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Abstract 
 
In large organizations one can often find middle managers at several different levels within a 
company. Middle managers regularly experience their positions as complicated as they have 
both superiors as well as subordinates’ to please. We have chosen to refer to this problem as 
“the middle-management dilemma”. This problem has been well researched over the years; 
however the theories differ in many ways. Therefore, the purpose of this dissertation has been 
to find out to what degree “the middle-management dilemma” exists among the division 
managers at the local tax office (Skattekontoret) in Örebro. We have also chosen to look 
closer at how some factors actually affect this dilemma. The factors we have selected are; the 
organization’s hierarchy, the company’s way of spreading information, communication- and 
relation abilities within the divisions as well as between the different divisions.  
 
To research this problem we have chosen to use a single-case study using semi-structured 
interviews. We have conducted interviews with two division managers, two employees, and 
an interview with the head of the tax office in Örebro. The findings we have been able to 
conclude are; all respondents agreed that “the middle management dilemma” does exist at the 
tax office in Örebro. The division managers did not consider it a major problem; however the 
employees did on the other hand. The company’s hierarchy also has an effect on “the 
dilemma” as it is the division managers’ obligation to reach the targets set by the 
organization’s top-level management. This constrains the division managers from making 
many decisions on their own. The structure of the organization also effects the spreading of 
the information, however the information flow is considered satisfactory by the employees in 
many ways. The three main ways used to spread information are through meetings, “the 
cascade model” and via the company’s Intranet. Communication- and relation abilities within- 
and between divisions work well too, this could be considered a sign that the organization 
takes the contentment of their employees seriously.  
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1. Inledning 
I denna del ämnar vi att redogöra för problemets bakgrund, de formulerade problemfrågorna 
samt syftet med studien. Här presenteras även studiens målgrupp, avgränsning samt dess 
disposition.  
 

1.1. Problembakgrund 
Enligt många av de teorier som idag finns tillgängliga anser man att ledarskapets utformning 
har förändrats en hel del. Man menar att chefsrollen automatiskt inte längre betyder mest makt 
och att chefens traditionella arbetsuppgifter är under förändring. Många organisationer ser 
numera annorlunda ut, för att inte tala om den nya generationen arbetstagare som kommer 
med helt nya krav och förväntningar på sina chefer.1 Även relationer mellan kollegor, chefer 
och medarbetare har ändrats. Nu ska alla motiveras, utvärderas och belönas, tränas, inspireras 
och ledas på nya sätt. Kommunikationen har också fått en mer framträdande roll då den anses 
som nödvändig för att alla ska få chansen att ge uttryck för sina idéer, känslor och vara 
välinformerade med vad som pågår inom organisationen. För att medarbetarna ska göra en 
utmärkt insats och arbeta utefter företagets värderingar och normer krävs att relationen mellan 
medarbetare och dess ledare är ärlig, öppen och stark.2  
 
Chefer kan man finna på flera nivåer inom större företag vilket betyder att man även kan hitta 
mellanchefer på flera nivåer inom en och samma organisation. En mellanchef är någon som 
har överordnade att svara till samtidigt som de har ansvar för att leda och styra underordnade. 
Detta kan skapa vissa problem då mellanchefen kan uppleva den egna situationen som att 
han/hon är klämd mellan överordnade och underordnade.  De överordnade sätter upp regler 
och bestämmelser som ska följas och mellanchefen ansvarar för att dessa mål uppnås. Dessa 
regler och mål ska dock också kommuniceras vidare till underordnade som många gånger inte 
samtycker med de regler som ledningen sammanställt. Detta kan leda till både klagomål och 
missnöje bland de underordnade, och uppnås inte målen eller att reglerna inte efterföljs får 
mellanchefen kritik även från de överordnade. Syndabocken blir dock hela tiden den samma - 
mellanchefen.3  
 
Under de senaste åren har ett antal studier gjorts om just mellanchefer där man undersökt 
deras roll i organisationer, detta har medfört vissa motstridiga slutsatser. De två främsta teman 
som diskuterats rörande mellanchefens roll har handlat om att mellanchefen är en 
utrotningshotad art men att den troligtvis kommer att överleva, och att mellanchefen är hårt 
tilltryckt från alla håll. Mellanchefen är helt enkelt ett offer för omgivningens många 
motsägande förväntningar.4 Enligt en undersökning gjord 1990 framkom att mellanchefen 
tvingas hantera motsägande förväntningar från sina högre chefer så väl som från sina 
underordnade. De är helt enkelt klämda mellan olika krav från ledningen och mellan 
ambitioner som självständiga medarbetare har. Detta gör att mellanchefen många gånger 
känner sig frustrerad och upplever viss maktlöshet. Dessutom har mellanchefer blivit färre till 
följd av den ökade konkurrensen och det ökade behovet av plattare organisationer.5 
 

                                                 
1 Adlen, G. (2006) Framtiden är inte vad den brukade vara. s. 17 
2 Ridderstråle, J. & Nordström, K. (2000) Funky Business. s. 33 f, 182 f 
3 Franzén, H. (2004) ABC för mellanchefer. s. 102 ff 
4 Ibid. s. 102 ff 
5 Wilson, F. (2003) Organisation, arbete och ledning. s. 81 f 
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Andra studier visar att informationsteknologin snarare har medfört en förändring av 
mellanchefernas roll än att den skulle försvinna. Några forskare fann att, det idag något färre 
antalet mellanchefer, hade fått ett större och tydligare ansvar för fler arbetsuppgifter. Deras 
position anses som än viktigare eftersom de nu befinner sig i plattare organisationer och 
därmed upplevs mellancheferna som nyckelpersoner många gånger. Mellancheferna upplevde 
i och med denna förändring att de befann sig närmare den högre chefsnivån och de strategiska 
besluten, och det upplevdes som något positivt. Detta har gjort att de har fått ett eget och 
tydligare ansvarsområde där de har större kontroll över resurserna och möjlighet att fatta 
beslut inom sina ansvarområden.6 
 

1.2. Problemdiskussion 
Oavsett på vilken företagsnivå chefer befinner sig på har de flesta både överordnade och 
underordnade att svara till. Detta gör att denna mellanchefsproblematik som presenterades i 
problembakgrunden kan existera även bland chefer som inte har den markerade titeln 
”mellanchef”. Vidare borde denna problematik även kunna finnas och upplevas bland många 
chefer inom flera olika branscher vilket gör att ämnet blir både intressant och relevant att 
studera närmare. Vi har valt att referera till denna problematik som ”mellanchefens dilemma”.  
 
Skatteverket har en relativt hierarkisk uppbyggnad men genom att studera denna statliga 
organisation mer ingående har det framkommit att även de har genomgått en större 
förändringsprocess där organisationen blivit något plattare, samt att med hjälp av teknologin 
har många arbetsmoment ändrats eller till och med försvunnit. De har klara 
sektionsuppdelningar där man arbetar med specifika arbetsuppgifter och inom varje sektion 
finns en ansvarig sektionschef. Sektionscheferna sitter med i ledningsgruppen samtidigt som 
de har den närmsta kontakten med medarbetarna. Enligt vår mening är detta en typisk 
situation där sektionscheferna borde uppleva ett visst ”tryck” både från över- och 
underordnade, med andra ord borde sektionscheferna uppleva ett mellanchefsdilemma. 
 
Vidare kan man titta närmare på hur en del faktorer kan påverka mellanchefsdilemmat. Vi har 
valt fyra faktorer som vi tror kan ha en inverkan på dilemmat och dessa faktorer är 
organisationens struktur (som ovannämnts) samt informationsflödet, kommunikationen och 
relationen mellan chefer och medarbetare.  
 

1.3. Problemfrågor 
 
Huvudfråga: 
• Hur omfattande är mellanchefsdilemmat bland sektionscheferna på Skattekontoret i 

Örebro?  
 
Delfrågor: 
• I vilken omfattning inverkar Skatteverkets organisationsstruktur på mellanchefsdilemmat?  
 
• Hur väl fungerar informationsflödet och kommunikationen mellan sektionscheferna och 

medarbetarna? 
 
• Hur väl fungerar relationerna mellan sektionscheferna och medarbetarna? 
                                                 
6 Wilson, F. (2003) s. 81 ff 
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1.4. Syfte 
Syftet med denna studie är att studera hur omfattande mellanchefsdilemmat är bland 
sektionscheferna på Skattekontoret i Örebro. Vidare ämnar vi titta närmare på hur vissa 
faktorer kan ha en inverkan på mellanchefsdilemmat. Dessa faktorer är Skatteverkets 
organisationsstruktur samt informationsflödet, kommunikationen och relationerna mellan 
sektionschefer och medarbetare.   
 

1.5. Målgrupp 
Uppsatsen vänder sig till studenter och lärare på olika lärosäten runtom i Sverige samt till 
företagsledare, mellanchefer och övriga intressenter som önskar få en ökad förståelse för 
mellanchefens många gånger problematiska roll.   
 

1.6. Avgränsning 
På grund av den geografiska närheten och begränsad tid har vi avgränsat uppsatsens 
omfattning till Skatteverkets kontor i Örebro. På kontoret finns åtta olika sektioner varav vi 
avgränsat oss till två sektioner. Vi har intervjuat två sektionschefer, två medarbetare samt 
Örebrokontorets chef.  
 

1.7. Disposition 
Vi har valt att redogöra för uppsatsens disposition med en överskådlig figur. Se nedan.  
 

               
                         

Figur 1. Uppsatsens disposition (egen figur 2007) 

1. Problem 

2. Metod 

4. Empiri 

3. Teori 

6. Slutsats 

5. Analys 

7. Diskussion 
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2. Metod 
Här följer en detaljerad redogörelse om hur vi gått tillväga. Vi redovisar hur vår insamling 
av data gått till, vi förklarar även hur validitet och reliabilitet har kunnat säkerställas samt 
ges kritik till källor. Dessutom finns en förklaring till studiens generaliseringsmöjligheter, 
samt hur vissa etikproblem kan uppstå.  
 

2.1. Undersökningsansats 
När man gör en undersökande uppsats är det två olika metoder man oftast väljer mellan; den 
induktiva metoden och den deduktiva metoden. Saunders et al. (2007) tar upp dessa två som 
huvudansatser men ibland kan det vara så att man växlar mellan teori och empiri. Metoden 
blir då en kombination mellan den induktiva- och den deduktiva metoden, men även nya 
moment tillförs, och då pratar man om en abduktiv metod.7  
 
Den deduktiva metoden är vanlig vid kvantitativa undersökningar då man från den rådande 
teorin formulerar en hypotes som sen testas på insamlad data. Vid användandet av den 
induktiva metoden utgår man från empiri som sedvanligast insamlas genom kvalitativa 
intervjuer, men vid denna metod startar man oftast från ett outforskat område som sedan 
används för att skapa ny teori. Detta är inte fallet i vår undersökning. Vi har till största delen 
utgått från en deduktiv metod eftersom vi använt befintlig teori, men vi har även använt oss av 
empiriska fakta (från Skatteverket) vilket innebär att vi kan efterlikna vårt angreppssätt med 
den abduktiva metoden. Vi har valt den abduktiva metoden för att vi vill få en ökad förståelse 
för hur våra respondenter upplever sektionschefernas roll samt hur kommunikationen och 
relationerna påverkas av detta. Respondenterna anses vara en del av denna 
undersökningsprocess och ses inte som undersökningsobjekt då vi inte har haft för avseende 
att kvantifiera den insamlade datan. 8 
 

2.2. Undersökningsstrategi 
Vi har valt att göra en fallstudie på Skattekontoret i Örebro, vilket innebär att man gör en 
empirisk undersökning i den miljö där problemet existerar. De metoder man kan använda vid 
insamlandet av data är intervjuer, observationer och frågeformulär. På grund av den 
geografiska närheten och att vi haft begränsat med tid till förfogande, valde vi att fokusera oss 
på Skattekontoret i Örebro. Detta kan efterliknas med vad man på engelska kallar ”a single 
case study” då undersökningen äger rum på ett företag till skillnad mot en ”multiple-case 
study” som innefattar ett antal företag.9  
 

2.3. Undersökningens inriktning 
Undersökningens inriktning har att göra med hur man angriper problemområdet och denna 
studie är av deskriptiv (beskrivande) karaktär. En deskriptiv studie innehåller oftast befintlig 
teori som används för att beskriva det valda problemet.10 Som redan förklarats har vi utgått 
från befintlig teori samt även haft viss hjälp av empirisk fakta som berör Skatteverket.  

                                                 
7 Saunders, M. et al. (2007) Research Methods for Business Students. s. 85 ff 
8 Ibid. s. 85 ff 
9 Ibid. s. 85 ff 
10 Ibid. s. 130 ff 
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2.4. Datainsamling 
Att samla in relevant data till den forskningsstudie man bedriver är ett av de viktigaste 
momenten under arbetets gång. Data finns i både kvalitativ och kvantitativ form, och en mer 
ingående beskrivning av dessa två finns nedan. Dessutom skiljer man mellan vad som är 
primärdata och sekundärdata, även detta får en utförligare beskrivning nedan.11 Vidare 
redovisar vi vårt val av intervjumetod samt val av respondenter.  

2.4.1. Kvantitativ och kvalitativ data 
Kvantitativ data handlar om numeriskdata, och de analysmetoder man använder sig av för att 
förstå och tolka kvantitativ rådata sker genom utformandet av grafer, diagram och/eller olika 
statistikmetoder. Att använda kvantitativdata i vår undersökning var inte relevant eftersom vi 
önskade tolka respondenternas beteende samt intervjua ett fåtal människor mer ingående, då 
krävs istället en kvalitativ form av datainsamling.12 
 
Vi har alltså använt oss av kvalitativ data vilket innebär icke-numerisk data eller data som inte 
har blivit kvantifierad. Kvalitativ data är nödvändig då man önskar skapa en djupare förståelse 
för något och där man är intresserad av ett visst beteende.13  Vi önskade bland annat förstå 
sektionschefernas beteende beroende på deras klämda situation mellan under- och 
överordnade.  

2.4.2. Primär- och sekundärdata  
Primärdata innebär att forskarna har själva insamlat data för undersökningens exakta syfte. I 
vårt fall har data insamlats genom intervjuer men primärdata kan även insamlas genom 
observationer eller enkäter.14 I denna undersökning kommer primärdata från icke-
standardiserade intervjuer. Genom personliga intervjuer med två sektionschefer, två 
medarbetare från respektive sektion, samt genom en intervju med kontorets chef har vi även 
fått chansen att ta del av kroppsspråk, känslor och beteende.  
 
Sekundärdata är data som insamlats till andra undersökningar men som fortfarande kan vara 
relevant för denna undersökning. Sekundärdata inkluderar både kvalitativ- och kvantitativ 
data och används i både deskriptiva och explorativa undersökningar. Den främsta anledningen 
till att man använder sekundärdata är dock för att spara in på resurser i form av tid och 
pengar.15 Vi har använt oss av sekundärdata vid insamlandet av teorier och denna data är i 
form av kurslitteratur samt annan rekommenderad litteratur.  

2.4.3. Intervju 
En intervju är ett avsiktligt och målmedvetet samtal mellan två eller flera människor. Den 
genomförs för att man önskar insamla giltig och pålitlig information som är relevant för 
undersökningens problemfrågor och syfte. Dock bör man vara medveten om att det finns olika 
typer av intervjuer och de vanligaste indelningarna är: 16 
 
● Strukturerad intervju 
● Semistrukturerad intervju  
● Ostrukturerad intervju 
                                                 
11 Saunders, M. et al. (2007) s. 246 ff, 406 ff, 470 ff 
12 Ibid. s. 406 f 
13 Ibid. s. 406 f 
14 Ibid. s. 188 ff, 311 ff 
15 Ibid. s. 246 ff 
16 Ibid. s. 310 ff 
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Semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer tillhör gruppen icke-
standardiserade intervjuer och refereras oftast till som kvalitativa undersökningsintervjuer.  
För att få en viss struktur på intervjuerna valde vi att använda oss utav den semistrukturerade 
formen. Detta ger intervjuaren en förmåga att styra intervjuns riktning genom redan 
formulerade frågor, samtidigt som man ändå försöker ha en så öppen och avslappnad dialog 
som möjligt.17 Eftersom vi önskade förstå sektionschefernas arbetssituation behövde vi både 
beskrivande och förklarande svar.  
 
De kvalitativa semistrukturerade intervjuer vi genomförde spelades in på två separata iPods 
för att minska risken av att något fel skulle uppstå och att den insamlade datan därmed skulle 
gå förlorad. Under intervjuerna gjordes även vissa anteckningar, allt för att observera olika 
intryck och känslor som inte framkommer genom att bara lyssna till de inspelade intervjuerna. 
Detta gjordes dock endast för att underlätta för oss vid undersökningens analys, dessa 
noteringar tydliggörs inte någon annanstans i denna studie.  Vid sammanställningen av de 
inspelade intervjuerna lyssnade vi, båda två, på materialet för att inget bortfall eller 
feltolkningar skulle ske.  
 
Den initiala kontakten vi fick med Skatteverket var genom den arbetsmarknadsmässa som 
hölls i februari 2007 på Örebro universitet. Där fick vi kontakt med en medarbetare som 
informerade oss att Skatteverket, i vissa fall, ställer upp och deltar i undersökande uppsatser. 
Vår kontaktperson var Hans Löfner som fick vårt uppsatsämne godkänt av regionchefen, 
Marie Carlsson. Från Löfner fick vi även namnet på Örebrokontorets chef, Thomas Carlsson. 
Vi tog kontakt med Thomas Carlsson genom både e-mail och telefonsamtal och kunde 
därefter avsätta en tid för intervju. Från kontorschefen fick vi namnen på två sektionschefer 
som han valde ut på grund av att dessa två hade den tid som krävdes för att delta i vår 
undersökning. Dessa sektionschefer var Lars Andersson och Thomas Wallin. Både Andersson 
och Wallin valde själva ut den medarbetare de ansåg passande för våra intervjuer, och dessa 
två medarbetare var Karin Jonsson och Viktoria Andersson.  
 
Nämnas bör, att redan innan uppsatsskrivandet påbörjades tog vi kontakt med Skattekontoret i 
Örebro för att få en första kontakt med företaget samt för att få viss nödvändig information 
om hur vi skulle kunna lägga upp denna undersökning. Den person vi träffade vid detta 
tillfälle var Yngve Dalhielm, regionkansliets chef. Detta möte var alltså ingen officiell 
intervju utan fungerade som en första kontakt och som gav oss nödvändig 
företagsbeskrivning. Samtalet med Dalhielm finns ej med som bilaga utan den information vi 
fick ta del av vid detta samtal finns med i företagsbeskrivningen (se empiriavsnitt).  
 

2.5. Validitet och reliabilitet 
Validitet betyder att man testar om resultatet från studien överensstämmer med verkligheten. 
Ett sätt att säkerställa validiteten är genom att man använder sig av flera källor och att man 
jämför dessa källor med varandra. Detta kallas triangulering. 18 I denna studie har vi intervjuat 
fem personer på olika nivåer på Skattekontoret i Örebro och har på så vis kunna verifierat en 
stor del av den information vi tillhandahållit med hjälp av dessa respondenter.  
 

                                                 
17 Saunders, M. et al. (2007). s. 312 ff 
18 Ibid. s. 150 f 
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Vidare kan validiteten diskuteras då kontorschefen bad om att få ta del av intervjufrågorna 
innan intervjuerna ägde rum. Vi tog dock beslutet att detta faktiskt skulle kunna vara till 
fördel för vår undersökning. Genom att låta respondenterna ta del av intervjufrågorna i förväg 
fick de tid att fundera över dem, vilket förhoppningsvis gjorde att vi kunde få utförligare svar. 
Vi är medvetna om att detta även kan vara en nackdel, då risken att vi gick miste om deras 
initiala reaktioner och svar ökade. Trots detta anser vi att våra intervjufrågor inte vara av 
sådan karaktär att de skulle ge starka reaktioner, utan var främst frågor som kunde behöva 
viss betänketid för att kunna ge så utförliga svar som möjligt, svar som överrensstämmer med 
verkligheten. 
 
Den sekundärdata som använts har noga övervägts för att den ska vara aktuell och för att den 
ska kunna hjälpa oss att hitta svar till de formulerade problemfrågorna och undersökningens 
syfte. Vi är väl medvetna om att allt som går att finna i böcker, tidskrifter och på nätet, måste 
inte alltid vara av tillförlitligt material. Därför bör man vara ytterst kritisk i sin användning av 
sekundärdata19. Vi anser oss ha varit kritiska till den sekundärdata vi insamlat genom att vi 
använt oss av litteratur som är skriven av välkända och respekterade författare. Vidare har vi 
använt oss av flera böcker för att på så vis få bredd på den insamlade teorin.  
  
Reliabilitet behandlar tillförlitligheten hos den data man samlat in. Vid kvalitativa intervjuer 
är det mycket viktigt att undvika så kallade intervjueffekter (till exempel intervjuaren 
påverkar genom sättet att ställa en fråga, intervjuarens förmåga att kunna lyssna och hålla sig 
objektiv i sin tolkning av informationen etc.) och respondenteffekter (till exempel påverkas 
respondenten genom dennes uppfattningar av intervjuaren, kanske försöker respondenten att 
framföra en allt för positiv bild av företaget etc.).20 Vi har varit väl medvetna om detta 
problem och har därför försökt förhålla oss neutrala, i den mån det går, under intervjuernas 
gång. Med neutrala menar vi att vi inte har försökt att vägleda respondenterna på något vis. Vi 
är även medvetna om att då respondenterna inte är anonyma kan detta påverka studiens 
reliabilitet genom att respondenterna kanske inte har gett helt uppriktiga svar, detta ifall att 
svaren skulle kunna reflektera negativt på företaget.  Dock vore detta av större problem om 
intervjufrågorna hade varit av känslig natur, vilket vi inte anser var fallet i denna studie.  
Vidare kan man ta ställning till om reliabiliteten påverkas då kontorschefen valde ut de två 
deltagande sektionscheferna samt att sektionscheferna valde ut de deltagande medarbetarna. 
Efter intervjun med kontorschefen berörde vi detta ämne, och hans svar till varför han valde 
de sektionschefer han gjorde, var att dessa två var de enda som hade tid att ställa upp på 
intervjuerna då de ägde rum veckan innan deklarationsdeadlinen. Även sektionscheferna blev 
tillfrågade om varför de valde de medarbetare de gjorde, och samma svar gavs här. Dessa 
medarbetare var de som vågade, ville, och hade tid att delta. Därmed anser vi att detta inte 
påverkar reliabiliteten i någon större grad. Trots detta är vi medvetna om att det ändå kan 
påverka undersökningen om kontorschefen respektive sektionscheferna har valt ut ”de mest 
positiva och hårt arbetande” för att de ska ge en så positiv bild av organisationen som möjligt. 
Som redan nämnts anser vi att deras argument (få hade tid att delta på grund av 
deklarationsdeadlinen) dock är trovärdigt och förståeligt. 
 
När det är frågan om kvalitativa tvärsnittsstudier är det svårt för någon annan att få samma 
resultat oavsett när man gör studien eftersom informationen analyseras på ett subjektivt sätt 
och kan lätt påverkas av yttre aspekter. En intervju kan till exempel få ett helt annat 
slutresultat bara för att den genomförs på en annan dag.  Detta skulle kunna bero på att 
respondenten inte har lika mycket tid åsidosatt denna gång, vilket därmed gör att 
                                                 
19 Saunders, M. et al. (2007) s. 101 ff, 150 ff 
20 Ibid. s. 148 ff 
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respondenten ger kortare och mindre utförliga svar. Detta leder till att den insamlande 
informationen även tolkas och analyseras annorlunda.21   
 

2.6. Källkritik 
Att vara observant och kritisk mot sina källor är viktigt för att tillförlitligheten ska bli hög och 
att källan i fråga ska vara användbar. Det är även viktigt att ha många olika källor för att 
kunna vara säker på att man får så många infallsvinklar på teorin som möjligt. Till skillnad 
från validitet och reliabilitet som behandlar mätningars trovärdighet, handlar källkritik om 
trovärdighet till det material vi valt att arbeta med.22 Vi har valt att använda oss av välkända 
källor så som kurslitteratur, litteratur rekommenderad av handledare, lektorer och professorer 
som dels arbetar på Örebro universitet samt på andra lärosäten i Sverige. Även de 
respondenter vi intervjuat på Skattekontoret i Örebro är källor.  Dessutom har vi sökt litteratur 
via universitetsbibliotekets sökmotor och Stockholms stadsbiblioteks sökmotor samt 
Skatteverkets hemsida. Att vara källkritisk innebär även att man inte bara kan acceptera all 
teori som finns i den insamlade litteraturen. Vi har valt att inte använda oss av den teori som 
vi ansett har varit otillförlitlig och/eller irrelevant för vår studie.   
 

2.7. Generalisering  
Med generalisering menas om man med hjälp av denna undersökning kan dra slutsatser som 
även berör andra organisationer.23 Vi har gjort en fallstudie på Skattekontoret i Örebro där 
216 personer arbetar, varav fem personer deltog i denna undersökning. På grund av denna 
avgränsning kan vi med säkerhet inte avgöra hur övriga sektioner ser ut på Skattekontoret i 
Örebro eller hur det ser ut på övriga Skattekontor runtom i Sverige. Därmed kan man med 
denna studie inte dra några generella slutsatser som även berör mellanchefsdilemmat i andra 
organisationer. 
 

2.8. Etik 
De vanliga och generella etikproblemen som kan uppkomma under olika stadier av en 
undersökningsprocess handlar främst om att respondenten och forskaren missförstått 
varandra. Därför bör forskarna vara tydliga med att klargöra för samtliga respondenter före 
deras deltagande, vad som är undersökningens syfte och vad som ämnas framställas och 
redovisas med studien.24  Vi valde att redovisa studiens syfte för kontorschefen, Thomas 
Carlsson, samt ge alla respondenter tillgång till intervjufrågorna före själva intervjuerna. Detta 
för att de skulle vara väl förberedda och insatta i det område som skulle diskuteras, samt för 
att ingen skulle behöva känna sig obehaglig till mods på grund av ovisshet. Innan intervjuerna 
påbörjades tillfrågades varje respondent om vi fick tillåtelse att spela in intervjun. Denna 
studie, anser vi, behandlade inte några påträngande frågor som skulle kunna ha upplevts som 
känsliga att diskutera. Detta på grund av att frågorna inte var formulerade på ett personligt 
sätt, utan var av mer allmän natur. Respondenterna var även införstådda i att detta inte var en 
anonym undersökning och att deras namn inte skulle döljas.  
 

                                                 
21 Saunders, M. et al. (2007) s. 148 ff 
22 Ibid. s. 58 ff 
23 Ibid. s. 204 ff 
24 Ibid. s. 178 ff 
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3. Teori 
I den här delen följer en redogörelse av den teori som vi insamlat till syfte för denna 
undersökning. Teoridelen, tillsammans med empirin, ligger till grund för analysen och 
slutsatsen. De teorier vi valt är baserade på litteratur- och ämnesrekommendationer från 
handledare, lektorer och professorer. Vi anser att dessa teorier är av relevans för denna 
undersökning då de hjälpt oss finna svar på undersökningens problemfrågor och syfte. De 
begrepp vi genomgående använder oss av finns definierade i separat bilaga (se bilaga 1).     
 
 

3.1. Mellanchefer 
Som mellanchef har man både över- och underordnade att svara till. Vissa forskare har hävdat 
att mellanchefen skulle vara på väg att försvinna på grund av att det inte skulle finnas något 
utrymme för dem i de nya konstruerade organisationerna. Enligt andra forskare hävdas detta 
vara fel och att mellanchefen har fått en än viktigare roll i organisationer. En del hävdar till 
och med att mellancheferna är motorn i dagens företag. De flesta forskare är ändå överrens 
om att mellanchefens position är svår och att de ofta blir klämda mellan olika viljor. 
Mellanchefen kan sällan vara alla till lags och har ofta ett stort ansvar för att ruljansen ska 
fungera väl, trots detta breda ansvar räcker sällan mellanchefens befogenheter ända ut.25 
Samtidigt som mellanchefen ska vara sina överordnade till lags ska denne samtidigt göra sina 
medarbetare nöjda.26  
 
Ett centralt kännetecken för mellanchefer verkar, enligt teorin, vara att de ofta hamnar 
”mellan barken och veden” samt att de har svårt att vara till allas belåtenhet. Arbetet är av 
splittrad karaktär där man oftast har ont om tid för att fatta beslut. Några andra kännetecken 
för mellanchefer är att de ska fungera som översättare till dess över- och underordnade, göra 
saker och ting begripliga för samtliga parter samt översätta idéer till handling för 
medarbetarna och så vidare. Mellanchefer upplever oftast att de måste vara så övertygande 
som möjligt för att alla parter ska förstå, och detta kan vara mycket energikrävande.27  
 
Att styra en grupp medför ett komplext nät av relationer till olika parter som cheferna måste 
kunna hantera. De olika parterna har en mängd olika intressen som oftast inte går hand i hand 
med varandra. Det som gynnar en part, missgynnar oftast den andra och det blir omöjligt att 
göra alla nöjda. Vidare har olika parter olika förväntningar på en mellanchefs arbete. 
Exempelvis drivs de nya mellancheferna av motivationen av att ha blivit chefer efter att ha 
varit en presterande medarbetare, medan medarbetarna prioriterar att chefen är med och 
stöttar dem i deras arbete samt skapar förutsättningar för dem. Överordnade chefer, å sin sida, 
betonar den formella auktoriteten och måste stå till svars för vad som sker i organisationen. 
Dessutom har de ett övergripande ansvar för att mellancheferna uppnår de överenskomna 
målen. Man kan säga att beroende på vilken position man har, ter sig arbetsuppgifter och 
ansvar olika.28 
 

                                                 
25 Drakenberg, M. m.fl. (1997) Mellanchefer – Från ledningens redskap till verksamhetens motor. s. 8 
26 Ibid. s. 98 ff 
27 Wenglén, R. (2005) s. 15 ff 
28 Ibid. s. 42 
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Rollen som mellanchef kräver oundvikligen kommunikation i alla riktningar samt att alltid 
vara tydlig i all kommunikation. Här följer några punkter som en mellanchef bör tänka på för 
att bemästra sin roll:29 
 

• Att man förstår ledningens vision och omtolkar den till sitt eget ansvarsområde 
• Formulerar en egen vision som medarbetarna också vill göra till sin egen 
• Gör medarbetarna delaktiga i verksamhetsplaneringen  
• Ser till att få tidig tillgång till information som kan peka mot framtida förändringar 
• Bygger upp ett nätverk och skapar goda relationer 
• Har en genomtänkt och övergripande plan för sin kommunikation med chefer och 

medarbetare 
• Möter alla medarbetare i regelbundna informationsmöten. Ger utrymme för frågor och 

dialog 
• Utnyttjar utvecklingssamtalen både med medarbetare och sin egen chef 
• Ser till att möten drivs effektivt 
• Driver utvecklingen själv. Tar initiativ. Väntar inte på omgivningens krav. 

 
Som mellanchef är man även ledare och bör därmed vara duktig på att kommunicera, 
handskas med konflikter med mera. Dessutom bör en ledare kunna visa empati vilket innebär 
att förstå andra människors känslor.30 Det finns vissa karaktärsdrag som är relaterade till ett 
effektivt ledarskap och dessa är:31 
 

• Hög energinivå och stresstålighet 
• Självsäkerhet 
• Självkontroll 
• Integritet 
• Goda sociala färdigheter och förmåga att motivera 

 
En stor del av en ledares dagliga arbete sker i möten. (När vi refererar till möten i denna 
uppsats menar vi inte spontana möten i korridoren utan strukturerade sammanträden av olika 
slag). Ibland sker möten i så stor del att formen ifrågasätts, trots detta är bra möten 
ovärderliga för att nå resultat. Det är på möten man träffas, blir bekräftad, får beröm, löser 
problem och går framåt i processen. För att möten verkligen ska vara till fördel för samtliga 
gäller det dock att som ledare tänka över följande frågor:32 
 

• Är det rätt deltagare på våra möten? 
• Har alla fått säga sin mening vid mötet? 
• Vet alla alltid mål och syfte med mötet? 
• Vet alla vad som förväntas av dem efter mötet? 
• Följs mötena och besluten upp? 

 
 

                                                 
29 Franzén, H. (2004) s. 105 f 
30 Ibid. s. 30 f 
31 Ibid. s. 189 
32 Fiskerud, M. m.fl. (2005) s. 66 f  
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3.2. Organisationsstruktur 

3.2.1. Formell struktur 
De flesta större organisationer har ett organisationssystem som visar dess indelning i 
avdelningar och de viktigaste ledningsfunktionerna (hierarkin). De enskilda avdelningarna 
kan även ha egna organisationsdiagram som visar den interna arbetsdelningen och 
huvuddragen i arbetsflödet. Med formell struktur menas den uppsättning huvudregler som 
man försöker få att gälla i organisationen, speciellt med hänsyn till arbetsdelning och styrning. 
Med hjälp av de formella systemen försöker ledningen inom organisationen att styra 
arbetsprocesserna. De formella systemen uppfattas som instrument för bestämda syften, och 
när målen är fastställda gäller det att konstruera den mest ändamålsenliga formella 
strukturen.33 

3.2.2. Horisontell och vertikal arbetsdelning  
Horisontell arbetsdelning syftar både till arbetsprocesser och indelningen i grupper och 
avdelningar som organiserar och utför bestämda typer av arbetsuppgifter. När en organisation 
blir större utvecklas ett hierarkiskt system och här läggs oftast tyngdpunkten på befogenhet 
och rätten till att fatta beslut. När man talar om horisontell och vertikal arbetsdelning kommer 
också olika organisationstyper på tal. Man kan dela in organisationer utefter dess funktioner, 
och i en funktionsorganisation indelas uppgifterna i ett antal huvudområden där ett 
specialistkunnande växer fram. Här byggs rutiner upp som gör att man snabbt och enkelt kan 
lösa problem som uppstår. Människor som hör till samma avdelning har oftast liknande 
utbildningar vilket gör att en samhörighet skapas, och då skapas också många gånger ett 
gemensamt språk som leder till en bra kommunikation.34 Nedan följer en figur på hur en 
funktionsorganisation är uppbyggd, den kan jämföras med Örebrokontorets uppbyggnad, med 
sektionschefer som funktionsledare.  

 
                         Figur 2. Funktionsorganisation (Bakka 2006) 
 

                                                 
33 Bakka, J. (2006) Organisationsteori s. 43 ff 
34 Ibid. s. 53 ff 
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3.2.3. Den byråkratiska teorin 
I dagligt bruk förknippas byråkrati oftast med tröghet, krångel och till viss mån även 
omedgörlighet men så är inte fallet inom organisationsforskning.35  Ordet byråkrati betyder 
egentligen kontorsstyre och en ”byråkrat” är en person som styr i eller på basis av ett kontor. I 
början tänkte man främst på offentliga kontor och offentligt anställda när man använde denna 
betäckning men även detta har ändrats med tiden.36 De komponenter upphovsmannen, Max 
Weber, använde när han konstruerade sin byråkratiska modell var:37 
 
● Arbetsdelning och specialisering 
● Hierarkisk struktur 
● Generella regler 
● Karriärsystem 
 
Det finns dock vissa nackdelar med den byråkratiska modellen. En nackdel är att byråkratin 
kan avskärma sin egen verksamhet. Även specialiseringen kan leda till att det uppstår 
särintressen. När konflikter uppstår förs de oftast vidare upp i hierarkin och för en chef som 
sitter högst upp, som inte är speciellt insatt i de operativa arbetsuppgifterna eller 
förhållningssätten, kan det vara svårt att lösa ett problem. Vidare kan den hierarkiska 
tjänstevägen förhindra tjänstemän att ta horisontell direktkontakt med varandra mellan olika 
avdelningar, istället går man uppåt i hierarkin. Detta skapar självklart tröghet vilket också 
förlänger handläggningstiden.38  
 
Den byråkratiska organisationsstrukturen handlar om styrning mot uppställda mål med hjälp 
av regler och procedurer. Dessa regler och procedurer ska skapa förutsättningar för 
effektivitet, stabilitet och kontroll. Om svårigheter eller konflikter uppstår går man tillbaka till 
de gällande reglerna och procedurerna för att finna svar på vad som är det korrekta 
handlandet. Allmänheten ska kunna garanteras en objektiv och likvärdig behandling tack vare 
nedskrivna regler och instruktioner. Därmed blir hjälpen professionell tack vare 
specialistutbildade tjänstemän- och kvinnor.39 Figuren nedan visar hur den byråkratiska 
organisationen och styrningen ser ut, detta kan efterlikna Skatteverkets uppställda mål, dess 
lagar och regler som måste följas och de tydliga arbetsuppgifterna. När en eventuell extern 
konflikt uppstår hanteras denna med hjälp av de lagar som finns. Detta ska leda till att alla 
behandlas lika. (Med extern konflikt menar vi en konflikt som uppstår mellan organisationen 
och en utomstående person/företag).  

                                                 
35 Maltén, A. (2000) Det pedagogiska ledarskapet. s. 89 ff 
36 Bakka, J. (2006) s. 45 f 
37 Maltén, A. (2000) s. 89 ff 
38 Ibid. s. 89 ff 
39 Ibid. s. 102 
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Figur 3. Den byråkratiska organisationen och styrningen (Maltén 2000)  
 

3.3. Information och kommunikation 
Vi lever i en värld som nästan dränker oss av information. Trots detta upplevs det många 
gånger som svårt för företag att vidarebefordra information. Information är ett budskap som 
ska förmedlas och när man pratar om en informationsprocess finns där alltid en sändare och 
en mottagare. Sändaren är kommunikatören som besitter informationen medan mottagaren är 
personen som får till sig informationen. När det gäller information handlar det om en 
enkelriktad process. Som sändare ska man utforma och sända informationen till någon/några 
mottagare och några exempel på en envägsprocess är brev, PM, telefonsamtal, 
personaltidning med mera. Syftet med informationen är att sändaren vill påverka mottagaren 
med sin information. Detta kan alltså ske muntligt eller skriftligt.40 Organisationsstrukturen på 
ett företag spelar en stor roll vad gäller spridning av information. Det gäller att informationen 
sprids snabbt och tas tillvara på rätt sätt. På grund av att flexibiliteten är bra att utnyttja börjar 
de formella informationsvägarna minska medan de mer informella sätten att föra fram 
information ökar och upplevs gå ”snabbare”. 41   
 
Information är en envägsprocess och en monolog, medan kommunikation är en flervägs-
process och en dialog.42 Kommunikation är en grundförutsättning för att organisationer ska 
kunna existera och fungera. Den är viktigt för att samtliga organisationsmedlemmar ska få 
kunskap om, förstå och acceptera organisationens mål, för att därefter kunna översätta mål till 
handling. Grunden för alla sociala relationer är nämligen kommunikation.43 Precis som vid 
information krävs både en sändare och en mottagare. Kommunikation är ett sätt att påverka, 
bland annat genom utbyte av information. I motsats till information är kommunikation 
dubbelriktad. Sändaren skickar sin information till en bestämd mottagare som tar emot 
informationen, tolkar den och reagerar på den. Ett rätt uppbyggt kommunikationsförfarande är 
grundläggande för goda relationer, för det är nämligen så att kommunikationen är inledningen 
till vad som så småningom ska bli en relation. Kommunikationens syfte är att skapa 

                                                 
40 Sachs, G. (1976) Från PR till relationik. s. 13 ff 
41 Strid, J. (1999) Intern kommunikation inom organisationer, företag och myndigheter. s.23 ff, s. 44 
42 Ahrenfelt, B. (2001) Förändring som tillstånd. s. 106 f 
43 Heide, M. m.fl. (2005) Kommunikation & organisation. s. 17 ff 
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förutsättningar för en dialog mellan sändare och mottagare samt att utveckla denna dialog 
med ett kontinuerligt relationsförhållande.44  
 
Många forskare betonar idag den starka kopplingen mellan ledarskap och kommunikation. En 
ledares roll ska numera skapa gemensamma mål, visioner och värderingar samt förståelse för 
det som händer inom organisationen. I ett sådant ledarskap är kommunikationen av avgörande 
betydelse. Det är genom kommunikation som ledare kan skapa gemensamma uppfattningar, 
idéer och värderingar. Den förändring som har skett när det kommer till att leda och 
strukturera organisationer påverkar även medarbetarna, både vad gäller arbetsinnehåll och 
kommunikation. Det moderna ledarskapet kräver en mer självständig medarbetare som i stor 
utsträckning kan fatta egna beslut. Detta i sin tur kräver att medarbetarna har tillgång till all 
information som är nödvändig och att de själva kan inhämta denna information.45  
 
Kommunikation är nödvändig för informationsspridning inom företaget, dock ligger 
svårigheten i att veta exakt vilken och hur mycket information som ska ut, vem som behöver 
informationen och för vem den inte är relevant. Det är viktigt att personen som ska ta emot 
informationen uttrycker sig väl i hur denne vill ta emot information, samt vad personen ifråga 
ska göra med informationen den får.46 Ett gott syfte med kommunikation är att företaget 
skapar engagemang och delaktighet hos de anställda och dessutom sprids kunskap i hela 
företaget.47 Ett annat sätt att skapa delaktighet och för vidareutveckling är genom 
utvecklingssamtal. De är till viss del till för att medarbetarna ska kunna framföra sina 
synpunkter och önskemål om utbildning och utveckling och äger oftast rum en gång per år.48 
Samtidigt som kommunikation har fått en viktigare status är det också kommunikationen som 
ses som ett problem inom många organisationer. Anställda klagar på att de inte får 
information om vad som pågår, att cheferna inte lyssnar på dem, att beslut inte kommuniceras, 
att inget händer trots att man påtalat problemen flera gånger, att man får för mycket 
information etc. Cheferna klagar istället på att de anställda inte följer direktiven, att 
informationen inte når fram trots otaliga försök.49 
 
Av studier gjorda 1997/1998 av författaren Marika Ronthy-Östberg (1998) framkom att 
medarbetare vill bli sedda och uppmärksammade av sina ledare och att de verkligen 
efterfrågar samtal. Ledarna verkar vara medvetna om detta och vill verkligen kunna 
kommunicera och engagera sina medarbetare. Trots denna medvetenhet anses det svårt att 
leva upp till. Ett av de största och vanligaste problemen är att de flesta har så mycket arbete 
att det medför att kommunikationen blir lidande. Vidare såg man att kommunikationen blev 
lidande på grund av att människor inte jämt arbetade på samma kontor och att samtalen med 
kollegor därför blev sporadisk. En grund till detta finns att hitta inom datoriseringen, vilket 
gjort det möjligt för människor att kommunicera via e-mail istället för att träffas personligen. 
En annan orsak till att samtal efterfrågades, var de platta organisationerna. Medarbetarna 
upplevde att ledarna många gånger var fysiskt frånvarande.50  
 

                                                 
44 Sachs, G. (1976) s. 14 ff 
45 Ibid.  s. 17 ff 
46 Strid, J. (1999) s. 21 
47 Ibid. s. 34 
48 Granberg, O. (2004) Lära eller läras. s. 145 
49 Heide, M. m.fl. (2005) s. 17 ff 
50 Ronthy-Östberg, M. (1998) s. 22 ff 
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3.4. Relationer 
Relationer fungerar i samspel med omgivningen och hur relationen utvecklas beror till stor del 
på hur vi har utvecklats i tidigare relationer. Våra värderingar styr vårt beteende och påverkar 
våra attityder. En av människans grundläggande behov är att bli sedd och bekräftad och 
relationer fullbordar detta behov. Kommunikation mellan människor är medlet för att skapa 
goda relationer, vilket betyder att människan utvecklar sin sociala kompetens genom att kunna 
kommunicera med både sig själv och andra.51  
 
Människan har genom födsel, uppfostran, inlärning och miljö vissa grundläggande egenskaper 
som påverkar dennes relationer till omvärlden. Några viktiga egenskaper som påverkar 
relationer är attityder, beteenden och de mänskliga försvarsmekanismerna. Attityder består av 
både kunskaper och värderingar och dessa är starkt beroende av varandra. Steget är ofta långt 
mellan attityd och beteende. Man kan mildra eller förstärka attityder men det påverkar sällan 
beteenden. Försvarsmekanismer är något människan använder sig av vid motgångar eller då 
behovs- och attitydkonflikter uppstår för att skydda sig.52  
 
Enligt författaren Göran Sachs (1976) finns ett klart samband mellan information, 
kommunikation och relation. Han anser vidare att det finns fyra stadier i en relationsprocess:53 
 
● Informationsstadiet 
● Kommunikationsstadiet 
● Mottagarstadiet 
● Relationsstadiet 
 
När dessa stadier är genomgångna talar man om en komplett relationsprocess. I 
relationsstadiet, som är slutet på relationsprocessen, har man uppnått en naturlig och 
självständigt löpande kontakt som i bästa fall innebär att man talar till varandra, och inte förbi 
varandra.54 I figuren nedan ser vi hur relationsförbindelserna kan se ut, med sektionscheferna 
som utgångspunkt, på Skattekontoret i Örebro. 
 

 
                 
              Figur 4. Sektionschefens förbindelser (egen figur 2007)  
 
                                                 
51 Ronthy-Östberg, M. (1998) s. 11 ff 
52 Sachs, G. (1976) s. 21 ff 
53 Ibid. s. 21 ff 
54 Ibid. s. 21 ff 
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4. Empiri 
Empiridelen inleds med en företagsbeskrivning som sedan följs av den data som insamlats 
genom kvalitativa intervjuer på Skattekontoret i Örebro. Här redogörs, med våra egna ord, 
respondenternas svar. Intervjufrågorna återfinns i bilagorna 5, 6 och 7. Vi valde att intervjua 
sektionschefer, medarbetare och kontorschefen på grund av att vi önskade få en bredare bild 
utav sektionschefernas vardag istället för att bara intervjua sektionscheferna. Empiridelen, 
tillsammans med teorin, ligger till grund för analys och slutsats.     
 
 

4.1. Organisationsbeskrivning 
Skatteverket är en förvaltningsmyndighet för beskattning, folkbokföring och 
bouppteckningar. Deras grundläggande uppgift är att finansiera offentliga utgifter och de har 
regeringen som uppdragsgivare. I syfte att verkställa regeringens politik styr regeringen de 
kortsiktiga och övergripande ekonomiska målen som Skatteverket har genom regleringsbrevet 
och budgetpropositionen. Utöver de mål som sätts upp arbetar Skatteverket med tre värden 
som symboliserar hur de vill uppfattas och kännetecknas av. Dessa värden är offensiva, 
pålitliga och hjälpsamma. Värdena ska vara vägledande i det vardagliga arbetet och ska 
fungera som stöd i beslutsfattning, de ska även vägleda i hur de bemöter skattebetalarna samt 
till en god inställning på arbetsplatsen. Skatteverket har även en medarbetarpolicy som 
förtydligar de krav och förväntningar som ställs på både ledare och medarbetare. 
Utgångspunkten för policyn är värdena och den används bland annat som underlag för 
lönesättning, utvecklingssamtal samt vid rekrytering av ledare och medarbetare. Några utdrag 
ur medarbetarpolicyn:55 
 
Som medarbetare och ledare 

• tar man ansvar för sitt eget lärande och utveckling samt delar med sig av kunskaper 
och erfarenheter 

• både ger och tar man beröm och konstruktiv kritik 
• sätter man sig in i andras situationer och har ett hjälpsamt beteende 

 
Som ledare och arbetsgivare förväntas man 

• ta ansvar för att det finns bra kompetens inom företaget 
• vara en god förebild 
• vara tydlig, konsekvent och mottaglig i kommunikationen med kollegor och 

medarbetare 
• skapa goda förutsättningar för medarbetarnas arbete och utveckling 
• visa god självkännedom, mognad samt empati 

 
Omkring 11 000 personer arbetar på Skatteverket, genomsnittsåldern är 48 år och andelen 
kvinnor är 67 procent. Av alla anställda är 723 chefer och nästan hälften av dem är över 50 år, 
endast tre chefer är under 30 år.56 
 
 

                                                 
55 http://www.skatteverket.se [2007-03-21] Verksamhetens inriktning 2006-2012  
56 http://www.skatteverket.se [2007-04-09] Protokoll (personaltidning) nr 6, 2006 
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Skatteverket har hela landet som verksamhetsområde men är sedan januari år 2004 uppdelat i 
sju regioner (se bilaga 2).57 Örebro tillhör Mittregionen där totalt åtta skattekontor ingår (se 
bilaga 3). För att de ska vara så samspelta som möjligt trots den geografiska spridningen, 
finns en ledningsgrupp där respektive kontorschef ingår och de träffas varje till varannan 
vecka. Skattekontoret i Örebro består av en kontorschef, åtta sektionschefer och ett antal 
medarbetare (se bilaga 4). Totalt arbetar 216 personer i Örebro av de 1095 personer som 
arbetar i hela Mittregionen, därmed är Örebro det största kontoret.58 Till Örebrokontoret hör 
även kontoren i Hallsberg och Lindesberg. Fortsättningsvis kommer vi endast att referera till 
Örebrokontoret, vilket alltså inkluderar både Hallsberg och Lindesberg.  
 

4.2. Organisationsschema över de intervjuade 
 

               
               Figur 5. Organisationsschema över de intervjuade (egen figur 2007) 

 
 

                                                 
57 http://www.skatteverket.se [2007-04-09] Allmänt om Skatteverket 
58 Dalhielm, Y. [2007-03-15] Skatteverkets regionkansli i Örebro  
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4.3. Intervju med kontorschef  
Thomas Carlsson har arbetat som chef på Skattekontoret i Örebro sedan 2003. Till 
Örebrokontoret hör även medarbetarna på kontoren i Hallsberg och Lindesberg. En typisk dag 
för Carlsson består utav en mängd möten vilket har blivit ett naturligt sätt att arbeta. Han har 
regionmöten i Örebro var tredje vecka och ledningsgruppen har möte var fjortonde dag. 
Carlsson har för närvarande ansvar för 145 medarbetare men detta kommer att öka till cirka 
170 inom kort. Hans huvuduppgift är att styra kontoret och styrningen går genom 
sektionscheferna ner till medarbetarna. Dessutom är hans uppgift att hjälpa sektionscheferna 
när de behöver hans engagemang i olika ärenden. 

4.3.1. Mellanchefer 
De förväntningar som Carlsson har på sektionscheferna är att de ska infria de resultatkrav som 
sätts upp, att de är raka och vågar säga till när saker inte fungerar som de ska. Men det allra 
viktigaste är att sektionscheferna ändå känner att de kan och vågar komma till honom med 
alla typer av frågor. 
 
Carlsson menar att sektionscheferna definitivt hamnar i en klämd situation men så kommer 
alltid vara fallet eftersom det ständigt kommer att finnas starka viljor som vill åt olika håll. 
Sektionscheferna handskas med denna ”klämdhet” på olika sätt, vissa bättre än andra. En del 
engagerar sig för mycket i medarbetarnas åsikter och driver frågan själv medan det kanske 
inte alltid är det bästa för sektionen/verksamheten. Carlsson menar att man måste se det från 
ett arbetsgivarperspektiv och därför styra medarbetarna dit man vill, de kan inte få alla 
önskemål uppfyllda. Det man kan göra för att underlätta för sektionscheferna är att från början 
vara tydlig med vart man är på väg, och att hela tiden göra vissa förändringar istället för att 
göra stora förändringar mer sällan. Vet man inte exakt vart man ska, upplever medarbetarna 
att man är velig och osäker. 

4.3.2. Organisationsstruktur 
I frågan om i vilken uträckning Carlsson styr sektionscheferna anser han att de har ganska fria 
tyglar. Det gäller att sätta upp tydliga mål och att de sedan håller sig inom dessa ramar, samt 
håller de tidsramar som finns. Vidare måste man tydliggöra vad de ska åstadkomma men hur 
de ska komma dit är upp till varje sektionschef. Carlsson anser inte att han detaljstyr 
sektionscheferna men menar att detta kanske upplevs annorlunda av någon annan. 
Verksamheten är självklart reglerad av lagar och regler men ledarskapet kan man påverka och 
styra till stor del själv. Carlsson upplever verksamheten som att man numera har ett större 
”rikstänk” än vad man hade förr i tiden vilket gör att man inte alltid får arbeta med de frågor 
som ligger en närmast hjärtat, utan här finns en styrning från högre instans. Det finns andra 
frågor som är viktigare för Sverige än vad man själv anser intressant att arbeta med, och då får 
man rätta sig efter det. Själva organisationen har förändrats och blivit plattare genom åren, 
dessutom har vägen från toppen till botten blivit kortare och styrningen blivit tydligare. 
Skatteverket har fortfarande en hierarkisk form men nivåerna har minskat. Bland annat har 
många en ganska flexibel arbetstid, man håller i friskvårdsdagar och man har hälsoinspektörer 
som gör besök på arbetsplatsen. Allt för att ändå skapa ett så bra arbetsklimat som möjligt. 
 
Arbetsklimatet är bra på Örebrokontoret men det finns ändå en stor oro över vad som kommer 
att hända med kontoren, framförallt i Hallsberg och Lindesberg. Det går i den riktningen att 
de mindre kontoren kommer att bli servicekontor. Eftersom inget ännu är bestämt skapar detta 
ändå en viss oro bland medarbetarna. Hur arbetsklimatet ser ut beror till stor del på i vilka 
situationer man befinner sig i. 
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4.3.3. Information och kommunikation 
Rent generellt är informationen ett problem, anser Carlsson. Den mesta informationen som 
berör Skatteverket kan man hitta på intranätet. Tyvärr finns där otroligt mycket information, 
detta är något man för närvarande undersöker och försöker hitta bättre lösningar till. 
Uppdelningen på intranätet består bland annat av en mängd anslagstavlor som berör olika 
arbetsgrupper och sektioner. Detta gör att medarbetarna kan gå in på den anslagstavla som 
tillhör just deras område och finna mer relevant information. Carlsson är väl medveten om att 
informationsprocessen måste förbättras, så att rätt person får relevant information omgående. 
 
Vidare använder Skatteverket en kaskadmodell när det kommer till att sprida information 
inom organisationen. Kaskadmodellen kan bäst beskrivas som information som skall spridas 
och gå igenom samtliga led inom organisationen, från mun till mun. Via Kaskadmodellen 
försöker företaget bland annat förmedla sin vision till alla anställda samt sina framtidsutsikter. 
Det finns både för- och nackdelar med denna modell, nackdelen med Kaskadmodellen är dock 
att ingen uppfattar ett budskap på samma sätt. Detta gör att man måste åsidosätta tid för att 
medarbetarna ska kunna få diskutera informationen och för att de ska kunna ställa motfrågor. 
 
På ledningsmötena diskuterar man bland annat hur det ligger till med personalen inom varje 
sektion. Det är även ledningsgruppen som tillsammans sätter löner. Carlsson anser att han har 
en god kommunikation med samtliga sektionschefer. Självklart är det vissa man samtalar mer 
med än andra. Feedback ges på avdelningsmötena samt på tu man hand med sektionscheferna.  
 
Precis som sektionscheferna har med sina medarbetare, har Carlsson utvecklingssamtal med 
sektionscheferna en gång per år. Sektionscheferna har ett skriftligt kontrakt med Carlsson där 
hans förväntningar på dem finns nedskrivna samt vad de har för utvecklingsmöjligheter. På 
dessa utvecklingssamtal diskuteras även hur sektionen ser ut resultatmässigt, hur personen 
ifråga fungerar i ledningsgruppen etc. Varje punkt ses över och stäms av. Under 
utvecklingssamtalet är det även tänkt att sektionscheferna ska få chansen att resonera om hur 
de ser på Carlsson och hans ledarskap. 
 
Möten som berör regionen hålls tillsammans med regionchefen, samtliga kontorschefer, 
controllers och generaldirektören, där man diskuterar det som avser regionen i fråga. Man 
diskuterar resultatet, vad som gjorts bra och mindre bra, vad som pågår och kommer att hända 
i framtiden etc. Den information som läggs fram vid dessa möten ska sedan återkopplas till 
sektionscheferna och medarbetarna för att kedjan ska slutas.  
 
Carlsson anser att medarbetarna ofta får komma till tals. Vissa frågor som ledningsgruppen 
ska diskutera, kan i förväg skickas ut till medarbetarna på deras sektionsmöten. Detta för att 
ledningen ska veta hur medarbetarna ställer sig i frågan. Dessutom kan man jämföra denna 
input med andra regioner.  

4.3.4. Relationer 
Carlssons relation med sektionscheferna fungerar bra. De har ett öppet klimat med högt i tak, 
samt en bra dialog och diskussion.   
 
Vad gäller umgänge utöver arbetstid blir det alltid något annat när man är chef eftersom man 
är personen som sätter löner och tar de slutgiltiga besluten. På grund av detta blir det en annan 
typ av distans till varandra och så bör också fallet vara, men visst har det hänt att man till 
exempel har varit på hockey tillsammans.  
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Vad gäller konflikter tar Carlsson hand om de stora konflikterna men strävar alltid efter att 
varje sektion ska kunna sköta sina interna konflikter med hjälp av respektive sektionschef. 
Sektionscheferna kan givetvis be Carlsson om råd hur de ska gå till väga, men han ser sig 
själv som en tredje part som först och främst vill se att sektionscheferna tillsammans kan lösa 
problem och konflikter genom att lyssna på varandras redogörelser. Skulle det vara så att 
någon missköter sitt arbete eller att det handlar om lönefrågor sköter Carlsson det som 
arbetsgivare. Men han anser det viktigt att medarbetarna ändå har förtroende för sin närmaste 
chef och känner att de kan gå till denne när så behövs. 
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4.4. Intervju med sektionschef, Nyföretagarsektionen 
Thomas Wallin är chef för Nyföretagarsektionen på Skattekontoret i Örebro. Han började på 
Skatteverket som handläggare 1988, för att sedan arbeta som revisor, men har sedan 1996 
arbetat som chef. Inom sektionen arbetar 20 personer som är jämt fördelade mellan de tre 
kontoren; Örebro, Hallsberg och Lindesberg. Som sektionschef har man ett resultat-, 
personal- och ett operativt ansvar för sektionen samt ansvar för rekrytering när det är aktuellt. 
Ingen dag är egentligen den andra lik. Förr var sektionerna större men detta har förändrats då 
man numera anser att max 20 personer räcker för varje sektionschef att ansvara för. Detta för 
att man ska ha tid att träffa samtliga medarbetare och kunna ge dem den tid de behöver.  

4.4.1. Mellanchefer 
Wallin upplever inte sin roll som speciellt klämd mellan över- och underordnade. Men visst 
känner han av att avståndet mellan medarbetare och chefer har ökat i takt med att 
organisationen har blivit större. Eftersom avståndet har blivit större mellan de olika 
företagsnivåerna har även kommunikationen blivit sämre, och detta gör att missförstånd lätt 
kan uppstå. Wallin ser på sig själv som en ambassadör där hans roll är att förklara för 
ledningsgruppen vad medarbetarna menar och vice versa. Han får helt enkelt översätta vad 
respektive menar och detta gör att han upplever sig själv som en medlare/ambassadör. När 
chefen fanns på en närmare nivå var denna även mer involverad och såg och hörde vad som 
pågick, men så är inte fallet längre. 
 
Wallin anser att hans ledarskap är uppbyggt på att han är sig själv i alla lägen, men självklart 
finns det situationer som påverkar sättet att kommunicera. Hans grundfilosofi är att han tror 
gott om alla människor och bygger sitt ledarskap på en öppen och ärlig dialog. Han tror inte 
att någon skulle vara rädd för att komma och prata med honom, och skulle så vara fallet borde 
detta ha framkommit vid de årliga utvärderingarna. 
 
Wallin anser att han kan styra och påverka sitt ledarskap till stor del själv. Vad som ska 
utföras är styrt, men hur man går tillväga är väldigt fritt. Denna frihet är vad som gör att 
Wallin vill vara chef och att han trivs så bra som han gör. Att han är styrd till viss del beror på 
att Skatteverket har lagar och regler att följa men hur själva ledarskapet utformas har han en 
stor förmåga att påverka själv. Han kan styra sina egna arbetsuppgifter väldigt mycket och 
arbetsuppgifterna är av stor variation. På grund av sitt breda ansvar hinner han inte vara 
materiellt insatt i allt men man måste ändå ha tid att ha en dialog. Wallins roll är numera 
främst av överseende karaktär medan det förr var detaljstyrt. Visst händer det att man sätter 
sig in i arbetsuppgifter för att hjälpa när problem uppstår, men hjälpen består främst av att 
man har en dialog.   
 
Ledningsmöten hålls var fjortonde dag och alla sektionschefer ingår i ledningen. Vissa 
sektionschefer har bara arbetat på Skatteverket eller haft denna chefsposition i några månader, 
medan andra har funnits med i några år, och vissa i över tio år. Så det finns en bred spridning 
bland sektionscheferna. Ledningsgruppen består av tio personer, men enligt Wallin skulle det 
vara optimalt med en ledningsgrupp på endast sex till max åtta personer. Men eftersom de 
tillhör en stor sektion blir ledningsgruppen också något större.   
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4.4.2. Organisationsstruktur 
Arbetsklimatet i Nyföretagarsektionen anser Wallin vara mycket bra. De har haft några tuffa 
år med långtidssjukskrivningar men nu verkar det som sektionen har återhämtat sig då några 
av de sjukskrivna kommit tillbaka samt genom några nyanställningar. Wallin tror att klimatet 
är öppet och att medarbetarna vågar komma till tals. Eftersom man sitter tillsammans med ett 
par andra sektioner interagerar man även mellan sektionerna vilket är positivt. Tidigare satt 
alla sektioner var för sig så detta är bättre, nu märker man att kommunikationen mellan 
sektionerna har blivit bättre. 

4.4.3. Information och kommunikation 
Det främsta verktyget Skatteverket har för att sprida information på, är genom sitt intranät. På 
intranätet finns en stor mängd information. Där finns generell information som berör alla 
anställda, där finns också information som är uppdelad efter arbetsgrupper, sektioner, kontor 
etc. Problemet med intranätet är att det kan vara svårt att hitta den nödvändiga informationen 
på grund av det breda sortimentet. Wallin anser att intranätet skulle kunna förbättras men att 
man inte får glömma bort att dialogen är det viktigaste verktyget när det kommer till att sprida 
information. Utan dialog är det svårt för människor att kunna relatera den nya informationen 
till sina egna arbetsuppgifter. Teknik löser inte allt.  
 
Wallin håller i arbetsmöten tre gånger i veckan, ett i Hallsberg, ett i Lindesberg och ett i 
Örebro. En gång i månaden har han även sektionsmöten då alla från de tre kontoren träffas 
och får chansen att kommunicera med varandra. På sektionsmöten diskuterar man mer 
allmängiltig information och dessa möten brukar pågå något längre. På arbetsmötena tar man 
istället upp mer personliga frågor, uppgifter som berör varje medarbetare på en mer personlig 
nivå. Arbetsmöten anser Wallin vara nödvändiga eftersom alla inte arbetar med samma 
uppgifter och behöver därför inte samma information.  
 
Utöver intranätet använder Skatteverket sig av en kaskadmodell när det kommer till att sprida 
information. Kaskadmodellen innebär att information ska spridas från mun till mun, från 
huvudkontoret ner till varje medarbetare. Detta ska dock gå igenom varje överordnad chef, 
neråt i företaget och informationen skall återges i sin exakthet. Man kan se på det som ett 
bildspel, där alla anställda inom Skatteverket ska få ta del av exakt samma bildspel där ingen 
information får omtolkas eller omformuleras. Wallin anser dock att denna modell kan ses som 
trubbig och borde modifieras något för att den ska passa in till varje sektion, annars är det 
svårt för samtliga medarbetare att verkligen kunna ta till sig av Kaskadmodellen. Tanken är 
dock att ett budskap inte ska förändras eller omformuleras något. Kaskadmodellen är en 
envägsprocess och denna modell har använts i cirka ett år.  
 
En gång per år har alla minst ett utvecklingssamtal. Detta är en policy som Skatteverket har 
och som går under namnet ”medarbetarepolicy” och denna måste självklart uppfyllas. Men 
hur själva utvecklingssamtalen utförs är helt upp till varje chef. Det finns dock en 
”huvudmall” man ska använda sig av, men man kan själv anpassa mallen och skapa en egen 
modell med hjälp utav den. Inför varje utvecklingssamtal har Wallin förberett vissa frågor, 
och en fråga är hur medarbetarna ser på Wallin som chef. Han är dock medveten om att det 
inte alltid är lätt att vara ärlig om hur man känner för sin chef, men då finns även en 
utvärderingsenkät som alla anställda måste fylla i en gång per år. Denna enkät är anonym och 
berör hela organisationen, så på denna enkät utvärderar man inte enbart sin närmaste chef utan 
även kontorschefen med flera. Självklart sammanställs alla enkäter som sedan avslutningsvis 
delas ut till sektionscheferna så att de får ta del utav dem. Utifrån enkätsvaren bör man, enligt 
Wallin, ha en handlingsplan ifall att medarbetarna inte är nöjda.  
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Wallins utvecklingssamtal med sin chef, kontorschefen Thomas Carlsson, ser annorlunda ut 
mot medarbetarnas utvecklingssamtal. Vid dessa samtal pratar man mer om situationen på en 
övergripande nivå än på en detaljerad nivå. Här diskuteras även Wallins egen utveckling så 
dessa utvecklingssamtal kan efterliknas vid mentorsamtal.   
 
Kommunikationen till sina medarbetare ser Wallin som bra. Eftersom han har arbetat på 
Skatteverket i flera år har han blivit utvärderad många gånger och han har därmed också haft 
tid att anpassa sig därefter. Wallins sektion ligger högt till inom organisationen vad gäller bra 
kommunikation samt bra och fungerande relationer (detta enligt utvärderingsenkäterna). 
Wallin tror detta till stor del beror på att man har en bra återkoppling och att alla vet vilka 
kraven är.  

4.4.4. Relationer 
Relationerna på arbetet är främst arbetsbaserade men till viss mån umgås man även med 
medarbetare och kollegor på lunch eller vid fika. Det har hänt att man har hittat på roliga 
saker inom sektionen, som att till exempel att ha ett sektionsmöte ute i skogen samtidigt som 
man grillar och njuter av naturen.  
 
Självklart uppstår konflikter emellanåt då man har ett öppet klimat och beroende på typen av 
konflikt hanteras de annorlunda. Är det av känsligt material pratar man oftast med en person i 
taget eller med de två involverade. Är konflikten istället inte av personlig karaktär kan man ta 
det på arbetsmöten eller sektionsmöten. Wallin upplever att medarbetarna oftast kommer till 
honom när en konflikt uppstår.  
 
Wallin anser att arbetsmöten är viktiga och håller i dessa cirka en gång i veckan med sina 
medarbetare för att de ska kunna ställa frågor rörande ny information och så vidare. Han är på 
varje ställe (Örebro, Hallsberg och Lindesberg) en gång i veckan för att han ska få träffa sina 
medarbetare regelbundet och kunna ha en fungerande relation till samtliga. För att en relation 
ska vara möjlig krävs att kommunikationen fungerar väl. Wallin anser att det är viktigt att han 
åker ut till sina medarbetare och får på så vis träffa dem på plats där de sköter sitt 
”vardagliga” arbete. På det viset får han en bättre helhetsbild av sin sektion, vilket är av nytta 
när det är dags för löne- och utvecklingssamtal.  
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4.5. Intervju med sektionschef, Processektionen 
Lars Andersson, sektionschef på Processektionen, har endast arbetat på Skatteverket sedan 
december 2006. I sektionen arbetar för närvarande 16 medarbetare som är fördelade mellan de 
tre kontoren. Merparten arbetar i Örebro medan det finns en medarbetare i Hallsberg och tre 
medarbetare i Lindesberg. En vanlig dag för Lars Andersson består av en massa möten. Innan 
Andersson tillträdde hade sektionen inte haft någon chef sedan sex månader tillbaka, så 
prioriteten ligger för närvarande i att få sektionen att fungera som den ska. Anderson har både 
ett administrativt ansvar för sektionen och ett operativt ansvar, dessutom anstränger han sig 
för att hela tiden finnas tillgänglig för sina medarbetare. Även resursplanering ser Andersson 
som en stor del av sitt chefskap och att arbeta strategiskt.  

4.5.1. Mellanchefer 
Som mellanchef tycker Andersson att man fungerar som lagledare. Man ska coacha, stötta och 
ge riktlinjer till medarbetarna samt se till att de har tillgång till de resurser och den kompetens 
de behöver för att de ska klara av sitt arbete. Man ska fungera som vägledare, och vissa 
medarbetare behöver mer vägledning än andra. Andersson anser det viktigt att man har 
tydliga mål och att man fångar upp och vidarebefordrar betydelsefull information. Inte bara 
information som förs vidare nedåt i hierarkin, utan även information och åsikter som kommer 
från medarbetarna som bör föras vidare till högre instans.  
 
Att mellanchefer är klämda ses som en självklarhet av Andersson. Detta är dock inget han 
upplever som direkt jobbigt i sin roll som sektionschef utan påpekar istället att även 
kontorschefen har en form av mellanchefsposition, och att han säkert har ännu mer press och 
krav på sig. Andersson menar att denna klämdhet existerar i de flesta organisationer och blir 
en naturlig del av arbetet. Man får direktiv ovanifrån och försöker föra dessa direktiv vidare 
ner i hierarkin. Samtidigt måste man ta allt med en nypa salt eftersom det blir ganska 
fyrkantigt med att försöka tillgodose alla. Viktigt är att man har tydliga mål och att man har 
en bra taktik för hur man framför informationen. Att den framförs på rätt sätt är betydande för 
att få medarbetarnas deltagande så att alla ska kunna arbeta mot de gemensamma målen. Som 
chef och ledare är det betydelsefullt att man lär känna alla och att man kan anpassa det egna 
ledarskapet efter varje medarbetares personlighet. Vad gäller ledarskapet är det styrt så till 
vida att målen och resurserna redan är satta. Andersson anser att han har fria tyglar att planera 
den egna dagen och att anpassa det egna ledarskapet. 

4.5.2. Organisationsstruktur 
Strukturen på kontoret gör att de delar arbetsyta med andra sektioner. För att arbetsmiljön ska 
fungera och för att man ska kunna ventilera saker som rör de som arbetar tillsammans har 
man så kallade arbetsplatsmöten en gång i månaden. I samband med dessa möten tar man en 
fika och får då ytterligare en chans att umgås över sektionsgränserna. Detta tycker Andersson 
leder till att arbetsklimatet blir bättre då ett samarbete över sektionerna skapas. Vissa umgås 
även utöver arbetstid, några spelar bland annat innebandy tillsammans. 
 
I samband med de årliga utvecklingssamtalen hålls även lönesamtal. Sektionscheferna sätter 
medarbetarnas löner gemensamt inom ledningsgruppen, och denna ledningsgrupp består av 
samtliga sektionschefer samt kontorschefen. Tillsammans går man igenom varje medarbetare 
och gör en bedömning av det gångna året. Alla sektionschefer kan alltså påverka 
medarbetarnas löner trots att de inte hör till den egna sektionen.  
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4.5.3. Information och kommunikation 
I det dagliga arbetet sprids information via intranätet, genom olika typer av möten, via e-mail 
samt genom den dagliga dialogen. Andersson uppfattar intranätet som väldigt komplext, med 
alldeles för mycket information. Intranätet består bland annat av en massa olika anslagstavlor 
som berör olika grupper, till exempel är det uppdelat efter sektioner, arbetsgrupper med mera. 
Andersson anser att intranätet är rörigt och på grund av detta är det svårt att veta var man ska 
börja söka efter den information man behöver. En sökfunktion existerar men även den är 
svårhanterlig och skulle kunna förbättras.  
 
Kaskadmodellen används för att sprida information från högsta instans, genom samtliga 
nivåer ner till varje medarbetare. Andersson förklarar modellen med att det är information ska 
gå igenom alla led nedåt i organisationen. Kontorschefen ska alltså inte föra information 
direkt till medarbetarna utan den ska gå igenom sektionscheferna. Detta för att en möjlighet 
till dialog på alla nivåer ska ges. 
 
Man har flera olika typer av möten för att hålla medarbetarna uppdaterade på all ny 
information. Dessutom vill man skapa ett klimat där medarbetarna ska kunna föra en dialog 
tillsammans med sina kollegor och med sin sektionschef. Sektionsmöten hålls en gång i 
månaden och då diskuteras främst saker som berör den egna sektionen. Vid sektionsmöten 
kommer medarbetarna från Hallsberg- och Lindesbergkontoren till Örebro så att hela 
sektionen ska få sammanstråla. Andersson använder även dessa möten till att sprida generell 
information som kommer från högre instans. Han anser det vara hans uppgift att 
uppmärksamma sektionen på den senaste informationen och sållar därför själv ut det han 
anser viktigast. 
 
Utvecklingssamtal är ett formellt möte som genomförs en gång per år. Dyker det dock upp 
något speciellt under året tar Andersson det löpande med medarbetarna. Han har en egen 
modell som han använder sig av vid utvecklingssamtalen, men denna modell följer 
Skatteverkets mall som behandlar vad som ska diskuteras vid utvecklingssamtal. Här 
diskuteras vad som hänt under året samt görs en utvecklingsplan för vad man har för 
ambitioner. Vidare pratar man om de förväntningar som medarbetarna har på sin sektionschef. 
Utöver detta tillfälle kan medarbetarna även utvärdera sina chefer och sin arbetsplats via en 
enkät som delas ut en gång per år. Detta sker anonymt per varje sektion. Andersson anser att 
han har en god kommunikation med både kontorschefen och sina medarbetare.  

4.5.4. Relationer 
Anderssons relation till kontorschefen skiljer sig åt mot de relationer han har med sina 
medarbetare. Med medarbetarna försöker han alltid vara tillgänglig samt vara en i teamet, 
dessutom försöker han skapa ett gemensamt klimat inom sektionen där de alltid kan hjälpa 
och stötta varandra. Han fikar med medarbetarna varje dag och försöker att varva mellan de 
olika grupperingar som finns, detta för att ha en fungerande relation med samtliga. Han har 
alltså en daglig kontakt med medarbetarna, medan kontakten med kontorschefen främst 
baseras på när det behövs. Kontorschefen reser mycket och är ofta upptagen men i perioder 
har de mer kontakt med varandra. Om en konflikt skulle uppstå ser Andersson att 
medarbetarna kommer till honom. Eftersom han är ny på Skattekontoret i Örebro har knappt 
några konflikter uppstått. Men har det varit några konflikter har han försökt lösa konflikten 
genom att lyssna på alla inblandade, kontrollera fakta för att sedan medla mellan de olika 
parterna 
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4.6. Intervju med medarbetare, Nyföretagarsektionen 
Karin Jonsson har arbetat på Skatteverket sedan december 2000, nu hon arbetar deltid på 
kontoret i Hallsberg. Karin Jonssons arbetsuppgifter består utav att sköta taxeringen för nya 
företag. Dessutom har hon vissa administrativa ansvarsområden och arbetar som koordinator i 
bestämda ärenden. Jonsson kan påverka sitt arbete till stor del själv. Hon känner att hon har 
ett stort spelrum för hur hon lägger upp sin dag och har en ganska flytande rapportering till 
sektionschefen. Självklart beror detta på att sektionschefen kan lita på att hon utför det hon 
ska.  

4.6.1. Mellanchefer 
Jonsson kan till viss del uppleva det som ett problem att sektionschefen har överordnade som 
han måste svara till. Hon anser att det märks att sektionschefen själv inte kan styra som han 
vill. Det finns några exempel på detta då medarbetarna och ledningen har haft skilda åsikter. 
Hon anser att Wallin förstår medarbetarna och att han försöker strida för deras räkning så 
mycket han kan. Det har funnits tillfällen då medarbetarna inte har kunnat förstå hur 
ledningen har tänkt när de fattat de beslut de gjort. Men Jonsson tycker ändå inte att det är 
konstigt att skilda åsikter uppstår mellan ledning och medarbetare eftersom deras 
arbetsuppgifter är väldigt skilda. Ledningen arbetar inte med de praktiska arbetsuppgifterna 
som de beslutar om. Trots att sektionschefen försöker att strida för deras åsikter upplever 
Jonsson att det i slutändan ändå är ledningen som bestämmer. Det känns som om de som 
fattar dessa beslut är lite väl långt från verksamheten ibland för att verkligen kunna förstå, och 
vissa beslut upplever medarbetarna som icke genomtänkta. 
 
Jonsson tror att Wallin kan styra vissa saker själv men att han ändå är ganska styrd från högre 
instans, men detta är endast en känsla Jonsson har. Rörande personalfrågor har sektionschefen 
en större styrförmåga där han kan bestämma och fatta egna beslut. Hon tror dock att 
sektionscheferna har fått det tuffare i och med att regionen har blivit större och att 
organisationen har blivit omstrukturerad. De har större ansvarsområden med mindre 
befogenhet att fatta egna beslut. Igen, detta är endast vad Jonsson tror och hur hon själv 
upplever situationen. Hon påstår inte att så är fallet.  

4.6.2. Organisationsstruktur 
Arbetsklimatet på kontoret i Hallsberg är bra. Det flesta hjälper och stöttar varandra, och man 
har oftast kul tillsammans. Man umgås på lunchen och samtalar med varandra på fikarasterna. 
Även relationen till samtliga inom sektionen är riktigt bra. Man har bra kontakt med de flesta, 
trots att de är utspridda mellan Örebro, Hallsberg och Lindesberg. 

4.6.3. Information och kommunikation 
Jonsson säger att det finns många olika nivåer där man kan införskaffa information ifrån. 
Dock har Jonsson aldrig hört talas om Kaskadmodellen tidigare. Hon är medveten om att det 
finns en personaltidning men erkänner att den läser man inte speciellt noga. Ett av de 
vanligaste sätten att insamla information på är genom att själv söka på intranätet. Intranätet 
anser hon emellertid innehåller alldeles för mycket information då det är uppdelat per ren 
generell information som rör alla anställda på Skatteverket, per arbetsgrupper, per kontor, och 
per sektion med mera. Detta gör att det är svårt att hitta den information som verkligen är 
relevant för just Jonsson. Hon berättar att det är vanligt att man delar med sig av ny 
information till sina kollegor, man pratar i korridorerna, på fikarasterna och på lunchen. Där 
berättar man för varandra om man hittat något nytt som är av relevans. Jonsson tycker att det 
borde finnas ett enklare sätt att sprida relevant information på. Intranätet är helt enormt och 
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förlorar därmed en del av sin funktion på grund utav den massa som finns lagrad där. Stora 
lagförändringar har man dock koll på och annan information som är av stor vikt tar man reda 
på. Det finns även vissa kontaktpersoner som informerar om bland annat nya lagar men där 
emellan får man försöka hitta mycket själv. Sektionschefen, Thomas Wallin, pratar främst om 
löpande information på möten, information som främst rör sektionen.  
 
Jonsson säger att det finns en kollega på Hallsbergkontoret som håller sig väl uppdaterad när 
det kommer till ny information, är det något man undrar över går man först och främst till 
henne. Egentligen borde man sätta sig ner en timme varje morgon och gå igenom ny 
information som finns på intranätet, men tyvärr räcker inte tiden till menar Jonsson. Visst kan 
detta vara en prioriteringsfråga såväl som en rutinfråga att faktiskt ta sig tid.  
 
Utöver intranätet hålls även en mängd möten. En gång i veckan har man arbetsmöten, dessa 
möten berör de som arbetar med samma arbetsuppgifter i Hallsberg endast. Här diskuterar 
man hur man ligger till med specifika arbetsuppgifter och ansvarig för dessa möten är 
sektionschefen. Sektionsmöten har man en gång i månaden och då får man också chansen att 
träffa de andra kollegorna som arbetar på kontoren i Örebro och Lindesberg. På 
sektionsmötena pratar man om information som berör deras sektion, och Jonsson anser att 
Wallin är bra på att samla ihop och förmedla den information som är relevant för sektionen. 
Sen har man även arbetsplatsträffar en gång i månaden, då är det information som berör 
Hallsbergskontoret endast och då är det en annan chef som håller i dessa möten. Trots alla 
dessa möten sprids en stor del av den informella informationen i korridorerna och via e-mail. 
Jonsson anser att det är en mängd möten och dess relevans kanske inte alltid är motiverad. 
 
Ibland kan Jonsson uppleva att ren arbetsmässig information är trögspridd inom sektionen 
eftersom man sitter på tre olika kontor. Det har hänt att problem uppstått som man längre fram 
fått reda på att samma problem uppstått på ett annat kontor. Hade kommunikationen fungerat 
som den skulle, hade den tid man fick lägga ner på att lösa problemet inte varit nödvändig om 
man vetat att en kollega på ett annat kontor satt på lösningen. Jonsson anser att ren 
skattemässig information sprids sämre men allt annat som berör organisationen får man 
regelbundna uppdateringar på.  
 
Utvecklingssamtal har man en gång om året och vid dessa möten pratar man om allt. Det finns 
ett dokument som innehåller de punkter och frågor man skall diskutera. Men utöver det pratar 
man om allt möjligt, till exempel hur man har skött sitt arbete, om man har stött på problem, 
vilka utbildningar man vill gå på med mera. Ett utvecklingssamtal per år räcker och skulle 
något dyka upp under året tar man upp det med sektionschefen omgående. Man väntar alltså 
inte till nästa utvecklingssamtal för att frambringa sitt ärende. Även medarbetarna får chansen 
att utvärdera sina överordnade. Detta sker genom en årlig enkät. Jonsson tycker dock att det är 
svårt att utvärdera andra chefer som man sällan kommer i kontakt med, sektionschefen Wallin 
är lättare eftersom man har en regelbunden kontakt med honom. Jonsson anser att hon har en 
öppen och ärlig kommunikation med sin sektionschef.  

4.6.4. Relationer 
Jonssons relation till sektionschefen fungerar bra. Hon anser sig få det stöd hon behöver och 
är berättigad till. Ingen medarbetare är rädd för att prata med varken Wallin eller 
kontorschefen, Thomas Carlsson. Detta är tecken på att relationerna mellan medarbetare och 
chefer ändå är av öppen natur. Jonsson menar att även att man har bra relationer till sina 
chefer där man vågar berätta hur man känner och tycker, har man fortfarande respekt för sina 
chefer. Det är dem som bestämmer och fattar de slutgiltiga besluten.   
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Relationen är god inom den egna sektionen och man hjälper varandra när man kan. Jonsson 
tror att denna goda relation är något som sektionschefen har bidragit till. Umgänget med 
sektionschefen är avslappnat med en öppen dialog men trots detta vet man att han är chef, så 
respekten finns där.   
 
När en konflikt uppstår går hon till sektionschefen, men hon vet inte alltid om sektionschefen 
verkligen går vidare med ärendet eller om det stannar vid det att han är informerad om 
konflikten. Jonsson upplever att konflikter som till exempel berör medarbetare som inte utför 
sitt arbete på ett önskvärt sätt, är av lite mer komplicerad natur. Hon upplever att 
sektionschefen har svårt att ta itu med sådana problem men tror dock inte att det handlar om 
att sektionschefen inte bryr sig utan det då främst är frågan om att befogenheten saknas att 
kunna göra något åt saken.  
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4.7. Intervju med medarbetare, Processektionen 
Viktoria Andersson började sommarjobba på Skatteverket år 2004 vilket ledde till en 
projektanställning. Nu arbetar hon inom processektionen där de flesta jurister är samlade. 
Viktoria Anderssons arbetsuppgifter består av att arbeta med omprövningar (ärenden där 
skattebetalarna begärt omprövningar av tidigare taxeringar). Hon är Skattenämndsordförande 
och beslutar i olika frågor som handläggarna själva inte kan besluta om, till exempel 
skattetillägg. Hon är processförare och företräder Skatteverket i domstolen i frågor gällande 
till exempel en skattebetalares förfrågan till omprövning. Dessutom fungerar hon som 
bollplank till handläggare och utbildar också nya handläggare. Andersson upplever sina 
arbetsuppgifter som väldigt varierande och uppskattar att företaget erbjuder många 
internutbildningar. 

4.7.1. Mellanchefer 
Man märker att sektionschefen är styrd från sina överordnade och att han sitter i en svår sits. 
Andersson upplever det som ett problem att sektionschefen får försvara förslag som kommit 
från högre instans inför medarbetarna trots att sektionschefen inte alltid håller med om dessa. 
De måste ändå arbeta med förslagen trots att de inte är övertygade om att de kommer fungera 
i verksamheten. Att dras mellan två grupper upplevs som ett typiskt mellanchefsproblem. 
Vidare kan medarbetarna bli besvikna över att de inte får igenom sina förslag och att 
sektionschefen inte kan göra något åt det. 
 
Andersson tycker det verkar som att sektionschefen kan styra sina arbetsuppgifter till viss del 
själv och att han har befogenhet att omfördela resurser, sköta den löpande verksamheten och 
strukturerar upp sektionen. Sektionschefen måste se till att alla omprövningar fungerar och 
meddela medarbetarna om hur de ligger till med handläggningstider och så vidare. Men 
Andersson vet inte hur långt sektionschefens befogenheter sträcker sig, om sektionschefens 
exakta arbetsuppgifter och vad han kan påverka. 

4.7.2. Organisationsstruktur 
Arbetet inom sektionen är väldigt anpassningsbart med bland annat flextid. Det som är styrt är 
att man måste hålla handläggningstider och att man måste hålla sig till allmänhetens 
telefontider, annars kan man själv växla mellan arbetsuppgifter och när man väljer att arbeta 
med olika uppgifter. Man kan säga att medarbetarna är styrda i vissa delar men när det 
kommer till det vardagliga arbetet kan man lägga upp dagen till stor del själv. Andersson 
anser att de har god kontakt över sektionerna. Man äter lunch och fikar tillsammans.   

4.7.3. Information och kommunikation 
Information sprids via intranätet där mängden information är oerhörd. Så pass mycket att det 
upplevs som om att man inte hinner läsa all information som kommer in varje dag. Intranätet 
är indelat i olika anslagstavlor som är tillgängliga för olika arbetsgrupper, sektioner och så 
vidare. För att hinna med det viktigaste går Andersson igenom specifik information varje 
morgon och letar efter särskilda frågor när tillfälle ges. Andersson tycker att intranätet kan ses 
som den enda kanalen för informationsspridning. Det finns även en personaltidning men den 
läses sällan då den endast berör övergripande frågor för Skatteverket i hela Sverige. 
Andersson prioriterar hellre en specifik fråga som berör hennes arbetsuppgifter. 
Sektionschefen kommer med information på sektionsmöten samt på sektionens egna 
anslagstavla på intranätet, där får de veta hur de ligger till i balansen med omprövningar, när 
de ska ha sektionsmöten och så vidare. Sektionens anslagstavla uppdateras regelbundet men 
Andersson tycker att den allmänna informationen kommer bort. Eftersom det finns så mycket 
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information finns där även en rädsla för att viktig information ska gå förlorad. Därför försöker 
alla att sprida nya lagtexter muntligen för att underlätta för varandra och för att ha ett 
komplement till intranätet.  
 
Det finns även diskussionsforum på intranätet där olika arbetsgrupper kan föra diskussioner 
om sakfrågor. Andersson anser det viktigt att man håller ner antalet personer i de olika 
arbetsgrupperna för att det ska blir lättare att föra en diskussion och för att alla ska våga säga 
vad de tycker. Om det är för stora grupper kanske inte alla vågar komma till tals och då missar 
man värdefulla tankar och åsikter. Ett öppet diskussionsforum är även bra för den geografiska 
utspriddheten som finns inom sektionen, detta gör att man kan hålla kontakten och hjälpa 
varandra trots att man är stationerad vid olika kontor. Kaskadmodellen känner Andersson inte 
igen vid namn men tycker att sättet att förmedla information på ändå är ett vanligt och 
naturligt sätt.  
 
Sektionsmöten har de en gång i månaden och då får de veta hur de ligger till, deadlines för 
omprövningar, hur arbetsläget är, vad de andra medarbetarna gör och så vidare. De har även 
så kallade arbetsplatsträffar en gång i månaden där de som delar arbetsyta träffas. Fyra 
sektioner delar kontorsutrymme och dessa möten handlar om övergripande frågor som rör 
arbetsplatsen och kontoret, här tas alltså ingen specifik sektionsinformation upp. Lars 
Andersson är en av två sektionschefer som normalt håller i dessa arbetsplatsmöten.  
 
Man har utvecklingssamtal en gång per år och under dessa samtal pratar man bland annat om 
hur man trivs med sitt arbete, hur arbetet fungerar tillsammans med privatlivet, hur 
arbetsbelastningen ser ut och vad man har för framtidsplaner. Andersson tycker att 
utvecklingssamtalen är viktiga men har inte haft ett ”riktigt” samtal ännu eftersom hennes 
chef, Lars Andersson, är ny. Därför handlade hennes senaste samtal om framtidsplaner endast. 
Både chef och medarbetare får säga sitt och här ges även tillfälle för feedback. Utvärderingen 
av sektionschefen och arbetsmiljön sker genom en enkät där man får svara på vad som kan 
förbättras, ha synpunkter, utvärdera kontorschefen, regionchefen och så vidare.  
 
Kommunikationen anser Andersson som bra. Man kan säga vad man tycker och känner, och 
man kan säga till om något är fel. Något som upplevs som bra är att sektionschefen går 
igenom svaren som framkommit av medarbetarenkäten på sektionsmötena. Eftersom 
sektionschefen är ny kan Andersson inte gå in på detaljer om huruvida han har löst problem 
eller konflikter, eller hur Andersson tror han kommer att lösa problem i framtiden.  

4.7.4. Relationer 
Relationen till sektionschefen är öppen och tillmötesgående. Som chef är det bra att inte vara 
allt för auktoritär men trots detta måste man ändå ha en viss distans, samt ska chefen inge ett 
förtroende. Vissa arbetskamrater umgås man med privat, dessutom anordnas två 
personalfester om året. Andersson tycker det är viktiga att gå på dessa fester för att träffa fler 
arbetskamrater från andra sektioner efter arbetstid, det är lättare att släppa alla roller i sådana 
sammanhang. 
 
Vad gäller kritik och konflikter är det viktigt att ta upp det med personen som det berör, man 
ska inte behöva höra saker via någon annan. Om en konflikt uppstår är det mest naturligt att 
man går till sektionschefen men är det åsikter av mer övergripande slag kommer mycket fram 
under sektionsmötena.  
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5. Analys 
I denna del analyseras empiri och teori. De kvalitativa analysmetoder vi använt oss av, är att 
reflektera över likheter och skillnader mellan teori och empiri samt genom att göra 
jämförelser mellan respondenternas svar. 
 

5.1. Mellanchefer 
Det finns skilda teorier om vad gäller mellanchefens roll och betydelse i dagens många gånger 
plattare organisationer. Vissa forskare hävdar att mellanchefen skulle vara på väg att 
försvinna medan andra menar att de har fått en mer central roll och att de numera är motorn i 
dagens företag. Vad gäller mellanchefsdilemmat på Skattekontoret i Örebro har det 
framkommit från intervjuerna att kontorschefens styrning går genom sektionscheferna, 
därmed skulle man kunna se på sektionschefens roll som en spindel i nätet. Det finns alltså 
tydliga likheter mellan sektionschefens roll och de teorier som hävdar att mellanchefen är 
motorn i dagens företag. Detta tydliggörs med den figur som finns på sidan 15 
”Sektionschefens förbindelser” som visar att sektionschefernas förhållanden sker på både en 
vertikal och horisontell nivå.  
 
Det finns många skilda teorier om mellanchefens roll, men dock är de flesta teorier överens 
om att mellanchefen ofta kommer i kläm mellan över- och underordnade och har svårt att vara 
alla till lags. Vad som framkommit från vår undersökning är att klämdheten existerar på 
Skattekontoret i Örebro, men att sektionscheferna inte upplever denna klämdhet som ett större 
problem. Både medarbetarna och kontorschefen upplever klämdheten och tror att 
sektionschefens roll kan vara problematisk. Några forskare fann att dagens mellanchefer 
upplever att de befinner sig närmare den högre chefsnivån och de strategiska besluten. Detta 
skulle kunna vara orsaken till varför sektionscheferna inte upplever deras situation som direkt 
problematisk, eftersom de är med i ledningsgruppen och därmed känner sig närmre den högre 
chefsnivån där besluten fattas. Medarbetarna kan i viss mån uppleva det som ett problem då 
sektionscheferna inte jämt kan ta egna beslut utan måste anpassa sig till högre instans. Vidare 
tycker medarbetarna att sektionschefen borde ha än mer befogenhet till att fatta beslut som 
kan underlätta i medarbetarnas vardagliga arbete. Kontorschefen tycker att sektionscheferna 
sitter i kläm på grund av att det finns många starka viljor som stretar åt olika håll inom varje 
sektionen, och hur sektionscheferna upplever klämdheten beror på hur de själva väljer att 
handskas med den.  
 
Andra kännetecken för mellanchefer är att de ideligen måste fungera som översättare till deras 
över- och underordnade som många gånger missförstår varandra. Detta förekommer även på 
Skattekontoret i Örebro. En av sektionscheferna anser att kommunikationen blivit sämre 
mellan medarbetare och ledning i takt med att organisationen har blivit större och plattare, 
därmed har även avståndet mellan medarbetare och ledning ökat. Detta har gjort att graden av 
missförstånd tilltagit. Han ser därför på sin roll som medlare och ambassadör, där hans roll 
blir att förtydliga för ledningen vad medarbetarna menar med sina önskemål, och vice versa.    
 
Enligt teorin har mellanchefen ett stort ansvar för den dagliga verksamheten, trots detta har de 
sällan befogenheter som räcker ända ut. Båda sektionscheferna anser att de själva kan påverka 
och styra sitt ledarskap i stor utsträckning, dock är målen och resurserna till Örebrokontoret 
redan satta. Vad som ska utföras är styrt av lagar och regler, men hur man går tillväga är upp 
till var och en. Vidare menar teorin att rollen som mellanchef kräver kommunikation i alla 
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riktningar och att man därför bör tänka på att vara tydlig i alla lägen. Alla måste veta vart 
verksamheten är på väg och vilka målen är. Tydligheten betonas som en nödvändighet av 
kontorschefen, som även säger att tydligheten är grundläggande för att alla anställda ska 
förstå allt från de övergripande visionerna till att på ett klart och tydligt sätt förstå varje 
enskild arbetsuppgift.  
 
Båda sektionscheferna visade ett stort intresse och engagemang för ledarskapet, dessutom 
hade båda sektionscheferna ett syfte med sitt ledarskap genom att de ville skapa samhörighet 
och positiva framtidsutsikter för sina respektive sektioner. Sektionscheferna visade, på olika 
sätt, att de kände empati för sina medarbetare och ville allas bästa. Deras roll, som vi 
uppfattade den, var att främst finnas till hands för sina medarbetare.  En av sektionscheferna 
ansåg att hans ledarskap var uppbyggt på att hela tiden vara sig själv, men självklart måste 
man anpassa sig efter varje situation och efter varje medarbetares personlighet. Dessutom 
säger båda sektionscheferna att deras ledarskap handlar om att ha en öppen och ärlig dialog 
till sina medarbetare.  
 
Teorin hävdar att en stor del av en ledares dagliga arbete består av möten och att bra möten är 
ovärderliga för att nå resultat, eftersom det är vid möten man får beröm, blir bekräftad, får 
chansen att träffa och samtala med sina medarbetare samt lösa problem. Vi vet från de 
intervjuer vi gjort med sektionscheferna att deras arbetsdag består av en mängd möten. Utöver 
dessa fasta möten har man även möten som uppkommer under varje arbetsdag. Vidare menar 
teorin att om möten ska vara till fördel för medarbetarna bör man som ledare se över vissa 
frågor. Bland annat bör man tänka på att alla ska få chansen att komma till tals, att rätt 
deltagare är med på mötena och att alla vet målet och syftet med mötet. Detta anser vi 
framkommer tydligt på sektionschefernas möten med sina medarbetare. Eftersom man har 
delat upp möten i sektionsmöten och arbetsmöten vet man vilka som ska vara deltagande. 
Dessutom vet man från början vad som kommer att diskuteras eftersom dessa möten är av mer 
generell karaktär som berör sektionen i stort medan man vid arbetsmöten diskuterar 
arbetsuppgifter på en mer detaljerad nivå. En stor del av det som diskuteras på dessa möten 
finns även tillgängligt på intranätet. Vi har uppfattat att sektionscheferna har förstått vikten av 
att alla medarbetarna måste få chansen att komma till tals. Dessutom har man numera som 
policy att varje sektion inte ska bestå utav fler än 20 medarbetare. Att sektionen har en 
maxgräns borde underlätta för att medarbetarna ska känna sig mer avslappnade och därmed 
även våga föra en dialog, våga diskutera och även argumentera.  
 

5.2. Organisationsstruktur 
Skatteverket har som de flesta andra större organisationer ett organisationssystem som visar 
dess hierarki. (Den hierarkiska uppbyggnaden för Mittregionen kan hittas i bilaga 3, samt 
Örebrokontorets organisationsschema finns i bilaga 4). En fråga vi har ställt oss är hur 
Skatteverkets organisationsstruktur inverkar på mellanchefsdilemmat. Skatteverket är en 
statlig organisation som har tydliga regler och lagar som måste följas, och därmed existerar en 
typ av formaliseringsstruktur. En formell struktur lägger vikt vid regler och direktiv och där 
arbetsdelning och styrning betonas. Örebrokontoret är uppdelat i åtta sektioner och varje 
sektion har ett specifikt arbetsområde som kan efterliknas vid en funktionsorganisation. I 
varje sektion finns människor som har samma eller snarlika utbildningar, vilket gör att ett 
gemensamt språk skapas och som leder till en bättre kommunikation. Ett exempel är 
processektionen där de flesta av Skatteverkets jurister arbetar. Ser man till arbetsdelning har 
Skatteverket både en horisontell och vertikal arbetsdelning, vad gäller horisontell kan man se 
klara sektionsindelningar med avseende på arbetsområden och arbetsuppgifter. När det 
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kommer till större beslut är det främst frågan om en vertikal arbetsdelning, då de flesta 
besluten tas av kontorschefen eller till och med på en högre instans.  
 
Om vi ska efterlikna Skatteverket med den byråkratiska teorin framkommer flera likheter. När 
Weber skapade den byråkratiska teorin var den främst menad för offentliga kontor och 
offentligt anställda. Vidare handlar den byråkratiska organisationsstrukturen om styrning mot 
uppställda mål med hjälp av regler och procedurer som ska ge förutsättningar för 
verksamhetens effektivitet, stabilitet och kontroll. Skatteverket är, som redan nämnts, en 
statlig organisation som är styrd av lagar och regler som regeringen ställt upp. Detta för att 
man vill skapa en rättvis handläggning för skattebetalarna. Genom regeringens regleringsbrev 
sätts Skatteverkets kortsiktiga och övergripande ekonomiska mål. Skulle svårigheter eller 
konflikter framträda ska man kunna referera till de rådande lagarna, som då ska vägleda till 
korrekt handlande. Detta kan vi klart efterlikna med figur 3 ”Den byråkratiska organisationen 
och styrningen” på sidan 13.  
 
När Weber konstruerade sin modell av byråkrati använde han sig av fyra grunddelar som är 
arbetsdelning och specialisering, hierarkisk struktur, generella regler och karriärsystem. På 
Skattekontoret i Örebro har man en klar arbetsdelning vad gäller uppdelning av sektioner och 
därmed även arbetsuppgifter och specialistkompetens. De har en hierarkisk organisations-
struktur och är styrda av lagar och regler som redan nämnts. Dessutom finns ett internt 
rekryteringssystem där medarbetarna ges möjlighet till utbildning, bland annat erbjuder man 
ledarskapsutbildningar och aspirantutbildningar. Vissa problem med den byråkratiska 
modellen är dock att avskärmning från andra avdelningar kan uppstå. Men från våra intervjuer 
har det framkommit att det inte är ett problem på Örebrokontoret, då en kontorsomändring har 
ägt rum och att sektionerna numera delar kontorsyta. Detta har gjort att samarbetet över 
sektionsgränserna fungerar bra.  
 

5.3. Information och kommunikation 
Som framkommit i teoridelen handlar information om ett budskap som ska förmedlas till en 
eller flera mottagare. Vi ställer oss frågan om hur väl informationsflödet och 
kommunikationen fungerar, och hur det påverkar mellanchefsdilemmat. Skatteverket sprider 
sin information genom Kaskadmodellen, intranätet, och via möten. Vad gäller intranätet i 
stort, är mottagare och sändare inte densamme då alla kan lägga ut information på intranätet 
och alla har tillgång till att läsa det. Kaskadmodellen å andra sidan har samma sändare och 
mottagare hela tiden. Sändaren är högsta instans medan mottagaren är anställda på alla nivåer. 
Kaskadmodellen innebär att information ska spridas från högsta ledningen genom samtliga 
nivåer, ända ner till den lägsta nivån. Att informationen ska gå igenom varje nivå är för att 
tillfälle till diskussion ska ges. Informationen får inte ändras under dess spridning, utan kan 
efterliknas ett bildspel, där exakt samma bildspel visas för samtliga inom hela organisationen. 
Enligt teorin har organisationsstrukturen en stor inverkan på hur spridning av information 
sker, och eftersom Skatteverket är en stor organisation är det viktigt att man har ett 
välfungerande informationssystem som kan sprida all nödvändig information till samtliga 
Skattekontor. Som redan nämnts använder man sig av intranätet, Kaskadmodellen och olika 
typer av möten. Vidare säger teorin att de formella informationskanalerna tenderar att minska 
medan de informella kanalerna börjar ta större plats. Detta på grund av att informationen i de 
informella kanalerna upplevs gå snabbare. Här kan vi efterlikna Kaskadmodellen med den 
formella kanalen, och intranätet och alla möten med den informella. Möten är alltså ett annat 
sätt att sprida information på och detta används frekvent på Skatteverkets kontor i Örebro. 
Hur ofta man har möten varierar mellan sektioner och chefer, men generellt sätt har man 
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sektionsmöten en gång per månad, arbetsgruppsmöten en gång per vecka och 
arbetsplatsträffar en gång per månad. Enligt teorin består en ledares vardag av en massa 
möten och ibland i en sådan mängd att de kan ifrågasättas om de verkligen är nödvändiga. 
Detta är något samtliga respondenter kan relatera till då de upplever deras vardag som att den 
främst består av möten, ibland i en alltför stor mängd. Men teorin påstår att möten ändå är 
nödvändiga för att nå resultat och för att bidra till verksamhetens fortsatta utveckling, för vid 
möten skapas engagemang och delaktighet bland deltagarna och varje individs kunskap kan 
spridas inom företaget. Så länge Skattekontorets möten består av samtal och diskussioner är 
mötena inte endast en envägsprocess, utan de ger även möjlighet till att alla får komma till tals 
vilket är nödvändigt för att skapa bra relationer. När alla får göra sin röst hörd, ges även en 
möjlighet till att lära av varandra.  
 
Kommunikation är till skillnad mot information en flervägsprocess och en dialog. För att ett 
företag ska kunna fungera krävs en god kommunikation och dessutom är kommunikationen 
avgörande för att samtliga ska få kunskap om, förstå och acceptera organisationens mål. 
Några av de vanligaste problemen med att kommunikationen inte fungerar är att de flesta har 
för stor arbetsbörda eller att medarbetare är utspridda på mer än ett kontor och därför uteblir 
den vardagliga dialogen. Vad man gjort på Skattekontoret i Örebro är att sätta en maxgräns på 
antalet medarbetare i varje sektion, detta för att sektionscheferna ska kunna ha mer tid att 
samtala med medarbetarna. Vidare har Örebrokontoret medarbetare i både Hallsberg och 
Lindesberg och denna utspriddhet kan leda till att kommunikationen försvåras. Detta försöker 
man lösa genom att man har månatliga sektionsmöten där alla inom en och samma sektion 
träffas och får möjlighet att samtala. Några sektionschefer har även som rutin att arbeta på 
respektive kontor minst en gång i veckan. De sektionschefer som inte har detta som rutin kan 
anses som fysiskt frånvarande vilket kan leda till att dialogen försämras. För att eliminera de 
geografiska gränserna finns ett diskussionsforum på intranätet där man kan föra en dialog och 
hjälpa varandra. Detta leder till att de geografiska gränserna inte blir ett större 
kommunikationsproblem, utan kontakten kan hållas trots kontorens geografiska utspriddhet.  
 
Som ledare är det viktigt att prioritera kommunikationen och att den fungerar som sig bör. 
Eftersom ledning och regering sätter upp Skatteverkets mål är det av vikt att ledarna kan 
kommunicera syftet med målen så att medarbetarna förstår dem och kan arbeta mot dessa. 
Teorin säger att det numera krävs att medarbetare arbetar mer självständigt och att de har 
tillgång till kanaler där de själva kan söka efter relevant information. Av de intervjuer som 
gjorts har det framkommit att samtliga anser sig ha en bra kommunikation där man vågar vara 
ärlig och rak. Sektionscheferna verkar ha förstått att en fungerande kommunikation är ett 
måste, och genom regelbundna möten sprids även all nödvändig information. Intranätet är ett 
bra hjälpmedel för att medarbetarna själva ska kunna hitta den information de söker för att 
självständigt kunna sköta sina arbetsuppgifter, precis som teorin påpekar.  
 
Kommunikation är alltså nödvändig för informationsspridning, svårigheten ligger i att veta 
vilken information och hur mycket information som ska ut, vem den är relevant för och så 
vidare. Det som framkom under intervjuerna var att sektionscheferna försöker sålla ut den 
nödvändigaste informationen för att underlätta och förtydliga viss information för med-
arbetarna. Ett annat tillvägagångssätt för att skapa en bra kommunikation är genom de årliga 
utvecklingssamtalen. Då ges medarbetarna möjlighet att föra fram sina åsikter om den egna 
arbetssituationen samt åsikter om verksamheten och hur de anser att förhållandet till 
sektionschefen fungerar. Som teorin säger ska utvecklingssamtal skapa delaktighet och ge 
medarbetarna en chans till vidareutveckling. Detta är även grunden till Skattekontorets 
utvecklingssamtal då man vill ge medarbetarna en chans till medverkan samt om önskemål till 
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utbildning finns, ska dessa diskuteras och planeras. Dessutom diskuterar man vilka personliga 
mål medarbetarna satt upp för det kommande året. Återkoppling till föregående år ges även 
vid dessa möten. Detta anser vi är ett tecken på att Skattekontoret strävar efter att 
medarbetarna ska känna tillfredsställelse.       
 

5.4. Relationer 
Vi har ställt oss frågan om hur väl relationerna fungerar mellan sektionscheferna och 
medarbetarna, och enligt teorin är kommunikation och social kompetens nödvändig för att 
skapa goda relationer. Har man en fungerande relation bör detta innebära att man talar och 
lyssnar till varandra. En uppdelning av relationsprocessen kan göras i fyra delar, och dessa är 
information, kommunikation, mottagning samt relation. För närvarande pågår på 
Örebrokontoret diskussioner om att de mindre kontoren (bland annat Hallsberg- och 
Lindesbergkontoren) ska bli servicekontor och detta skapar viss oro bland de berörda 
medarbetarna. Detta kan alltså påverka relationerna negativt då medarbetarna kan uppleva att 
ledningen inte informerar om vad som kommer att hända.  
 
För att återgå något till den byråkratiska modellen kan specialiseringen leda till att avundsjuka 
eller kompetenstvister uppstår. Dels mellan olika individer och dels mellan olika avdelningar 
vilket kan leda till att konflikter uppkommer. Vem som kommer att hantera konflikten på 
Skattekontoret i Örebro beror på konfliktens storlek. Först och främst är det tänkt att 
sektionschefen själv ska kunna lösa tvisten inom den egna sektionen. Behövs medhjälp kan 
sektionschefen gå vidare med ärendet till övriga sektionschefer och tillsammans ska de 
försöka lösa problemet. Fungerar inte detta går ärendet vidare till kontorschefen. Detta kan 
relateras till den byråkratiska modellen som visar att när konflikter uppstår förs de oftast 
vidare uppåt i hierarkin. Eftersom kontorschefen inte är operativt insatt kan detta, enligt 
teorin, leda till att han inte förstår den verkliga problematiken. Dock anser samtliga 
respondenter att de har bra relationer till både chefer och medarbetare vilket gör att 
arbetsklimatet är trivsamt på Skattekontoret i Örebro.  
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6. Slutsats 
I denna avslutande del beskriver vi de slutsatser som dragits med hjälp av den föregående 
analysen. Här redogörs svaren på uppsatsens problemfrågor samt ges även våra reflektioner 
och tankar på mellanchefsdilemmat. 
 
 
Syftet med denna studie har varit att studera i vilken utsträckning mellanchefsdilemmat 
existerar bland sektionscheferna på Skattekontoret i Örebro. Vi har även tittat närmare på hur 
vissa faktorer kan ha en inverkan på mellanchefsdilemmat. Dessa faktorer är Skatteverkets 
organisationsstruktur samt informationsflödet, kommunikationen och relationerna inom 
sektionerna. 
 
Hur omfattande är mellanchefsdilemmat bland sektionscheferna på Skattekontoret i 
Örebro?  
Samtliga respondenter är överens om att mellanchefsdilemmat existerar på Skattekontoret, 
dock råder det delade meningar vad gäller dilemmats omfattning. Sektionscheferna anser 
nämligen att klämdheten inte är ett större problem, att det är något man måste hantera oavsett 
vilken bransch man arbetar inom. Dessutom kommer mellanchefsdilemmat alltid att existera, 
så det är främst en fråga om hur man väljer att hantera problemet. Medarbetarna anser att 
dilemmat existerar i en större utsträckning än vad sektionscheferna själva tycker. Anledningen 
till att medarbetarna upplever detta som ett större problem, tror vi, är för att de personligen 
blir drabbade av dilemmat. Detta sker genom att de anser att sektionscheferna inte kan fatta 
egna beslut och att de hela tiden behöver anpassa sig till högre instans. Sektionscheferna ser 
inte problemet som stort då de till viss del ”luras” att tro att de har större makt och 
beslutsbefogenhet än vad de i själva verket har. Att skilda uppfattningar existerar mellan 
sektionscheferna och medarbetarna beror även på att man som chef inte kan tillfredsställa 
allas önskemål. Ledning och medarbetare kommer alltid att se på saker ur olika synvinklar. 
Ledarskapet är dock något som både medarbetare och sektionschefer är överens om att 
sektionscheferna själva kan påverka.  
 
Avslutningsvis kan man säga att sektionschefen har en mycket central roll på Örebrokontoret 
eftersom de många gånger fungerar som motorn i verksamheten. Sektionscheferna är därmed 
definitivt inte en utrotningshotad art, som viss teori gör gällande.  
 
I vilken omfattning inverkar Skatteverkets organisationsstruktur på mellanchefs-
dilemmat?  
Skatteverkets organisationsstruktur har en relativt stor inverkan på mellanchefsdilemmat 
eftersom det finns klara och tydliga mål från högsta ledningen som sektionscheferna har i 
uppgift att uppnå. Dessutom finns Sveriges lagar att arbeta efter vilket gör att organisationen 
kan efterliknas den byråkratiska modellen. Ur medarbetarnas synvinkel har det framkommit 
att de upplever den hierarkiska strukturen som en större påverkan på mellanchefsdilemmat än 
vad sektionscheferna själva verkar uppleva. Sektionscheferna visar en större acceptans till 
denna styrdhet och detta skulle kunna bero på att de ändå är införstådda i att det ska finnas en 
högre grad av styrning i jämförelse med till exempel den privata sektorn.  
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Hur väl fungerar informationsflödet och kommunikationen mellan sektionscheferna och 
medarbetarna? 
Organisationsstrukturen påverkar hur informationsspridningen sker. Ser man till Kaskad-
modellen tycker vi att den hindrar effektiviteten eftersom informationen ska gå genom alla 
nivåer, från högsta instans till den lägsta. Ju fler nivåer desto långsammare sprids 
informationen. Vidare verkade medarbetarna uppfatta informationen från Kaskadmodellen 
som irrelevant många gånger på grund av att informationen är av allmän karaktär. Vi, och vi 
antar Skatteverkets högsta instans, ser på denna information som relevant trots sin allmänna 
karaktär för att medarbetarna ska få en ökad förståelse av verksamheten. Att medarbetarna 
anser den vara irrelevant tror vi bland annat beror på att de känner sig stressade av att en stor 
del av deras tid går åt i möten, samtidigt som arbetsbördan på skrivbordet växer sig större.  
 
Ett annat sätt att sprida information på är genom Skatteverkets intranät. Vad som framkommit 
under intervjuerna är att intranätet är för omfattande och att det är svårt att hitta relevant 
information på grund av dess omfattning. Dessutom är sökfunktionen mindre bra. Intranätet är 
dock ett hjälpmedel till att snabbt kunna sprida ny information på. Intranätets uppdelning gör 
att relevant information kan tas tillvara av respektive sektion, arbetsgrupp etc. Vi anser att 
intranätet är ett utmärkt verktyg till att sprida information på, däremot måste sökfunktionen 
ses över så att specifik information snabbt och enkelt kan hittas. Dessutom måste intranätets 
uppbyggnad och innehåll ses över. Information sprids också via samtal i korridorer, på fika 
raster och luncher. Detta tyder på att man har en bra kommunikation mellan medarbetare, 
både inom och över sektionsgränserna.   
 
Mötena upplevs som många till antalet, men är nödvändiga för att sprida kunskap och 
information på. Sektionsmötena gör att medarbetare från alla tre kontoren träffas och får 
tillgång till samma information. Här ges även tillfälle till utbyte av varandra. Vad gäller 
arbetsgruppsmötena är de bra för att medarbetare med samma arbetsuppgifter ska kunna 
hjälpa varandra, och vi anser att det bidrar till en bra informationsspridning samt en bra 
kommunikation dem emellan. Kommunikationen anser samtliga respondenter fungerar bra 
trots kontorens utspriddhet. En bidragande orsak till detta anser vi till viss del beror på att det 
inom varje sektion finns människor med liknande utbildning vilket skapar samhörighet. Visst 
finns det också problem med kommunikationen, men sektionscheferna arbetar aktivt för att 
det ska fungera till sitt yttersta. Att man har ett maxantal på 20 personer per sektion, och att 
man har utvecklingssamtal, bidrar och underlättar till att kommunikationen mellan 
medarbetare och sektionschef fungerar bra. Även arbetsplatsträffar förbättrar 
kommunikationen och relationerna mellan sektionerna. 
 
Hur väl fungerar relationerna mellan sektionscheferna och medarbetarna? 
Alla respondenter är överens om att relationerna mellan sektionschefer och medarbetare är 
bra. Oron för att de mindre kontoren kommer att bli servicekontor och för att det troligtvis 
kommer att kräva viss nedskärning eller omplacering av personal, har dock en något negativ 
inverkan på relationerna för närvarande. Om konflikter uppstår påverkar även detta 
relationerna negativt. På Skatteverket i Örebro är det sektionschefen i respektive sektion som i 
första hand hanterar konflikten. Eftersom samtliga respondenter är överens om att relationerna 
till sina överordnade och medarbetare fungerar bra ses detta som ett tecken på att konflikter 
ändå hanteras och tas på allvar. 
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7. Diskussion 
Här förs en kortare diskussion då andra intressanta aspekter framkommit under studiens 
gång, aspekter som inte har med studiens problemfrågor eller syfte att göra. Bland annat 
presenteras det vi har lärt oss under studies gång, vad vi bidragit med, samt egna 
rekommendationer och reflektioner.   
 
 

7.1. Vad har vi lärt oss? 
Innan denna studie utgick vi ifrån att Skatteverket var ”fyrkantigt” och ej formbart på grund 
av att de är en statlig myndighet som måste följa lagar och regler. Detta har motbevisats 
genom de intervjuer som gjorts då vi upptäckt att de är flexibla på många sätt, och dessutom 
lägger de stor vikt vid ledarskapsutbildning och medarbetarnas välbefinnande och fortsatta 
utveckling. 
 
I studien tittar vi på faktorer som kan påverka dilemmat och vad vi kommit fram till är, för att 
underlätta för mellancheferna är det en fördel att vara så nära beslutsnivån som möjligt, att 
man har befogenheter, att man har förmågan att kunna handskas med flera olika viljor, att 
vara en god översättare och medlare mellan sina under- och överordnade.  
 

7.2. Vad har denna studie bidragit med? 
Denna studie har bidragit med att stödja de teorier som berör mellanchefens situation vad 
gäller de forskare som menar att mellanchefen definitivt inte är på väg att försvinna, utan att 
mellanchefen snarare har fått en mer central roll. Vidare står det klart för oss att 
mellanchefsdilemmat kan upplevas väldigt olika beroende på var i organisationen man 
befinner sig.  
 

7.3. Rekommendationer  
Vi anser att intranätet inte fungerar till sitt yttersta då det innehåller för mycket information, 
åtminstone när det kommer till den informationsindelning de har för närvarande. Vi anser 
dock att intranätet är ett bra verktyg vid informationsspridning och det är viktigt att det 
används på ett enkelt och överskådligt sätt. De rekommendationer vi kan ge är att först och 
främst se över och förbättra sökfunktionen eftersom specifik information i dagsläget är 
svårsökt. Sökfunktionen bör ha samma uppbyggnad som hos exempelvis Google. Dessutom 
har vi som förslag att Skatteverket bör dela in intranätet i ytterligare fler avdelningar. Ett 
exempel är: 
 

1. Allmän information 
2. Lagar och regler 
3. Skatteverkets organisation 
4. Lokala kontor 
5. Sektioner 
6. Arbetsgrupper m.m.  

 
Ju fler indelningar desto enklare blir det att finna den senast utkomna informationen. Vad som 
framkommit under intervjuerna är att respondenterna för närvarande inte anser sig ha tid till 
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att läsa all information på intranätet, förbättrar man dock hela denna funktion behöver man 
inte avvara lång tid för detta moment. Dessutom bör samtliga ha som rutin att snabbt besöka 
intranätet ett antal gånger under dagens lopp.  

 

7.4. Reflektioner 
Vad som framkommit efter denna studie är att de flesta svar och tillvägagångssätt vi fått från 
respondenterna stämmer väl överrens med Skatteverkets medarbetarpolicy. Dock har 
respondenterna inte refererat till denna policy mer än vid frågor om utvecklingssamtal. Detta 
ställer oss frågande till om sektionscheferna och medarbetarna är medvetna om hur väl 
förankrad medarbetarepolicyn verkar vara i det vardagliga arbetet? Medarbetarpolicyn verkar 
vara en del av företagskulturen. Detta kanske är av en sådan självklarhet för alla att man 
därför inte tänker på det i samma utsträckning som det blev påtagligt för oss.  
 
Skatteverket har klara mål genom lagar och regler. Hjälper eller stjälper det mellanchefs-
dilemmat? Detta är en intressant fråga för vidare forskning. 
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Bilaga 1. Begreppsförklaring 
 
Chef/Ledare 
 I denna uppsats särskiljer vi inte på chef och ledare. Med det menar vi att när det refereras till 
chef betyder det att denne även är ledare och vice versa.  
 
Kollega 
Kollega i denna uppsats innebär anställda på samma position. Med det menar vi personer som 
har samma befattning, exempelvis två sektionschefer. 
 
Kommunikation 
I denna studie fokuserar vi på den interna kommunikationen vilket innebär feedback som kan 
ges i form av exempelvis utvecklingssamtal samt informationsspridning, sätt att samtala med 
kollegor, chefer och medarbetare.  
 
Medarbetare 
Med medarbetare menar vi anställda/underordnade utan chefsbefattning.  
 
Mellanchef 
Definitionen på mellanchef betyder oftast att en chef har både överordnade chefer att svara till 
samt underordnade chefer och medarbetare att styra. I denna studie ser vi på sektionscheferna 
som mellanchefer trots att de inte har några underordnade chefer att leda utan endast 
medarbetare. Detta för att mellanchefsproblematiken bör upplevas oavsett.  
 
Relation 
Med relation menar vi umgänge, kommunikationssätt samt förhållningssätt till kollegor, 
chefer och medarbetare på ett övergripande sätt.  
 



 

Bilaga 2. Skatteverkets sju regioner 
 

 
 
 



 

Bilaga 3. Organisationsschema Skatteverket, Mittregionen 



 

Bilaga 4. Organisationsschema Skattekontoret Örebro 
 



 

Bilaga 5. Intervjufrågor till kontorschefen 
 
Bakgrundsinformation 

1. Har du alltid önskat arbeta på Skatteverket eller hur kom det sig att du började arbeta 
här?  

2. Hur länge har du haft denna befattning?  
3. Har du haft en annan position inom Skatteverket tidigare?  
4. Vilka är dina arbetsuppgifter?  
5. Vem är din närmaste chef?  
6. Hur många medarbetare ansvarar du för? 

 
Mellanchefer 

7. Har ni internutbildning för nya chefer/ledare? 
8. Vilka egenskaper bör en ledare ha enligt dig? 
9. I vilken utsträckning anser du att du styr sektionscheferna i deras arbetsuppgifter? 

Eller har de befogenheter att själva påverka och styra sina arbeten? 
10. Enligt vissa undersökningar som gjorts om mellanchefer så har det framkommit att de 

känner sig klämda mellan medarbetare och högre chefer. Anser du att det kan stämma 
vad gäller sektionscheferna? 

 
Organisation 

11. Hur upplever du arbetsklimatet vid Örebrokontoret? 
12. Kan du styra dina egna arbetsuppgifter? 
 

Information och kommunikation 
13. Hur sprids information inom företaget? Exempelvis nyhetsbrev, anslagstavlor, 

intranät. Annat? Anser du att det fungerar på ett bra sätt eller har du andra förslag på 
hur man skulle kunna förbättra detta? 

14. Vi har läst i er personaltidning om att ni använder er av Kaskadmodellen i er 
verksamhet. Kan du berätta om den lite mer ingående för oss? Vad innebär den och 
vad anser du om den? 

15. Hur ofta har ni avdelningsmöten samt ledningsmöten? Vad behandlas under dessa 
möten? 

16. Hur ofta har ni utvecklingssamtal? Vad är ditt syfte med att hålla i utvecklingssamtal 
med sektionscheferna? Vad diskuteras vid utvecklingssamtal? Får sektionscheferna 
komma till tals? 

17. Kan sektionscheferna utvärdera dig? 
18. Anser du att du har en god kommunikation till dina sektionschefer och övriga 

medarbetare?  
19. Hur ger du kritik och beröm till dina medarbetare? Jobbar ni med feedback inom 

organisationen? 
 
Relation 

20. Hur ser du på din relation till sektionscheferna? Har du någon relation till 
medarbetarna? 

21. Umgås du med dina sektionschefer och medarbetare utöver arbetet, exempelvis lunch, 
andra aktiviteter, privat?  

22. Om en konflikt uppstår inom en sektion, involverar du dig eller låter du 
sektionschefen själv hantera konflikten?  



 

Bilaga 6. Intervjufrågor till sektionscheferna 
 
Bakgrundsinformation 

1. Har du alltid önskat arbeta på Skatteverket eller hur kom det sig att du började jobba 
här?  

2. Hur länge har du haft denna befattning?  
3. Har du haft en annan position inom Skatteverket tidigare?  
4. Hur ofta rapporterar du till din överordnad? Hur får du dina direktiv?  
5. Vilka är dina arbetsuppgifter?  
6. Hur många medarbetare ansvarar du för?  

 
Mellanchefer 

7. Vad innebär att vara en mellanchef för dig? 
8. Vad har du för förväntningar på din chef? 
9. Kan du tillgodose medarbetarnas behov samtidigt som dina chefer tillgodoser dina 

behov? 
10. Anser du att ditt ledarskap är styrt från högre distans, i så fall var ifrån? (Till exempel 

från kontorschefen eller regionchefen). Eller har du möjlighet att påverka och styra ditt 
ledarskap själv?  

11. Kan du styra dina egna arbetsuppgifter? 
12. Enligt vissa undersökningar som gjorts om mellanchefer så har det framkommit att de 

känner sig klämda mellan medarbetare och högre chefer. Är detta något som du har 
upplevt och kan relatera till? I så fall, på vilket sätt? 

13. Vilka egenskaper bör en ledare ha enligt dig? 
 
Organisationsstruktur 

14. Hur upplever du arbetsklimatet i din sektion? 
 
Information och kommunikation 

15. Hur sprids information inom företaget? Exempelvis nyhetsbrev, anslagstavlor, 
intranät. Annat? Anser du att det fungerar på ett bra sätt eller har du andra förslag på 
hur man skulle kunna förbättra detta? 

16. Vi har läst i er personaltidning att Skatteverket använder sig av Kaskadmodellen i sin 
verksamhet. Kan du berätta om den lite mer ingående för oss? Vad innebär den och 
vad anser du om den? 

17. Hur ofta har ni avdelningsmöten samt ledningsmöten? Vad behandlas under dessa 
möten? 

18. Hur ofta har ni utvecklingssamtal? Vad är ditt syfte med att hålla i utvecklingssamtal 
med dina medarbetare? Vad diskuteras vid utvecklingssamtal? Får medarbetarna 
komma till tals? 

19. Kan medarbetarna utvärdera dig? 
20. Hur ser ditt utvecklingssamtal ut med din chef? 
21. Anser du att du har en god kommunikation till dina medarbetare och chefer?  
22. Hur ger du kritik och beröm till dina medarbetare? Jobbar ni med feedback inom 

organisationen? 
 
Relation 

23. Hur ser du på din relation till din chef? Hur ser du på relationen till dina medarbetare?  
24. Ser din relation till dina medarbetare annorlunda ut från relationen till din chef?   



 

25. Umgås du med dina medarbetare och chefer efter arbetstid eller vid lunch, till 
exempel?  

26. Om en konflikt uppstår, hur hanterar du den? 
 



 

Bilaga 7. Intervjufrågor till medarbetarna 
 
Bakgrundsinformation 

1. Har du alltid önskat arbeta på Skatteverket eller hur kom det sig att du började jobba 
här?  

2. Hur länge har du arbetat inom den här sektionen?  
3. Har du haft en annan position inom Skatteverket tidigare?  
4. Hur ofta rapporterar du till din överordnad? Hur får du dina direktiv och från vem?  
5. Vilka är dina arbetsuppgifter?  

 
Mellanchefer 

6. Anser du att det finns en problematik i att din chef har överordnade?   
7. Anser du att din chef själv kan påverka hur er sektion styrs och fungerar? 
8. Vad har du för förväntningar på din chef? 
9. Vilka egenskaper bör en ledare ha enligt dig 

 
Organisationsstruktur 

10. I vilken utsträckning kan du påverka ditt eget arbete?  
11. Om en konflikt uppstår, går du till din chef för hjälp? Kan din chef lösa konflikten 

eller går denne till sin överordnad?   
 
Information och kommunikation 

12. Hur sprids information inom företaget? Exempelvis nyhetsbrev, anslagstavlor, 
intranät. Annat? Anser du att det fungerar på ett bra sätt eller har du andra förslag på 
hur man skulle kunna förbättra informationsflödet? 

13. Vi har läst i er personaltidning att Skatteverket använder sig av Kaskadmodellen i sin 
verksamhet. Vad vet du om denna modell? Vad innebär den och vad anser du om den? 

14. Hur ofta har ni avdelningsmöten? Vad behandlas under dessa möten? 
15. Hur ofta har ni utvecklingssamtal? Vad diskuteras vid utvecklingssamtal? Får du 

komma till tals under dessa samtal? 
16. Känner du att du har en öppen kommunikation med din chef? 
17. Får du chansen till att utvärdera din/dina chefer? Om ja, tar du tillfället i akt och 

berättar hur du känner och tycker?  
18. Hur får du kritik och beröm från dina chefer? Jobbar ni med feedback inom 

organisationen? 
 
Relation 

19. Hur ser du på din relation till din sektionschef?  
20. Umgås du med dina kollegor och chefer utöver arbetet, exempelvis vid lunch, andra 

aktiviteter, privat?  
 


