Skattemydighetera”, alltså det 
blir lite det här, det är väl inte alltid att man är så omtyckt i det jobbet man 
gör så jag undviker faktiskt och säga det (R12, s. 12).  

Vid analys av resultatet i relation till studiens teoretiska begrepp kan resultatet förstås 

utifrån det Kaufmann och Kaufmann (2005, s. 253-254) benämner som attitydens 

beteendekomponent. Beteendekomponenten syftar till individens synbara beteenden och 

handlingar samt till individens uttalanden och åsikter gentemot handlingarna. Att 

handläggarna väljer att inte prata om deras anställning, trots deras känsla av stolthet, 

visar att attitydens kognitiva och emotionella komponent inte överensstämmer med 
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attitydens beteendekomponent. Medarbetarna handlar därmed mot sin egen uppfattning 

när de väljer att inte prata om arbetet på Skatteverket.  

6.9. Då/Nu/Sen 
Resultatet visade tydliga tendenser på att respondenterna jämförde sina upplevelser av 

arbetet och arbetsplatsen över tid och med arbete inom den privata sektorn, gällande 

löner, förmåner, arbetsvillkor och trygghet. En tydlig tendens visade att respondenterna 

upplevde att den statliga anställningen kändes trygg, men att tryggheten hade försämrats 

över tid, något som även andra faktorer hade gjort, såsom lönesystem, arbetssätt, 

förmåner och utbildningsförhållanden. En mindre tydlig tendens visade att Skatteverket 

upplevdes som en trygg och stabil organisation på arbetsmarknaden, men att det trots 

detta rådde en osäkerhet om hur skatteförvaltningen skulle komma att se ut i framtiden. 

Förr i tiden hade statliga myndigheter väldigt bra förmåner men det har de 
ju verkligen inte längre, det kommer folk och påstår att de fortfarande har 
och det kan göra en lite smått irriterad. Det är ju någon extra semesterdag 
men det har de flesta jag känner med liknande utbildning i privat sektor 
också vid det här laget (R10, s. 7). 

Vid analys av resultatet i relation till studiens teoretiska begrepp kan resultatet 

beträffande jämförelserna över tid, förstås genom det Kaufmann och Kaufmann (2005, 

s. 253-254) beskriver som attitydens kognitiva komponent. Detta då jämförelserna 

handlar om antaganden och åsikter om hur det var förr, hur det är nu, hur det kommer 

bli sen samt jämförelser med privat sektor. Handläggarnas upplevelse av trygghet kan 

vidare förstås genom den hygienfaktor Herzberg m.fl. (1993, s. 49) benämner 

anställningstrygghet, som handlar om känslan av trygghet som påverkas av 

medarbetares anställningsform samt organisationens stabilitet.  

7. Diskussion och slutsatser  
Syftet med studien var att skapa en djupare förståelse för varför det fanns en diskrepans 

i svaren från Skatteverkets medarbetarundersökning 2013, gällande upplevelsen av 

arbetstillfredsställelse, i relation till synen på Skatteverket som en attraktiv arbetsplats 

samt till synen på att rekommendera arbetsplatsen till andra personer. Vidare syfte med 

studien var att göra en ansats till att förklara diskrepansen, utifrån en analys av 

medarbetarnas uppfattningar om orsaker till denna. Genom analys av det empiriska 
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datamaterialet har vi besvarat våra frågeställningar samt dragit slutsatser som 

presenteras nedan. 

Hur kommer det sig att medarbetare som uppger att de är tillfredsställda med sin 

arbetsplats, inte anser den vara attraktiv? 

Föreliggande studie visar att det finns en viss grad av arbetsmissnöje bland 

medarbetarna, som leder till att de inte anser att arbetsplatsen är attraktiv. 

Arbetsmissnöjet är kopplat till faktorer såsom otillfredsställande löneutveckling, 

begränsningar i påverkan på grund av organisationsstruktur, begränsade karriärvägar, 

bristande erkännande och uppmärksamhet från chefer samt jämförelser av 

arbetsförhållanden med andras syn, hur det varit över tid och med arbete inom privat 

sektor. 

Hur kommer det sig att medarbetare som uppger att de är tillfredsställda med sin 

arbetsplats, inte upplever att det finns utvecklingsmöjligheter inom arbetet?  

Föreliggande studie visar att det saknas en enhetlighet inom organisationen över vad 

begreppet utvecklingsmöjligheter innebär. Då en definition från organisationen om 

begreppets innebörd saknas, tolkar medarbetarna begreppet på olika sätt. De vertikala 

utvecklingsmöjligheterna inom organisationen är begränsade och de horisontella 

utvecklingsmöjligheter som finns är otydliga. Bristande kommunikation från ledningen 

samt handläggarnas personliga ansvar för sin egen utveckling, är ytterligare förklaringar 

för diskrepansen. 

Hur kommer det sig att medarbetare som uppger att de är tillfredsställda med sin 

arbetsplats, inte vill rekommendera den till andra? 

Föreliggande studie visar att arbetsmissnöjet angående ovanstående frågeställningar, 

även påverkar medarbetarnas vilja till att rekommendera sin arbetsplats till andra. 

Vidare visar studien att handläggares upplevelser av andra människors negativa 

uppfattningar om deras profession och organisation, leder till att de undviker att prata 

om sin anställning på Skatteverket. Studien visar även att matchningen mellan individen 

och organisationen är av vikt, alltså att vara rätt person på rätt plats samt att individens 

förväntningar på arbetet matchar det organisationen kan erbjuda. Ytterligare förklaring 

till diskrepansen är förhållanden kring arbetsmiljö.  
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Faktorer som bidrar till arbetstillfredsställelse 

Analysen av det empiriska materialet visade att medarbetarnas arbetstillfredsställelse 

grundade sig i ett flertal av de faktorer som lyftes fram i resultatets teman. Från temat 

relationer på arbetsplatsen framkom det tydligt, att relationen till kollegor och 

interaktionen mellan dem, samt det erkännande handläggarna utbytte mellan varandra, 

var några av de främsta faktorerna till handläggarnas arbetstillfredsställelse. Detta går i 

linje med tidigare forskning som lyfter fram att relationen med arbetskollegor och andra 

team-medlemmar, arbete tillsammans med arbetskamrater och utvecklande av 

kamratskap, främjar arbetstillfredsställelse (Brunetto & Farr-Wharton, 2002, s. 544; 

Jönsson, 2005, s. 34; Salman Abu Tariah m.fl, 2011, s. 408). Tidigare forskning visar 

även att erkännande från kollegor är viktigt för anställda på operativ nivå (Galanou 

m.fl., 2010, s.114).  

Analysen av temat matchning och utbyte visade att en faktor till handläggarnas 

arbetstillfredsställelse var att deras utbildningsbakgrund, erfarenhet och kompetens 

matchade arbetet de utförde. Upplevelsen av en rättvis matchning bidrog till 

arbetstillfredsställelse, genom att handläggarna kunde prestera utefter egen förmåga och 

på så sätt tydligare se resultat av det egna arbetet. Detta kan kopplas till tidigare 

forskning som visar att medarbetare som upplever att det saknas en koppling mellan 

deras egna och organisationens prestationer inte ser sitt värde för organisationen och 

därför upplever missnöje (Galanou m.fl., 2010, s. 114). 

Analysen av temat variation och omväxling visade att arbetet i sig var en viktig 

källa för handläggarnas arbetstillfredsställelse. Vidare var arbetsuppgifternas natur av 

stor vikt och handläggarna upplevde generellt att dessa var varierande, stimulerande och 

utmanande. Detta går i linje med tidigare forskning som visar att intressanta 

arbetsuppgifter är mycket viktigt för medarbetares attityder samt att arbetet i sig är 

främjande för deras arbetstillfredsställelse (Berglund, 2001, s. 317; Brunetto & Farr-

Wharton, 2002, s. 545).  

Ur analysen av temat begränsningar och möjligheter framkom det att 

handläggarnas arbetsutövande påverkades av de organisatoriska begränsningar som 

fanns. Arbetstillfredsställelsen upplevdes genom att handläggarna, trots de 

begränsningar som fanns ändå kunde påverka sitt eget arbete samt balansera sitt 

arbetsliv med sitt familjeliv. Detta går i linje med tidigare forskning som visar att det är 



 
 

 37 

viktigt för medarbetares attityder att kunna styra sina arbetstider samt att genuina försök 

att minska procedurala begränsningar kan öka medarbetares arbetstillfredsställelse inom 

offentliga organisationer (Berglund, 2001, s. 317; Wright & Davis, 2003, s. 84). 

Faktorer som bidrar till arbetsmissnöje 

Analysen av temana lön och löneutveckling samt matchning och utbyte, visade att 

löneutvecklingen och avsaknaden av ett rättvist utbyte mellan prestation och belöning 

skapade ett missnöje bland handläggarna. Tidigare forskning visar att anställda på 

operativ nivå anser att lön är en av de viktigaste belöningsformerna i deras arbete och 

att en otillfredsställande lönenivå är en bidragande faktor till arbetsmissnöje (Brunetto 

& Farr Wharton, 2002, s. 545; Galanou m.fl., 2010, s. 114, 117; Salman m.fl., 2011, s. 

408). 

Tidigare forskning visar att procedurala begränsningar kan bidra till 

arbetsmissnöje bland medarbetare (Galanou m.fl. 2010, s.114; Wright & Davis, 2003, s. 

84). Ur analysen av temat begränsningar och möjligheter framkom det att procedurala 

begränsningar fanns på arbetsplatsen men att den adekvata organisationsstrukturen 

bidrog till att handläggarna inte upplevde arbetsmissnöje.   

Analysen av temat utveckling och utvecklingsmöjligheter visade att 

arbetsmissnöjet minskade för handläggare som upplevade personlig utveckling och 

kompetensutveckling men att avsaknaden av karriärmöjligheter bidrog till minskad 

arbetstillfredsställelse. Vidare framkom det att otydliga utvecklingsvägar och 

kommunikation bidrog till arbetsmissnöje. Tidigare forskning visar att mål och 

karriärmöjligheter är av vikt för medarbetares arbetstillfredsställelse (Berglund, 2001, s. 

316; Jönsson, 2005, s. 34) och att byråkrati gällande avancemang samt att bristfällig 

kommunikation med medarbetare gällande deras arbetsansvar kan leda till 

arbetsmissnöje (Berglund, 2001, s. 317; Wright & Davis, 2003, s. 85). 

Analysen av temat relationer på arbetsplatsen visade att bristande erkännande från 

chefer och ledning och ledningens slutenhet och bristande kommunikation, bidrog till 

arbetsmissnöje. Tidigare forskning visar att styrning från den närmaste chefen samt att 

kommunikation med medarbetare är viktiga faktorer för främjande av 

arbetstillfredsställelse (Brunetto & Farr-Wharton, 2002, s. 546; Wright & Davis, 2003, 

s. 84). Vidare visar forskning att erkännande från chefer är av stor vikt för medarbetare 
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och att avsaknad av erkännande och beröm kan bidra till ökat arbetsmissnöje (Galanou 

m. fl., 2010, s. 114). 

Utifrån analysen av temat arbetsmiljö drogs slutsatsen att handläggarnas påverkan 

av den psykiska arbetsmiljön var en bidragande faktor till deras attityd gentemot arbetet 

och att handläggare som ansåg att kontorskontexten eller den periodvis ökade 

arbetsbelastningen var negativ eller otillfredsställande, upplevde ett ökat 

arbetsmissnöje. Tidigare forskning visar att hög arbetsbelastning och hantering av 

kunder och klienter under besvärliga förhållanden kan påverka arbetstillfredsställelsen 

negativt samt att fysisk arbetsmiljö är en faktor för arbetsmissnöje (Brunetto & Farr 

Wharton, 2002, s. 545; Jönsson, 2005, s. 34; Salman m.fl., 2011, s. 408).  

Ur analysen av temat synen på Skatteverket framkom det att handläggarnas 

attityder påverkades av deras uppfattningar om hur människor utanför organisationen 

betraktade deras arbete och organisation. Detta yttrade sig genom att de undvek att prata 

om sin arbetsplats och anställning på Skatteverket. Tidigare forskning visar att bristande 

medvetenhet bland andra människor för en profession är en av de främsta orsakerna till 

arbetsmissnöje (Salman Abu Tariah m.fl, 2011, s. 408).  

Analysen av temat då/nu/sen visade att handläggarna påverkades både positivt och 

negativt av olika antaganden och åsikter om förändringar över tid och jämförde det egna 

arbetet med privat sektor. Ur jämförelserna framkom det att handläggarna upplevde 

anställningstrygghet, grundat i organisationens stabilitet på marknaden, samtidigt som 

de upplevade en viss osäkerhet över eventuella framtida förändringar i 

organisationsstrukturen. Forskning har visat att anställningstrygghet är en faktor som är 

mycket viktig för medarbetare i Sverige (Berglund, 2001, s. 316). 

7.1. Avslutande kommentarer 
Slutsatserna från förstudien och de frågor som väcktes kring förväntningar och 

kommunikation, gick i linje med resultatet från huvudstudien, som visade att det var 

viktigt för handläggarna att deras förväntningar på arbetet matchade det organisationen 

kunde erbjuda. Handläggarna var väl medvetna om organisationens begränsningar och 

visade en acceptans över dem, men trots detta var faktorer som begränsade karriärvägar 

och begränsad löneutveckling, något som skapade arbetsmissnöje och således 

påverkade synen på organisationen som attraktiv, samt synen på att rekommendera 

arbetsplatsen till andra.  
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Skatteverket vill vara en attraktiv arbetsgivare genom hög trivsel och goda 

utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen (Skatteverket.se, 2014a). Dessa faktorer lyfte 

även handläggarna fram som attraktiva faktorer hos en arbetsgivare. Däremot saknades 

en enhetlighet i begreppet utvecklingsmöjligheter mellan handläggarna och 

organisationen. Handläggarna lyfte, i enlighet med Granberg (2011, s. 518), fram att de 

hade möjlighet att utveckla de kunskaper och färdigheter de besatt, samt utveckla nya 

färdigheter genom att ta sig an nya utmaningar. Dock var vägarna till utveckling 

otydliga, vilket tydde på brister i kommunikationen. Såsom resultatet av förstudien 

antydde, var således brister i kommunikationen en bidragande faktor till arbetsmissnöje. 

Smith m.fl. (1969, s. 2), menar att orsaker till tillfredsställelse och missnöje i 

arbetslivet är viktiga att förstå, då de kan påverka många aspekter av arbetet, som i sin 

tur påverkar medarbetares attityder, känslor och beteenden. Omfattningen av tidigare 

studier, av kvalitativ art, kring begreppen attityd och arbetstillfredsställelse inom svensk 

statlig kontext är begränsad och därför har denna studie bidragit med nya perspektiv på 

kunskap inom området. Föreliggande studie har, genom kartläggning av handläggarna 

på Skatteverkets attityder gentemot sitt arbete och sin arbetsplats, påvisat vilka faktorer 

som ligger till grund för deras höga grad av arbetstillfredsställelse. Vidare har studien 

även påvisat vilka faktorer som skapar arbetsmissnöje för handläggarna och som således 

ligger till grund för den diskrepans som uppstått i Skatteverkets 

medarbetarundersökning 2013.  

Resultaten av denna studie har, i mångt och mycket, gått i linje med de 

motivationsfaktorer och hygienfaktorer Herzberg m.fl. (1993) lyfter fram i sin 

tvåfaktorsteori. Herzberg m.fl. (ibid, s. 111) menar att arbetstillfredsställelse och 

arbetsmissnöje inte kan betraktas som varandras motsatser, vilket även blir tydligt 

genom denna studie då resultatet har visat att båda attityder upplevs av Skatteverkets 

handläggare. Hygienfaktorn status lyftes dock inte fram i analysen av studies resultat, 

då upplevelser av statussymboler på arbetsplatsen, inte återfanns bland respondenternas 

utsagor. Förklaringen till detta skulle kunna vara att statussymboler, såsom företagsbilar 

och andra materiella förmåner, gemenligen inte finns att tillgå inom offentliga 

organisationer på grund av finansiella begränsningar.  

Cranny m.fl. (1992, s. 6) menar att det finns både kort- och långsiktiga syften för 

kartläggning av arbetstillfredsställelse. I enlighet med författarna, kan kartläggningen av 
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arbetstillfredsställelse och arbetsmissnöjet hos handläggare på Skatteverket, nyttjas av 

organisationen för att nå kortsiktiga mål, såsom minskade kostnader genom ökad 

individuell produktivitet, minskad frånvaro, färre arbetsrelaterade misstag samt lägre 

personalomsättning. Även långsiktigt kan organisationen dra fördelar, då förståelsen för 

attityderna kan användas i organisationens utvecklingsarbete (ibid).  

Gounaris och Boukis (2013, s. 327) lyfter fram arbetstillfredsställelse som en 

strategisk resurs som påverkar företagens kundrelationer och menar att humankapitalet 

utgör en grund för att skapa konkurrensfördelar. Forskarna har i sin studie påvisat att 

medarbetare som upplever arbetstillfredsställelse utvecklar bättre kundrelationer och att 

detta sedan speglas positivt gentemot organisationen. Skatteverkets kunder utgörs av 

samhällets medborgare, som alla på ett eller annat sätt, berörs av dess arbete. Goda 

kundrelationer är av stor vikt för myndigheten och detta är något som främst skapas 

genom kontakten med myndighetens handläggare. Därför blir det av stor vikt för 

samhället i stort, att Skatteverket fortsätter arbeta för att främja arbetstillfredsställelsen 

och minska arbetsmissnöjet inom organisationen. Föreliggande studie bidrar med 

riktlinjer för hur verksamheten kan förbättras, genom den ökade kunskapen kring 

handläggarnas arbetstillfredsställelse. I förlängningen blir detta ett bidrag för samhället i 

stort, då samtliga medborgare gynnas av detta arbete.   

Tidigare i avsnittet påtalades det att medborgarnas uppfattning av myndigheten 

och dess arbete, är en faktor som påverkar handläggares attityder till den grad, att de 

väljer att inte tala om sin anställning och sin arbetsplats, trots att de i samtliga fall 

uppger att de är stolta över arbetsplatsen.  Kaufmann & Kaufmann (2005, s. 255) menar 

att det människor uttrycker i allmänna attitydsmätningar och vad de gör i konkreta 

situationer där attityderna utmanas, kan vara stora men av vikt att förstå. Diskrepansen 

som uppstått i svaren från Skatteverkets medarbetarbetarundersökning 2013 kan således 

ha många olika förklaringar och följder.  

Föreliggande studie bidrar med en djupare förståelse och förklaring ur ett 

avgränsat perspektiv kring attityder och arbetstillfredsställelse. Ett av studiens 

huvudresultat och största bidrag till forskningsfältet, handlar om synen på Skatteverket 

från den externa publiken, medborgarna. Studien har visat att medarbetarnas attityder 

gentemot deras arbete inte endast påverkas av individuella aspekter av arbetet och 

förhållanden som omger arbete, utan att de även påverkas av externa faktorer såsom 
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upplevelsen av den externa publikens syn på individens yrkesroll och organisation. 

Skatteverket bör därför arbeta med att söka förändring i medborgarnas syn på 

myndigheten och arbetet med att skapa en attraktiv arbetsplats bör fortsättningsvis 

bedrivas både internt och externt. 

7.2. Styrkor och svagheter  

En av studiens främsta styrkor är att graden av validitet och reliabilitet är hög då vi 

genom hela arbetsprocessen har haft ett kritiskt förhållningssätt och ständigt säkerställt 

överensstämmelsen i våra gemensamma tolkningar av materialet. Vidare anser vi att 

förarbetet för huvudstudien, som utgjordes av granskning av 

medarbetarundersökningen, samt genomförandet av förstudien, har gett oss en stor 

kunskap om undersökningsfenomenet och hjälpt oss att finna rätt fokus. Samtidigt kan 

det ses som en svaghet att vi genom vår förförståelse för undersökningsfenomenet 

omedvetet kan ha påverkat respondenterna vid intervjusituationerna.  

I retrospekt anser vi att ytterligare begränsningar av urvalet såsom grupperingar 

efter ålder, anställningslängd, sektion eller avdelning hade kunnat förstärka 

forskningsresultatet genom att tillföra ytterligare en dimension av förståelse för 

respondenternas utsagor. De teman som utkristalliserades ur vårt empiriska datamaterial 

var starkt framträdande, vilket ses som en styrka. Dock ligger många teman nära 

varandra och olika aspekter av temana samverkar med andra. Detta kan betraktas som 

en svaghet då temana för en utomstående, kan anses vara överlappande.  

Avslutningsvis vill vi lyfta fram att det hos oss forskare finns en medvetenhet om 

att redogörelsen för tidigare forskning inom fältet är bristande, vilket utgör en svaghet 

för studien. Studien tog till en början utgångspunkt i begreppet arbetstillfredsställelse 

och först efter kartläggning av forskningsfältet kring begreppet landade vi i 

attitydforskningen och huvudbegrppet attityder. Då tiden var knapp, lämnades dessvärre 

inget utrymme att utveckla forskningen ytterligare.  

7.3. Förslag till vidare forskning 
För att få ökad kunskap inom det undersökta området, är förslag till vidare forskning att 

utgå ifrån mer specifika urvalskriterier, för att tydligare kunna undersöka huruvida det 

finns skillnader i upplevelsen av arbetstillfredsställelse och arbetsmissnöje, mellan olika 

grupper, såsom olika generationer, handläggare med olika lång anställningstid eller 
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handläggare på olika avdelningar.  Vi tror även att framtida forskare skulle kunna finna 

fler förklaringar för studiens resultat, genom en bredare kartläggning av teorier och 

forskning kring attitydområden och motsättningar mellan människors tankar, känslor 

och beteenden.  

Fördjupning inom temat synen på Skatteverket, är även ett intressant område att 

vidare studera ur ett socialpsykologiskt perspektiv. I enlighet med Allports (1985, s. 3) 

definition av vetenskapsdisciplinen, handlar temat om hur handläggarnas attityder 

påverkas av den faktiska, inbillade eller underförstådda närvaron av andra. Resultatet är 

tydligt kopplat till studiens teorival och kan betraktas som en förlängning av forskning 

inom området.  

Bidraget är intressant, då det tyder på att påverkan på den upplevda 

arbetstillfredsställelsen, sträcker sig utanför organisationen, då den delvis grundas i 

något som organisationen inte kan styra inifrån. Det blir därför intressant för vidare 

forskning, att kartlägga de verkliga uppfattningarna om organisationen från den externa 

publiken, medborgarna, som i slutändan, även tillsammans med organisationen och 

medarbetarna, gynnas av att handläggare upplever arbetstillfredsställelse. 

Kartläggningen kan sedan användas som ett verktyg för organisationens 

förbättringsarbete, samtidigt som fördjupning inom resultatet kan hjälpa organisationen 

att undersöka om den externa synen på Skatteverket påverkar fler faktorer, utöver 

handläggarnas upplevda arbetstillfredsställelse.  

Föreliggande studies resultat väcker även ett intresse för kartläggning av 

arbetstillfredsställelse inom fler statliga myndigheter i Sverige, då de, liksom 

Skatteverket, har stora delar av samhällets medborgare som sina kunder. Som tidigare 

nämnts saknas kvalitativ forskning kring arbetstillfredsställelse inom denna kontext och 

såsom denna studie har påvisat, är det ett område som är värt ytterligare fördjupning.   
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Information till respondenter 

Vi kommer att ställa olika frågor om dina upplever av olika delar av arbetet och din 
arbetsplats och vill gärna att du delar med dig av dina synpunkter utifrån de känslor, 
tankar och erfarenheter du har och känner gentemot ditt arbete här på Skatteverket. 

Dina synpunkter är viktiga och vi vill att du ska se detta som en chans att lyfta fram och 
dela med dig av det du anser är viktigt och det du vill få hört. Dina uppgifter kommer 
att behandlas konfidentiellt och det du säger kommer inte på något vis att kunna 
kopplas till dig personligen. 

Intervjun tar ca 60 minuter. Du får när som helst under intervjun avbryta denna utan 
att behöva ange orsak. Detta är våra personliga diktafoner. Inspelningen kommer 
endast att avlyssnas av oss under renskrivningen av intervjun och inte finnas tillgänglig 
för någon annan. Efter att projektet är färdigt kommer allt material att raderas. 
Inspelningen är för oss viktig för att öka trovärdigheten av vårt arbete då det förbättrar 
möjligheterna för oss att uppfatta dina utsagor på rätt sätt. Går det fortfarande bra att 
vi spelar in samtalet? Har du några frågor innan vi startar? 

Bakgrundsfrågor  

• Hur länge har du varit anställd på Skatteverket? 
• Vilken tjänst/position innehar du inom Skatteverket? 
• Vilken avdelning/skattekontor arbetar du på? 
• Medverkade du i medarbetarundersökningen 2013 och eller har du gjort det 

under tidigare år? 
• Hur upplevde du att medarbetarundersökningen var? 

- upplägg, innehåll, relevans 
 

Attityd till arbetsplats och arbete 

• Berätta om din upplevelse av att arbeta på en statlig myndighet? 
• Hur upplever du Skatteverket som arbetsgivare? 

- Kommunikation, bekräftelse, ledarskap 
• Varför väljer du att arbeta på Skatteverket? 
• Hur upplever du dina arbetsuppgifter? 
• Vad kan påverka din upplevelse av dina arbetsuppgifter? 

- (internt och externt), kundkontakt, uppgifter, relationer 



 
 

 

Då ska vi prata lite om arbetstillfredsställelse som kan sammanfattas som 
generella känslor, tankar och beteenden individer uttrycker gentemot sitt arbete. 
Men andra ord i vilken utsträckning man trivs med sitt arbete.  

Arbetstillfredsställelse  

• Hur skulle du skatta nivån av din arbetstillfredsställelse på en skala mellan ett 
till fem (1-5) där 1 är låg nivå och 5 är hög nivå av arbetstillfredsställelse? 
- Kan du beskriva hur du resonerar runt detta? 
- Vilka grunder baserar du skattningen på? 

• Vilka faktorer bidrar enligt dig till arbetstillfredsställelse?  
• Vad är det viktigaste för att du ska känna dig tillfredsställd på arbetet? 
• Vilka av dessa faktorer upplever du vara representerade på din arbetsplats? 

Attraktiv arbetsplats 

• Vad anser du vara en attraktiv arbetsplats? 
• Upplever du att Skatteverket är en attraktiv arbetsplats? 

- Varför/varför inte? 
• Vad skulle kunna göra Skatteverket mer attraktiv som arbetsplats? 

Utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen 

• Beskriv vad du anser vara utvecklingsmöjligheter överlag? 
• Upplever du att det finns utvecklingsmöjligheter för dig inom Skatteverket? 

- Varför/varför inte? 
- Hur ser de ut? Horisontellt/vertikalt? 

• Beskriv dina personliga behov av utveckling i ditt arbete på Skatteverket? 
- Tillgodoses de behoven du upplever att du har och i så fall på vilket sätt? 
- Finns det några begränsningar? 

Rekommendation av arbetsplatsen 

• Berätta vilka faktorer du anser ligger till grund för att rekommendera en 
arbetsplats till andra? 

• Skulle du rekommendera din nuvarande arbetsplats till andra? 
• Vad anser du vara goda kriterier för att du ska vilja rekommendera din 

nuvarande arbetsplats till andra? 
• Vem eller vilka skulle du rekommendera din arbetsplats till? 
• Vad skulle behöva förändras för att du varmt skulle rekommendera Skatteverket 

som arbetsplats? 



 
 

 

Syftet med vår undersökning är ju att försöka skapa djupare förståelse för 
resultatet av förra årets medarbetarundersökning. Resultatet visade att 
Skatteverkets anställda generellt känner en hög grad av arbetstillfredsställelse 
men siffrorna sjunker när det kommer till tre aspekter; Om de anser den vara 
attraktiv, om de upplever att det finns utvecklingsmöjligheter samt om de vill 
rekommendera arbetsplatsen till andra. Med bakgrund i detta… 

 

Vad kan diskrepansen bero på 

• Varför tror du att medarbetare som uppger att de är tillfredsställda med sin 
arbetsplats inte anser den vara attraktiv? 

• Varför tror du att medarbetare som uppger att de är tillfredsställda med sin 
arbetsplats inte upplever att det finns utvecklingsmöjligheter? 

• Varför tror du att medarbetare som uppger att de är tillfredsställda med sin 
arbetsplats inte vill rekommendera den till andra? 

 

Avtackning 
Då har vi ställt de frågor vi hade? (Dubbelkolla med partner). 

Är det någon del du känner att du vill gå tillbaka till och utveckla, eller har du något 
mer du vill tillägga som du tror kan vara av vikt för vår studie? Skulle det under de 
närmaste dagarna dyka upp några frågor eller funderingar så är det bara att kontakta 
oss. 

Det färdigställda materialet, alltså vårt examensarbete kommer att kunna tas del av 
först när det är godkänt, i slutet på sommaren.  

För att vårt resultat ska bli så säkert och tillförlitligt som möjligt krävs det att alla 
handläggare deltar under samma förutsättningar och har med sig samma grad av 
förförståelse. Därför vill vi be dig om att inte sprida information om intervjun och dess 
uppläggning till dina kollegor innan studien är avslutad (slutet på v.17). Det blir även 
av vikt för säkerställande av er anonymitet i själva rapporten. Vi hoppas att du har 
förståelse för detta och kan hålla dig från att berätta något, även om vi inser att det kan 
vara svårt.  

Tusen tack för att du tog dig tid till att delta i vår studie, vi uppskattar det! 



 
 

 

Bilaga 2: Följebrev 

Examensarbete i samverkan med  
Skattekontor X 
 
Hej, 
 
Vi är två studenter som läser Personal, organisation och ledarskapsprogrammet 
vid Högskolan i Skövde och skriver nu vårt examensarbete i samverkan med Er 
på Skatteverket. Syftet med vårt examensarbete är att, med utgångspunkt i 
föregående års medarbetarundersökning, skapa en djupare förståelse för hur 
handläggare på Skatteverket upplever sin arbetsplats. 
 
För att kunna undersöka detta på bästa sätt vill vi ta del av Era erfarenheter av att 
arbeta som handläggare på Skatteverket. Era synpunkter är en viktig 
kunskapskälla, såväl för er organisation som för vårt examensarbete.  
 
Undersökningen görs i form av enskilda intervjuer som beräknas ta cirka 60 
minuter. Intervjuerna genomförs under vecka 15-16 på arbetsplatsen och under 
arbetstid. Undersökningen kan bidra till att ge värdefull information om 
arbetssituationen för handläggare inom Skatteverket samtidigt som den kan 
tillföra ny kunskap inom forskningen om arbetslivet.  
 
Deltagandet i undersökningen är frivilligt och ni får närsomhelst under intervjun 
avbryta denna utan att behöva ange orsak. Era uppgifter kommer att behandlas 
konfidentiellt och det ni säger kommer inte att kunna kopplas till Er på något 
sätt. 
 
Under kommande vecka förbereder vi intervjuarbetet och kommer därför att ta 
kontakt med några av er som arbetar som handläggare på Skattekontoret X med 
en förfrågan om deltagande i undersökningen och inbokning av intervjutid. Vilka 
som kommer att kontaktas avgörs genom ett slumpmässigt urval. Mer 
information ges vid kontakt. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Linn Johansson   Parisa Tahmi 
xxxx@hotmail.se   xxxx@hotmail.com  
xxxx xx xx xx   xxxx xx xx xx 



 
 

 

Bilaga 3: Information vid telefonkontakt 
Hej! Jag heter X och är student på Högskolan i Skövde. Jag och min studiekamrat X 
skriver vårt examensarbete i samverkan med Er på Skatteverket. I måndags kom 
det ut ett informationsbrev om vår studie på er anslagstavla, har du tagit del av 
informationen? 

Ja: Vad bra!  

Nej: (Syftet med vårt examensarbete är att med utgångspunkt i 
föregående års medarbetarundersökning, skapa en djupare förståelse 
för hur handläggare på Skatteverket upplever sin arbetsplats.) 

DU har blivit utvald att medverka i vår studie och dela med dig av dina 
erfarenheter av att arbeta som handläggare på Skatteverket. Dina synpunkter är 
en viktig kunskapskälla, såväl för Skatteverket som för vårt examensarbete.  

Intervjun tar ca 60 minuter och sker på arbetstid och på ett avskilt kontor på din 
arbetsplats. Deltagandet i undersökningen är frivilligt och du får när som helst 
under intervjun avbryta denna utan att behöva ange orsak. Dina uppgifter 
kommer att behandlas konfidentiellt och det ni säger kommer inte att kunna 
kopplas till dig på något sätt i den färdiga rapporten. 

För att underlätta behandlingen av materialet och genomförandet av intervjun vill 
vi gärna spela in samtalet. Inspelningen kommer endast att avlyssnas av oss 
under renskrivningen av intervjun.  Och efter att rapporten är färdigställd 
kommer allt material att raderas. Inspelningen är för oss viktig för att öka 
trovärdigheten av vårt arbete då det förbättrar möjligheterna för oss att uppfatta 
dina utsagor på rätt sätt. 

Har du möjlighet att delta i vår studie? Går det bra för dig att vi spelar in 
intervjun? 

Ja: Vad roligt! Då bokar vi in en tid! 

Nej: Då får vi tacka för din tid och önska dig en fortsatt bra 
arbetsvecka! 

 


