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Sammanfattning 

Det här examensarbetet har sitt ursprung i ett projekt som pågick inom området 

Företagsregistrering på Skatteverket i Solna. Det handlade om att driftsledningen behövde 

förbättras och att ett normalläge för ärendeflödet behövde definieras. Målet för detta 

examensarbete blev därför att ta fram en produktionsplan för resurssättning utifrån 

ärendeflödet på de fyra sektionerna som arbetar inom flödet Företagsregistrering. 

Produktionsplanen skulle därefter utvärderas av de berörda personerna för att se om den 

uppfattades som värdefull. Syftet med arbetet var att ta fram ett förslag på en framtida 

produktionsplan för att ge kunskap i utformandet samt användandet av den. Kraven som 

produktionsplanen skulle uppfylla var att den skulle vara uppbyggd på måtten för planerat 

antal ärenden, planerad tid, redovisad tid och avslutade ärenden/ tid. Projektgruppen 

skulle förse detta arbete med en processkarta och en standardiserad checklista på 

arbetsgången. Det valda tillvägagångssättet för att uppfylla dessa mål och krav fördelades i 

tre faser. Den första fasen innefattade en förstudie där kvalitativa och trovärdiga källor 

letades genom källor som bibliotek, internet och inom andra företag. Den funna 

litteraturen omfattade styrnings- och planeringsmetoder inom verksamhetsstyrning, Lean 

och verktyg för ledning av Lean samt organisationsteorier. Den andra fasen gick ut på att 

studera nuläget i verksamheten genom en kvalitativ undersökning som innebar att ha 

intervjuer med öppna frågor med viktiga personer inom Företagsregistreringen och av 

betydelse för detta arbete. De upptäckter som gjordes med undersökningen analyserades 

och användes i den sista fasen för utformandet av produktionsplanen tillsammans med de 

funna teorierna. Då det i analysen av nuläget och efter utvärdering framkom att det bland 

annat saknades tillräckligt med detaljrik data för att utforma en allmän produktionsplan 

som varje sektion skulle kunna använda sig av krävdes två ytterligare försök för att få fram 

en fungerande och acceptabel produktionsplan. Dock fick målet med arbetet ändras till att 

utforma en allmän produktionsplan för användandet av hela området Företagsregistrering 

inom Stockholmsregionen. I diskussionsdelen av denna rapport framgår en reflektion av 

det gångna arbetet samt min egen insats och lärdomar. Slutsatsen innefattar nivå och 



preliminär utformning av en allmän och övergripande produktionsplan. Den 

rekommenderas att främst användas av produktionsavdelningen, kontorschefen och eller 

flödesrepresentanten då statistiken som produktionsplaneringen innehåller ger en 

översiktlig bild över Stockholmsregionen. Detta kan endast avläsas av personer för 

förståelse av verksamheten och som kan tyda de förväntningar av framtida utfall.  

Produktionsplanen skulle även kunna användas av sektionschefer, dock endast som ett 

komplement då den ger en grov bild över hur många ärenden av varje kategori som 

avslutades föregående år uppskattning av hur många man kan förvänta sig för det 

innevarande året samt en procentuell fördelning över alla kategorier inom 

Företagsregistrering på Stockholmsregionen. 
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Abstract 
This thesis work was created out of an ongoing project, at that time, that was taking place 
at the department called Business registration at the Swedish Tax Agency in Solna, 
Stockholm. The project was about improving the operations management and defining an 
acceptance boundary for the flow at the Business registration. The goals for this thesis was 
to create a production planning for planning the resource at the four sections that includes 
the department Business registration based on the flow of the incoming errands. The goals 
also included an evaluation of the created production plan to see if it was valuable for its 
users. The purpose of this work was through the creation of the production plan to educate 
the staff in designing and the usage of it. The requirements that the production plan would 
meet was based on the measurements planned numbers of errands, planned time, the 
reported time and the completed errands/time. The project group provided this work with 
a mapping of the processes and a standardized checklist of the workflow. The approach 
that was chosen to meet the goals and requirements were divided into three parts. The first 
phase included a pre study where the focus was to find qualitative and credible sources 
through libraries, internet and other companies. The found literature included 
management and planning techniques in business management, Lean and tools for 
management for Lean and organizational theories. The second phase was to study the 
current state of the business through a qualitative study by having interviews with open 
questions with people within the department of importance to this work. The discoveries 
that were made through the interviews were analyzed and used in the final phase where 
the designing of the production plan occurred together with the found theories. The 
analysis of the current situation and evaluation demonstrated that, among other things, the 
lack of detailed data wasn’t enough to develop a general production plan that each section 
could use. It required two further attempts to produce a workable and acceptable 
production plan. However, the goal of the work had to change to create a general 
production plan for the usage for the full range of the department Business registration in 
the Stockholm region. In the discussion there’s a reflection of the past work and my own 
effort in this thesis and lessons learned. At the end of the report there’s a conclusion and 
recommendation, where the conclusion is describing the designing and result of the final 
production planning. In the recommendations it’s explained how the users should use it 
and how you could continue working with this thesis report.  
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1. Inledning 
Detta kapitel presenterar examensarbetets bakgrund, alltså motivet till varför detta arbete 

har utförts samt vad det var i rådande stund som behövde förbättras på området 

Företagsregistrering. Det behandlar även vad arbetet ska resultera i och valda 

lösningsmetoder.  

 

1.1 Bakgrund 
Det fanns ett behov, inom området ”Företagsregistrering” på Skatteverket i Stockholm, av 

att veta vilka aspekter som behövde iakttas för att veta om verksamheten fungerade bra. 

Chefer och handläggare hade ingen rutin för planering och uppföljning av ärendeflödet. 

Detta bidrog till ojämn fördelning och tidsåtgång i ärendehantering mellan handläggare. 

Det skapade även obalans inom produktionen som dittills hade haft ohållbara och 

temporära lösningar. Därför önskades ett definierat normalläge som systemet, i detta fall 

resurser, skulle vara utformat för. Detta i sin tur krävde en produktionsplan. 

 

Projektgruppen hade fått i uppdrag att fram en modell för driftsledning av ärendeflödet 

och ett avvikelsebaserat förbättringsarbete. För detta krävdes att projektgruppen skulle 

tagit fram en processkarta, överenskomna arbetssätt, ett rensat samarbetsrum samt en 

uppdaterad driftstavla med mått på effektivitet, kvalitet och trivsel. Processkartan samt de 

överenskomna arbetssätten var en utgångspunkt vid framtagandet av produktionsplanen 

för tid och resursanvändning.   

 

1.2 Målformulering 
Målet med examensarbetet var att utforma en produktionsplan med en prognos utifrån 

mått på resurser för sektionerna på Företagsregistrering för att sedan utvärderas för att se 

om den upplevdes som meningsfull för de berörda personerna på Skatteverket. 

Produktionsplanen skulle ses som ett förslag på framtida produktionsplaner då syftet med 

produktionsplanen var att man på Skatteverket skulle få kunskapen om utformning samt 

användandet av dessa. 

 

1.3 Omfattning 
Arbetsuppgiften gick ut på att ta fram en produktionsplan som skulle bygga på mått för 

resurser, så som den operativa tiden, handläggartiden för ärendehantering samt sjuktal av 

andel sjuka medarbetare. Detta skulle illustreras i en prognos där man kunde urskilja 

inflödet och arbetsbördan åt? från tidigare år och nästkommande år.  

Nedan listas de aktiviteter som examensarbetet omfattade samt vilka personer som 

ansvarade för varje utförd aktivitet.   

Examensarbetet utfördes inom området Företagsregistrering på Skatteverket i Stockholm i 

Solna tillsammans med en tillsatt projektgrupp med medarbetare från 

företagsregistreringen och controllersektionen där bland annat verksamhetsutvecklarna 

ingick. Området innefattade tre kontor med fyra sektioner under sig som mer eller mindre 

jobbade med samma arbetsuppgifter inom registrering av företag. Nedan följer de 
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omfattningsfrågor som gränsade in uppgiften och målet med examensarbetet. Dessa 

användes som styrmedel genom hela arbetet och lyder som följande:  

-  Hur ska produktionsplanen se ut?  

-  Vad ska man tänka på vid utformandet av produktionsplanen?  

-  Vilka mätetal ska finnas i produktionsplanen?  

-  Varför behövs dessa mätetal?  

 

1.4 Avgränsningar 
Följande avgränsningar har valts för att förhålla sig inom ramen för utredningen. Dessa innebar 

att produktionsplanen inte tog fram eller analyserade mått på styckkostnad för avslutade 

ärenden. Examensarbetet tog inte hänsyn till eller analyserade ekonomiska aspekter. 

Endast personer som jobbade inom området området Företagsregistrering intervjuades. 

  

1.5 Kravspecifikation 
Mitt ansvar var att göra en produktionsplan på resursmåtten som framkommer enligt 

nedan: 

 

- Mått på planerat antal ärenden  

- Mått på planerad tid 

- Redovisad tid 

- Avslutade ärenden/tid 

 

1.6 Metod 
Arbetet delades upp i tre olika faser för att underlätta genomförandet av uppgiften. Första 

fasen, kallad förstudie, gick ut på att leta fram teorier och fakta kring produktionsplanering 

via källor som bibliotek, internet och andra företag. Varför just dessa källor valdes var för 

att ge arbetet kvalité samt trovärdighet men också för inspiration för framtagandet av den 

egna produktionsplanen.  

 

Därefter inleddes den andra fasen som gick ut på att studera nuläget på företaget samt 

kartlägga medarbetarnas arbetsprocess för att få en djupare förståelse för problematiken 

kring planering och uppföljning. Det skulle även ge insikt i hur organisationen fungerade på 

olika nivåer samt vad som behövdes ta i åtanke vid utformandet av produktionsplanen. 

Därför valdes en kvalitativ undersökning att genomföras genom att handläggare med olika 

lång erfarenhet, sektionschefer, controller och flödesrepresentanten inom 

Företagsregistrering skulle intervjuas med öppna frågor.  

 

I den tredje fasen gjordes en även en kvantitativ undersökning där statistik samlades in för 

att tillsammans med den sökta litteraturen och svaren från intervjuerna utforma 

produktionsplanen. Därefter utvärderades den i en workshop för att se ifall den uppnådde 

målen. Workshopen inleddes med att presentera projektgruppens undersökningar och 

slutsatser. Slutligen presenterades min produktionsplan som var byggd på den kvantitativa 
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undersökningen men med motivation från den kvalitativa undersökningen. Efter 

presentationen gav sektionscheferna sin feedback. Dock gick det inte att utföra en 

pilotstudie då produktionsplanen inte ansågs optimal nog. Ett nytt försök till att skapa en 

produktionsplan gjordes med ytterligare en kvalitativ undersökning med nya frågor för 

samma publik. Den nya produktionsplanen utvärderades av controllern för 

Företagsregistrering. Då även denna produktionsplan ansågs för bristfällig gjordes ett sista 

försök till en produktionsplan. Denna baserades på hur man tidigare hade gjort på 

Skatteverket samt fakta tagen ur litteratur. Denna utvärderades sedan av 

flödesrepresentanten.    
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2. Teoretisk referensram 
Detta kapitel innehåller en redogörelse för de teoretiska modeller som har använts i det 

fortsatta arbetet med att lösa uppgiften. 

   

2.1 Verksamhetsstyrning 
Verksamhetsstyrning handlar om hur verksamheten i ett företag kan planeras, styras och 

utvärderas med icke-finansiella mått och metoder. Detta skiljer sig från den traditionella 

ekonomiska styrningen som styr med finansiella metoder och nyckeltal. Dock anser Björn 

Lantz, att trots det avtagande fokus från redovisning som styrverktyg till 

metoden/kalkylen/modellen, att dessa överlappar varandra och att ett företag med 

ekonomisk styrning bör ta hänsyn till både finansiell och icke-finansiell information (Lantz, 

2010).   

 

Alla företag bedriver operativa verksamheter, vilket innebär att produkter (outputs) 

skapas genom förädlingsvärde med insatsfaktorer (inputs). Det finns två typer av 

produktionsfaktorer (inputs); de resurser som förädlas och de resurser som krävs för att 

skapa förädling. De outputs som uppstår som resultat kan både komma som önskvärda och 

icke önskvärda. Exempel på önskvärd output är själva produkten och den icke önskvärda 

kan vara avfall. För att kunna hantera och styra de resurser som krävs för att skapa 

produkter på ett effektivt sätt krävs ett informationssystem. Systemet är kontinuerligt och 

uppdelat i tre steg. Nedan följer en kort beskrivning på de olika delarna samt en bild som 

illustrerar detta (Lantz, 2010).    

 

Det första steget är anskaffandet av information och kännetecknas som ett framåtblickande 

perspektiv där man ska skatta de kostnader som produkter, produktionsfaktorer, 

processer och besluten karaktäriseras av. Även kort- och långsiktig efterfrågan på 

verksamhetens tjänster och produkter ska skattas. Dessutom måste fysiska och finansiella 

restriktioner som verksamheten ska verka under att fastställas. En ofta använd metod som 

används för att behandla den anskaffade informationen är prognosmetodik (Lantz, 2010).  

 

Därefter krävs en styrningsmetod för att hantera den anskaffade informationen. Styrningen 

innebär att med ett realtidsperspektiv skapa principer för långsiktig planering av 

verksamheten, exempelvis hantering av lager i olika situationer, schemaläggning samt 

kapacitetsplanering (Lantz, 2010). 

 

Till sist analyseras och utvärderas företaget fysiska och finansiella prestationer. 

Exempelvis utvärderas kvaliteten på produkter och processer, prestationsmätningar samt 

avvikelsekontroller utförs. Resultaten som denna analys för med sig ska bidra med 

information till de framåtblickande delarna av systemet (Lantz, 2010).  
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Figur 1. Hur system för verksamhetsstyrning är uppbyggt, (Lantz, 2010).  

  

 

Alla delarna i systemet påverkar och påverkas av den omvärld som verksamheten verkar i. 

Omvärlden omges av intressenter, människor och andra företag, som ställer krav och ger 

bidrag. Dessa krav måste tas hänsyn till då de anses vara nödvändiga för att verksamheten 

ska överleva och sägs därför vara det långsiktiga målet. Intressenterna delas traditionellt in 

i sju kategorier (Lantz, 2010): 

 

- Ägare 

- Kreditgivare 

- Kunder 

- Leverantörer 

- Företagsledning 

- Anställda 

- Stat och kommun 

 

 

Prognoser 

För styrning av framtiden krävs information. Då framtiden inte är bestämd måste den 

informationen skattas på olika sätt. Prognoser kan användas inom många olika områden 

och kan göras på många olika sätt. De mest använda och de mest enkla prognosmetoder är 

ibland likvärdiga med vetenskapliga principer men ibland krävs högre komplexitet i 

modelleringen av samband mellan variabler för att åstadkomma en trovärdig prognos. 

Oavsett vilken typ av prognos man använder sig av måste man komma ihåg att de nästan 

aldrig är en perfekt förutsägelse av framtiden. Det är lätt att man vid kvantitativa 

prognostiseringsmodeller kan förblindas av det exakta värdet man räknar fram. Även här 

är det viktigt att komma ihåg att en modell endast är en modell. Alla modeller är 

uppbyggda på att det finns en orsak som är definierbar. Dock är verkligheten uppbyggd på 

sådant sätt att det alltid finns en slumpfaktor som inte går att förutsäga. Oavsett hur bra 

prognosmodellerna är byggda kan slumpen överrumpla (Lantz, 2010).  

 

Det beräknade värdet vid framtagandet av kvantitativa prognosmodeller är bara en del av 

underlaget för den slutliga prognosen och kräver därför fler moment. Det måste 

kompletteras med antingen en objektiv eller subjektiv analys. Den subjektiva analysen, 

men också den kvalitativa prognostiseringen, baseras på mänskliga åsikter. Det finns fem 

typer av subjektiva prognoser (Lantz, 2010): 
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- expertutlåtande 

- expertpanel 

- delphimetoden 

- kundundersökning 

- historisk analogi 

 

Expertutlåtande är en bedömning av någon med specialiserad kunskap inom det område 

som prognosen handlar om. Den här typen av prognoser görs oftast informellt, exempelvis 

en marknadschef som talar om för ledningen vad hen tror om hur utvecklingen av 

efterfrågan för en specifik produkt kommer att ha. Fördelen med denna typ av prognos är 

att det går snabbt att ta fram den och till låg kostnad. Dock är nackdelen att precisionen av 

prognosen dålig då endast en person har gjort bedömningen (Lantz, 2010).  

 

Expertpanelen är en överenskommande bedömning av flera experter. Fördelen med denna 

metod är att precisionen är mycket högre men nackdelen är att det blir dyrare att 

framställa prognosen (Lantz, 2010).  

 

Delphimetoden är en kombination av både expertutlåtanden och expertpaneler i en iterativ 

procedur. Ett antal enskilda experter tillfrågas att skriftligt bedöma en viss situation. Efter 

att svaren har mottagits och sammanställs skickas de på nytt tillbaka till experterna med 

frågan ifall de vill ändra sin ursprungliga ståndpunkt med hänsyn till de övriga i panelens 

åsikter. Återigen samlas svaren in och sammanställs. Därefter påbörjas en ny runda. Denna 

process upprepas ett visst antal gånger, normalt tre till sex varv, eller tills panelens svar 

har börjat stämma överens med varandra. Fördelen med denna metod är den höga 

precisionen. Nackdelen är att det är en tidskrävande och dyr metod. Det är svårt att hitta 

passande experter som dessutom är neutrala i sina ståndpunkter (Lantz, 2010).  

 

Kundundersökning är intervjuer som sker direkt med kunderna. Det ger en stor mängd 

data som kan analyseras både kvantitativt och kvalitativt. Fördelen med metoden trots att 

den inte är en helt kvalitativ ger den ändå en god bas som prognos med en god precision på 

kortare sikt. Nackdelen är att den är tidskrävande och kostsam att genomföra (Lantz, 

2010).  

 

Historisk analogi innebär att prognostisera på liknande händelser som har hänt tidigare. 

Exempelvis vid lanserandet av en ny produkt som är av samma typ av en annan produkt 

som lanserades nyligen. Man skulle kunna anta att efterfrågan kommer följa samma 

mönster. Nackdelen med denna metod är att jämförelse inte kan anses vara helt rimlig då 

förhållandena kan skilja sig åt (Lantz, 2010). 

 

Trots den kvalitativa analysen kan prognosfel och avvikelser uppstå. Dessa delas upp i två 

delar och kallas för systematiska fel och slumpfel. Det systematiska felet beror på att fel 

prognosmodell har valts, vilket innebär att antagandet inte stämmer överens med 

verkligheten som man ville prognostisera. Detta skapar dålig validitet men kan undvikas 

genom att noga analysera vilka antaganden om verkligheten som görs och att välja en  
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modell som inte säger emot dessa (Lantz, 2010). 

  

Risken för slumpmässiga fel finns alltid hur god validitet en prognosmodell än har. Dock så 

varierar graden av känslighet för slumpfel mellan olika prognosmodeller. För att minska 

känsligheten för att slumpfel ska inträffa måste man ge upp en del av precisionen i 

prognosmodellen. Alltså måste man väga reliabiliteten av modellen mot den önskade 

precisionen (Lantz, 2010).     

 

 
Figur 2. Illustrerande bild för processen för framtagandet av en prognos, (Lantz, 2010). 

 

Kapacitetsplanering 

Att planera ett företags kapacitet innebär att planera företagets förmåga att prestera 

genom dess utrustning, teknologi, humankapital, material och utrymme.  Anledningarna till 

varför kapacitetsplanering är viktigt och bör utföras är (Lantz, 2010): 

 

- Kapacitet representerar en stor majoritet av företagets kostnader 

- Kapacitet representerar en stor andel av ett företags tillgångar 

- God kapacitetsplanering förbättrar företagets övergripande förmåga att fungera och 

prestera 

- Kapacitetsbeslut kan påverka företagets konkurrenskraft 

 

Ett företags prestationer kan mätas och utvärderas med hjälp av olika typer av 

kapacitetsrelaterade nyckeltal. Dessa delas in i relativa och absoluta mått. De relativa 

måtten är produktivitet, effektivitet och beläggning medan de absoluta måtten är kapacitet 

och produktion (Lantz, 2010).  

 

Måttet produktion avser det totala output som har åstadkommits under en viss tid i en viss 

process där produktivitet avser relationen mellan produktionen samt den mängd resurs 

som krävdes för att åstadkomma produktionen (Lantz, 2010). 
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𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛

𝐾𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡
 

 

Dock är det svårt att använda detta mått då det är generellt men också för att alla resurser 

måste anges i samma enhet för att få en korrekt jämförelse. Istället använder man måttet 

partiell produktivitet, där produktionen relateras till kvantiteten för en specifik 

produktionsfaktor som krävdes. Exempel på en av de mest användbara och vanligaste 

produktivitetsberäkningarna vid partiell produktivitet är produktiviteten för arbetskraft 

och utrustning.  På detta sätt beräknas den partiella produktiviteten för den valda resursen 

(Lantz, 2010): 

 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑙𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛

𝐾𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑠𝑠 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡
 

 

När man sätter produktivitetsmål eller andra fysiska prestationsmål är det viktigt att inse 

att dessa är kopplade med mätning. Av denna anledning är det viktigt med noggranna och 

konsekventa principer för de mätningar som ligger till grund för beräkningar av nyckeltal 

för att kunna dra säkra slutsatser om målen har uppnåtts eller inte (Lantz, 2010).  

 

Måttet kapacitet avser den maximala kvantitet som åstadkommits från en viss process eller 

delprocess under en viss tid. Det finns två olika av kapacitet då den maximala outputen 

skiljer sig från verkligheten och den i teorin vilket måste tas hänsyn till vid 

prestationsmätningar. Kapacitet delas därför upp i ideal kapacitet och effektiv kapacitet. 

Den ideala kapaciteten representerar den maximala kvantitet som teoretiskt kan 

åstadkommas från en viss process eller delprocess under en viss tid medan den effektiva 

kapaciteten är den ”verkliga” kapaciteten som åstadkommits från en viss process eller 

delprocess under en viss tid. Ibland kan produktionen vara lägre än vad den effektiva 

kapaciteten uppger och därför kan man använda mått som beläggning eller effektivitet för 

att se hur stor andel av den ideala samt effektiva kapaciteten som använts till produktionen 

(Lantz, 2010). 

𝐵𝑒𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛

𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡
 

 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡
 

 

Ibland kallas effektivitet för inre effektivitet som beskriver hur väl man utför det som har 

beslutats att utföra. Detta går att mätas i kvantitativa termer vilket det inte går att göra när 

det kommer till yttre effektivitet som är ett mått på hur väl organisationen sätter och 

uppfyller sina mål utifrån krav satta av intressenter (Lantz, 2010).  

 

Kapacitetsplaneringsprocessen är indelad i fyra steg. Där det första steget går ut på att 

fastställa kapacitetsbehovet för en viss period. Det är den prognostiserade efterfrågan som 

utgör grunden för att fastställa behovet. Prognosen måste sedan översättas till ett 

kapacitetsmått som kan jämföras med den kapacitet som företaget har uttryckt på. Ett 
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exempel på hur man kan transformera ett prognosvärde till kapacitet i antal personer är 

genom att använda formeln nedan (Lantz, 2010): 

 

𝑁 =
𝐹×𝑃

𝐻×𝐷×𝐸
       

 

N står för kapacitet (i antal personer) som behövs, F för prognosticerad efterfrågan i antal 

enheter för perioden, P för ideal processtid (i timmar) per enhet, H för antal arbetstimmar 

per person och dag, D för antal arbetsdagar som perioden utgör och E för den effektiva 

kapaciteten i förhållande till den ideala (Lantz, 2010).  

 

Därefter är nästa steg att identifiera obalanser, dvs. att hitta skillnaden mellan aktuell 

kapacitet och det kapacitetsbehov som råder. Detta kallas med ett annat ord 

kapacitetsobalans och är olika allvarliga beroende på kapacitetens karaktär. Det är lättare 

att hantera en obalans om efterfrågan på kapaciteten ter sig stabilt eller utvecklar sig på ett 

stabilt sätt än om det tenderar till att variera kraftigt. För att minska eller reducera en 

obalans måste man antingen reducera eller utöka kapaciteten (Lantz, 2010).  

 

Det leder in på det tredje steget i planeringering av kapacitet samt att hantera obalanser. 

Det går ut på att utveckla flera alternativ till en god kapacitetsplanering. En viktig aspekt 

som bör ingå i planering av kapacitet är att bygga in flexibilitet i produktionssystemet från 

första början för att exempelvis ha möjligheten till att expandera kapaciteten till en lägre 

kostnad. Genom att ha förberett sig i början för denna möjlighet samt accepterat en någon 

högre kostnad för expansionen kan senare högre kostnader undvikas. En annan aspekt som 

bör tas hänsyn till är att göra skillnad på nya och redan existerande produkter. De nya 

produkterna är svårare att förutse kapacitetsbehovet och efterfrågan på både lång samt 

kort sikt i jämförelse med de som redan har existerat en längre tid. En tredje aspekt är att 

ha en helhetssyn på produktionssystemet eftersom att en ändring av kapacitet i en del av 

systemet påverkar olika mycket i de resterande delarna av systemet. Exempelvis ökar inte 

alla delar i systemet vid en kapacitetsökning i en del av systemet. Flaskhalsar kan på grund 

av denna ökning uppstå i någon del av de resterande systemen. Den fjärde aspekten som 

man bör beakta är att bedöma verksamhetens kostnader vid olika kapacitetsnivåer (Lantz, 

2010). 

 

Det fjärde och sista steget handlar om att utvärdera de utvecklade alternativen. Detta görs 

utifrån både kvalitativa och kvantitativa aspekter. Den kvalitativa utvärderingen handlar 

om att analysera hur de olika utvecklade alternativen passar in i företagets strategi, 

osäkerheten kring informationen som alternativen är konstruerade efter, hur eventuella 

konkurrenter kan antas reagera och vad för slags teknisk utveckling som kan förväntas 

(Lantz, 2010).  

 

Kapacitetsplanering på lång sikt blir svår att genomgöra då efterfrågan är varierande 

mellan olika perioder. Man använder sig istället av aggregerad planering so handlar om att 

kunna producera för att möta efterfrågan i specifika perioder utan att störa produktionen 

med förändringar i arbetsstyrkan. Här ingår två strategier som man kan utgå ifrån; lagerlös 
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produktion och utjämnad produktion. Med den lagerlösa produktionen som strategi 

justeras kapaciteten utefter efterfrågan i varje specifik period för att minimiera 

lagerhållningen. Medan den utjämnade produktionen går ut på att använda lagerhållningen 

för att balansera utbudet och efterfrågan mellan de olika perioderna genom att beräkna det 

lägsta antal arbetare som behövs för att täcka efterfrågan i alla dessa perioder (Lantz, 

2010).  

 

Dock skiljer sig den aggregerade planeringen i verksamheter som producerar tjänster. 

Detta eftersom att tjänster inte går att lagra, efterfrågan på tjänsterna är svåra att 

prognostisera och därmed även kapaciteten svår att förutspå.  Kapacitetsbesluten bygger 

istället på beslut om tid och rum, dvs. när och var kapaciteten behövs. En sista anledning 

till skillnaden är då den mest begränsade resursen är arbetskraft.  Istället rekommenderas 

schemaläggning som en mer lämplig metod vid planering av oförutsägda efterfrågan och 

personal (Lantz, 2010). 

 

 

Schemaläggning 

Schemaläggning kallas med andra ord för sekvensering. Det går ut på att bestämma i vilken 

ordning olika moment eller inkomna uppdrag, kallade jobb, ska utföras. Detta upplevs som 

problematiskt vid verksamhetsstyrning då alla jobb är av olika karaktär och det är svårt att 

planera den optimala sekvenseringen. Som en enkel lösning väljer man att istället fokusera 

på att avväga olika mål mot varandra. Några exempel på sådana mål kan vara att utnyttja 

resurserna så effektivt som möjligt genom att minimera den lediga tiden i 

produktionssystemet, att skapa scheman som ger låga totala kostnader, att sista jobbet i 

kön blir klart snarast möjligast och att minimera antal jobb som blir försenade samt att 

minimera förseningen i kön (Lantz, 2010).  

 

Exempel på när schemaläggning används framgår enligt nedan.  

 

- När ett godtyckligt antal jobb ska sekvensieras inför en bearbetningsprocess 

- När jobben ska bearbetas i flera processer 

- När ett antal indentiska exemplar av samma jobb ska bearbetas i flera delprocesser 

 

Det finns olika regler och principer som man kan följa vid schemaläggning. Den enklaste 

principen går ut på att bearbeta jobben i den ordning de kommer utan någon prioritering. 

Fördelarna med att utarbeta schemat på detta sätt är att det inte behövs göra någon analys 

av jobbens olika karaktär samt att jobben hanteras på samma sätt i tur och ordning. Dock 

blir nackdelarna att de jobb som anses brådskande får vänta tills de mindre viktiga jobben 

längre fram har avklarats och tvärtom (Lantz, 2010).  

 

Den andra principen går ut på att bearbeta det kortaste jobbet först.  Detta görs genom att 

rangordna jobben för den tid det tar att bearbeta de. Fördelen med denna regel är att den 

genomsnittliga flödestiden för jobben minimeras medan nackdelen blir att man inte tar 

hänsyn till jobbens förfallotidpunkter vilket kan leda till att ett jobb som kräver lång tid för 

bearbetning blir försenat (Lantz, 2010).  
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En tredje princip handlar om att rangordna jobben på tidigaste förfallotidpunkt. Fördelen 

med denna princip är att den minimerar den genomsnittliga förseningen för jobben. Dock 

kan den genomsnittliga flödestiden för jobben bli lång eftersom att de jobb som kräver kort 

tid för bearbetning får vänta (Lantz, 2010).  

 

Kritiska kvoten kallas en fjärde princip som är en kompromiss av att rangordna jobben 

utefter kortast bearbetningstid samt randordning utefter återstående tid till förfall . Den 

kritiska kvoten kan räknas ut med hjälp av formeln nedan (Lantz, 2010). 

 

𝐾𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑘𝑣𝑜𝑡 =  
𝐹ö𝑟𝑓𝑎𝑙𝑙𝑜𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡−𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡

𝑏𝑒𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑
      

 

Principen säger att ju lägre värde på kritiska kvoten för ett jobb desto mer brådskande är 

det att bearbeta jobbet. Om kritiska kvoten är mindre än noll så är jobbet redan försenat. 

Om värdet är mellan noll och ett kommer jobbet att bli försenat trots försök till åtgärd att 

påbörja bearbetning. Om värdet är lika med ett innebär det att man hinner bearbeta jobbet 

precis innan förfallotidpunkten ifall bearbetning sker omedelbart och ifall värdet är ett 

hinner jobbet utföras med marginal vid medelbar bearbetning. Dock kan inte en 

rangordning göras utefter den kritiska kvoten eftersom jobben varier mellan olika 

tidpunkter. Därför måste den räknas om vid varje ny starttidpunkt (Lantz, 2010).  

 

2.2 Lean 
Lean står för Lean Production och är en beskrivning av Toyotas produktionssystem 

”Toyota Production System” som är ett arbetssätt att åstadkomma mer med mindre 

resurser. Med TPS strävar man mot korta ledtider och hög produktivitet genom att vara 

snabb och resurseffektiv (Per Petersson, 2012).  

 

 
Figur 3. Förklarande bild av Lean systemet (ledarskap, u.d.). 

 

Grunden i Lean består av två grundläggande förutsättningar; Standardisering och 

utjämning.  Standardisering innebär att tillsammans kommer överens om den bästa 

möjliga tillämpningen. Detta visar tydligt vad som är rätt och vad som är fel samt gör det 

lätt att upptäcka avvikelser och undvika slöserier. Slöserierna är följande: 
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- Överproduktion 

- Väntan 

- Transport 

- Överarbete 

- Lager 

- Rörelse 

- Produktion av defekta produkter 

- Outnyttjad kompetens  

 

 Vad som helst kan standardiseras och ska vid manuellt arbete tidsättas. Effekterna som 

uppstår vid tidsatta metodstandarder är jämnare kvalitet, kortare ledtider, högre 

resursutnyttjande och ökad kapacitet. I vissa fall går det inte alltid att tidsätta en 

metodstandard, exempelvis inom verksamheter för produktutveckling och service. Istället 

uppskattar man tidsåtgången för att definiera den. Detta eftersom att man vid utformandet 

av metodstandarden vid dessa moment inte kommer längre än till en checklista, men trots 

detta ses den ändå bidra till ökad kvalitet och ökad effektivitet eftersom att det gör det 

lättare att komma ihåg alla momenten.  

 

Utjämningen handlar om att så långt som möjligt jämna ut resurserna över tid för att skapa 

förutsättningar att effektivisera verksamheten. Exempelvis att utjämna behovet av 

arbetsinsatsen så att kraven på personalen är densamma från dag till dag eller att skapa 

detaljerade planer som sprider ut arbetsinnehållet över dagen. Effekterna som utjämningar 

ger är högre kapacitetsutnyttjande, kortare och mer stabila ledtider samt jämnare 

materialförbrukning.  

 

Inom Lean är det viktigt att styra utifrån gemensamma värderingar då dessa ger individer i 

en organisation möjligheten till att fatta egna beslut utifrån de riktlinjer som värderingarna 

omger för att organisationen ska styras i rätt riktning.  

 

Lean-principer tillsammans med värderingar är ett sätt att tänka och styra organisationer 

för att undvika konflikter. De delas in i två huvudprinciper; Jidoka och Just-In-Time. Jidoka 

handlar om att göra rätt från början genom att hålla en hög och jämn kvalite i alla delar av 

flödet och att de kvalitetsbrister som uppstår hanteras omgående. För att kunna göra rätt 

från början måste kvaliteten byggas in i produkten/tjänsten under processens gång genom 

att skapa förutsättningarna för att göra rätt från början. Exempelvis kan det handla om att 

säkerställa att individen har rätt kompetens, standardisera arbetet, utforma 

arbetsinnehållet och det fysiska gränssnittet på ett lätt och visuellt sätt för att förhindra att 

göra fel. Effekterna med att skapa förutsättningar ger bättre kvalitet, reducerade ledtider, 

högre leveranssäkerhet och ökad produktivitet.  

 

Just-In-Time handlar om att skapa effektiva flöden med korta ledtider och hög 

leveransprecision. Huvudprincipen är applicerbar på alla typer av flöden och delas in i de 

tre principerna takt, kontinuerligt flöde och dragande system. Takt står för fasta 

produktionsvolymer per tidsenhet och handlar om att jämna ut produktionshastigheten så 
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att kravet på arbetsinsats är konstant över tiden. Pulsen som skapas, även kallad takttid, 

beräknas utifrån kundbehov och tillgänglig produktionstid. Denna anger hur ofta en 

aktivitet måste slutföras för att den beslutade produktionsvolymen ska uppnås i rätt tid. 

Syftet med att takta verksamheten är att synkronisera aktiviteter, begränsa hastigheten i 

flödet och upptäcka avvikelser (Per Petersson, 2012).  

 

Principen kontinuerligt flöde handlar om att information, material och dylikt ständigt ska 

förädlas. Alltså att minimera väntetiden i flödet för att ledtiden ska bli så kort som möjligt. 

Trots att det är omöjligt att uppnå helt kontinuerliga flöden kan man ändå genom att dela 

upp leveransen i mindre delar, reducera buffertar och reducera avstånd mellan processer 

närma sig detta läge (Per Petersson, 2012).   

 

Dragande system handlar om att producera varor och eller tjänster utifrån ordrar för att 

uppnå en störningsfri verksamhet. På detta sätt behöver man inte ständigt planera om 

produktionen utan det blir ett kontinuerligt flöde. Principen går ut på att det skickas 

behovssignaler uppströms i flödet som önskar om leverans av en viss produkt eller tjänst 

som produceras där efter. Om det uppstår problem under själva processen skickas en 

signal till den levererande processen som stoppar produktionen. Syftet med denna princip 

är att processerna i flödet ska känna av varandra men också för att undvika att onödiga 

buffertar byggs upp (Per Petersson, 2012).  

 

2.3 Metod för att leda mot Lean 
Nedan följer en metod som ledare kan använda sig av som stöd vid styrning av en 

verksamhet. Syftet med metoden är att skapa struktur i ledarskapet samt utveckla sin 

personal och förbättra sitt ledarskap (Per Petersson, 2012). 

 

Pulsmöte  

Pulsmöte är kopplat till principen takt och går ut på att ha täta avstämningar av 

verksamhetens status för att vid avvikelser snabbt kunna återgå till normalläget. Det är ett 

informations- och beslutsmöte som snabbt och effektivt ska sprida information om läget i 

verksamheten samt verka för snabbt beslutsfattande. Därför bör detta möte hållas på alla 

organisatoriska nivåer i verksamheten. Enligt Ulla Sebestyén kan pulsmötena delas in i 

projektpulsmöten, programpulsmöten, produktpulsmöten och portföljpulsmöte.  

 

I projektpulsmötena ingår projektledaren tillsammans med de övriga i teamet. Mötena 

behöver hållas frekvent och regelbundet för att kunna samordna sitt arbete. Oftast hålls 

möten dagligen och i kritiska tillstånd flera gånger om dagen. Den information som ska 

uppdateras och gås igenom är status för pågående och saknade aktiviteter, 

ansvarsområden, uppföljning av delresultat samt uppkomna problem på notislappar  

(Sebestyén, 2006).   

 

På programpulsmötena deltar alla projektledare, produktchefer och programchefer. Dessa 

möten hålls endast veckovis för att samordna alla pågående projekt i organisationen. Man 

går igenom de problem som projekten har rapporterat, tar fram beslutsunderlag samt 
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fattar beslut om delresultat som ska noteras i en beslutslogg. Programpulsens främsta 

uppgift är att vägleda projekten i frågor som rör mål och konstruktion. Exempelvis har 

projekt problem med att avgöra om de lösningar som de har kommit fram till är tillräckligt 

bra och behöver därför veta om det behövs arbetas vidare med risken att inte klara 

resursbegränsningar. Detta beslutar programchefer, produktchefer eller dylikt (Sebestyén, 

2006).  

 

Vid produktpulsmöten tar produktrådet fram grunden för projekt som startas och ger 

förutsättningar för att målen ska klaras av. Med andra ord tas långsiktiga planer fram för 

vilka produkter och modulsystem som ska finnas samt vilka egenskaper varje produkt ska 

ha för att passa in i marknadssegmentet och produktportföljen. Dessa möten hålls veckovis 

och behandlar produktgenerationsplaner, programplaner och affärsmål (Sebestyén, 2006).  

 

Portföljpulsmöten behandlas och styrs månadsvis av portföljrådet som består av 

medlemmar från företagsledningen eller styrelsen. Mötena går ut på att kommunicera och 

visualisera prioriteringen av alla pågående projekt (Sebestyén, 2006).  

 

 I många sammanhang sker denna typ av möten dagligen i verksamheter och kallas ofta för 

daglig styrning. Pulsmöte kan därför sägas vara ett annat ord för daglig styrning. Alla 

mötesdeltagare ska samlas fysiskt oavsett hur stora avstånden är i husen där 

verksamheten verkar. Vid större geografiska avstånd som anses vara ett hinder är ett 

bättre alternativ att ha telefon- eller videomöten (Per Petersson, 2012). 

 

Innan ett pulsmöte äger rum måste följande komma överens om (Per Petersson, 2012): 

 

- Vilka funktioner/befattningar som ska vara representerade 

- Vilken funktion/befattning som ska leda mötet 

- När pulsmötet ska hållas 

- Hur lång ett pulsmöte maximalt får vara 

- Vilken standardagenda som ska gälla 

- Hur mötesinformationen ska visualiseras 

- Var pulsmötet ska hållas 

- Vilka målparametrar som ska följas upp 

- Vilka funktioner/befattningar som ska ansvara för framtagandet av information  

- Vilka standardiserade kriterier för beslut som ska finnas   

 

För att informationsspridningen och beslutsfattandet ska ske snabbt bör ett pulsmöte 

hållas varje dag alternativt varje skift eller så ofta som det är möjligt. Mötet ska vara kort 

för att skapa effektivitet samt motivation för medarbetarna. Tiden på dygnet som mötet 

sker bör standardiseras. Detta pga att de medverkande ska kunna planera inför mötet och 

för att mötena på de resterande organisatoriska nivåerna inte ska krocka.  För att 

möjliggöra effektiva möten krävs att all viktig information visualiseras (Per Petersson, 

2012). Mer om hur och vad för information man ska visualisera till pulsmöten beskrivs 

nedan under rubriken ”2.3.2 Pulstavla”.  
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Val av plats för mötena bör vara nära den aktuella verksamheten. Anledningen är pga att 

det sänder ut signaler om att platsen där värde skapas är viktig. Att det är enklare för 

snabba avstämningar då verksamhetens verkliga fakta är lättillgänglig. Men också för att 

tidsåtgången för medarbetarna att ta sig till och från mötet blir liten (Per Petersson, 2012). 

 

Pulstavla 

En magnetisk skrivtavla är grunden till pulstavlan eftersom att man lätt kan sudda ut det 

som är fel eller längre inte är aktuellt. Man kan sätta upp notislappar, magneter, dokument 

och eller planer. Upp till vänster på tavlan ska målen för vision, effekt och produkt sitta 

som en tabell eller bild. Färgmarkeringarna grönt, gult och rött kan användas för att 

markera status på målen, dvs. om ett mål är avklarat, risker att blir svårt att nå eller inte 

har nåtts. På mitten av tavlan ska en övergripande plan finnas med där man kan se 

delresultat, avgränsningar och synkroniseringsplan. Även här kan färgmarkeringar 

användas. Under den övergripande planen ska en aktivitetsplan sättas upp för att fylla i 

vem som har i uppgift att utföra respektive aktivitet. Status kan markeras med färger. På 

tavlans högra övre kant sätts de risker upp med notislappar som man tror kan komma att 

påträffas under arbetets gång. Dessa ska ritas upp i ett riskdiagram med en rangordning av 

prioritet. Under riskdiagrammet ska en åtgärdsplan finnas som ska fyllas på successivt för 

att kunna hantera uppkomna risker. Längst ner på tavlan ska en lista med problem finnas. 

Här ska problem som man löst skrivas upp samt de beslut man har tagit ska antecknas i en 

beslutslogg bredvid listan (Sebestyén, 2006).  

 

Andra uppföljningsparametrar som kan finnas med på en pulstavla är följande (Per 

Petersson, 2012): 

 

- tillgänglighet 

- internt orsakade kvalitetsbrister 

- leveranssäkerhet till nästa resurs 

- ledtid/svarstid 

- tid till förbättringsarbete 

- frisknärvaro 

- anta olyckor 

- antal tillbud 

 

2.4 Visualisering av mätdata   
När man har definiterat en verksamhets mätvärden är nästa steg att bestämma, var och hur 

dessa data ska visualiseras. 

 

Svaret på frågan var data ska visualiseras är så nära källan som möjligt. D.v.s. så högt upp i 

organisationen där mätdata är av användning vid prestationer.  

 

Hur data ska visualiseras kan göras på olika sätt. I dagsläget är det vanligt att dessa 

visualiseras på white-board tavlor med olika typer av diagram. Även att använda sig av 

färgerna rött, gult och grönt visualiserar hur processerna ter sig. Att visualisera 
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processerna på detta sätt har sitt ursprung i industriers produktionsanläggningar där rött 

stoppar processen och antyder att man måste åtgärda situationen. Gult varnar och innebär 

att något är på väg att gå fel ifall man inte vidtar åtgärder och grönt står för att alla system 

går felfritt. Vid strategiska mätdata kan visualiseringen likna en förarkabins 

instrumentpanel. Detta för att ge känslan av att flyga ett flygplan då det är viktigt att ha all 

data till hands. De balanserade styrkorten har utvecklats utifrån detta till en mer avancerad 

och effektiv tabell. Visualiseringen ska vara så enkel som möjligt så att man inte ska behöva 

tänka hur den är gjord, vad som står på axlarna eller hur man ska tolka data. Man ska lätt 

kunna se om allt går som det ska eller att något är fel. Till hjälp använder man trafikljusets 

färger och dessa ska ge en enkel förklaring till varför (Bellander, 2012). 

 

      

2.5 Organisationskultur  

 
Organisationer kan med andra ord beskrivas som små samhällen som har sina egna 

kulturella mönster. Dock behöver det inte betyda att en organisation genomsyras av en 

enda kultur, precis som vi människor har olika personligheter, åsikter och värderingar så 

finns olika kulturer. Vilket också ofta uppkommer i organisationer i form av subkulturer. 

Dessa åsiktsmönster och uppfattningar som stöds av regler och ritualer har ett stort 

inflytande på hur organisationen hanterar utmaningar som de ställs inför (Morgan, 1999). 

 

De olika värdesystemen i en organisation konkurrerar med varandra vilket skapar en 

oenhetlig företagskultur. Dessa värdesystem brukar delas in i kön, hudfärg, språk, etnisk 

bakgrund, religion, socialgrupp, vänskapsgrupper och yrkesutbildning vilka påverkar 

kulturen genom att de ger upphov till olika normer och beteendemönster. En annan 

anledning till varför subkulturer grundas är för att man inte har samma lojaliteter 

gentemot varandra i en organisation. Alla tar inte samma ansvar eller är lika fullt 

engagerade (Morgan, 1999).   

 

Det finns olika sätt att bedöma ett företags kultur där den lättaste metoden är att observera 

gruppen som om man vore en främling. Efter en viss tid kommer man att bli mer medveten 

om de karaktäristiska dragen som gruppen besitter, vilka spelmönster som finns, vilket 

språk man använder sig av osv. För att försöka förstå grunden till dessa kulturella aspekter 

kommer man oftast att finna att det finns rationella och historiska skäl till varför man beter 

sig som man gör. Ett annat sätt för att förstå varför organisationer fungerar som de gör kan 

göras genom att se kopplingar mellan ledarstil och företagskultur (Morgan, 1999).  

 

Utöver kulturen krävs även kommunikation för att skapa och upprätthålla relationer inom 

organisationen. Kommunikationen sker på olika sätt genom olika medium så som 

datorsystem, utbyte av verbal kommunikation, känslor och reaktioner. Varför 

kommunikationen anses vara viktig eftersom att den inte bara ger information men även 

kommunicerar värderingar inom organisationen som påverkar funktionerna och kvalitén 

på arbetet (Bellander, 2012).   
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3 Nuläge 
Detta kapitel bygger på intervjuer gjorda på Skatteverket samt externa och interna källor 

för att beskriva den miljö som arbetet har genomförts i. Detta för att förstå arbetets 

förutsättningar.  

 

3.1 Skatteverket 
Skatteverket är en fristående statlig myndighet vars huvuduppgifter är att förvalta Sveriges 

skatter så som inkomstskatt, moms och punktskatter, socialavgifter samt skatt på 

näringsverksamhet. De övriga huvudsysslorna består i att sköta Sveriges folkbokföring, 

registrera bouppteckningar samt att agera som borgenär för statens fodringar. Utöver 

dessa uppgifter har Skatteverket en rad andra ansvarsområden, som exempelvis att 

samverka med andra myndigheter mot organiserad brottslighet, utfärda id-kort samt att 

skapa förutsättningar för privatpersoner och företag att göra rätt från början genom öppet 

utbyte av information myndigheterna emellan via exempelvis servicekontor och e-tjänster.   

 

Organisationen är uppbyggd genom att det är ett huvudkontor som leder och styr sju 

skatteregioner. Huvudkontoret består av verksledningen tillsammans med de sex 

avdelningarna; IT, administration, rättsväsende, produktion, kommunikation och ekonomi. 

Dessutom består huvudkontoret av insynsrådet med en myndighetschef som ordförande 

och internrevisionsenheten. Skatteregionerna består av mittregionen, norra regionen, 

Stockholmsregionen, storföretagsregionen, södra regionen, västra regionen och östra 

regionen. Varje region består av skattekontor vars uppgift är att sköta skatteärenden för 

privatpersoner och företag.   

 
Figur 4. Illustrerande bild över Skatteverkets organisations uppbyggnad, (Skatteverket, u.d.). 
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3.2 Stockholmsregionen 
Detta examensarbete utfördes på Stockholmsregionen. Regionen leds av 

regionskattechefen som ingår i en ledningsgrupp tillsammans med de sju kontorscheferna, 

chefen för skattebrottsenheten, chefen för regionkansliet, regionens 

kommunikationsstrateg, regionens personalstrateg samt regionens utvecklingsstrateg. De 

sju kontoren består av företagsskattekontor 1, företagsskattekontor 2, 

företagsskattekontor 3, utlandskontoret, företagsskattekontor 5, företagsskattekontor 6 

och folkbokföringskontoret.  Varje kontor ansvarar för löpande beskattning samt 

ytterligare ett utav ansvarsområdena; internationell beskattning, skatteundandragande 

och skattebrott. Därför delas kontoren in i flera sektioner där alla ska kunna hantera alla 

typer av skattefrågor och ärenden. Varje kontor har sin kontorschef som hjälper 

sektionscheferna att styra sitt arbete med sektionerna. De kontoren och sektionerna som 

detta examensarbete behandlade listas nedan under rubrikerna.  

 

 

 

 

 

Figur 5. Illustrerande bild över uppbyggnaden av organisationen i Stockholmsregionen på Skattverket, (Skatteverket, u.d.). 
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Företagsskattekontoren 

Företagsskattekontoren 1,2 och 3 ansvarar alla för löpande beskattningsverksamhet för 

skattebetalare samt ytterligare ett eget ansvarsområde. I företagsskattekontor 1 ingår 

sektion 11 och 12, i företagsskattekontor 2 ingår sektion 21 och i företagskattekontor 3 

ingår sektion 31. Gemensamt för alla sektionerna är att de arbetar man inom flödet 

företagsregistrering där arbetsuppgifterna är att riskvärdera, hantera och utreda nya 

företag som vill registrera sig för moms och som arbetsgivare samt godkännande för F-

skatt. De arbetar även med frivilliga avregistreringar och ändringsanmälningar. Nedan ges 

en kort beskrivning av varje sektion baserad på intervjuerna som gjorde under arbetets 

gång.  

 

Sektion 11 

Ur intervju med sektionschefen framgick det att antal medarbetare uppgår till åtta 

personer. Man samarbetar dessutom med sektion 12 där man har gemensamma 

driftsmöten och delar på de inkomna ärendena i flödet.  

 

Chefen på denna sektion har verkat under två år. Vid planering av flödet och resurssättning 

utförs det dagliga driftsmöten på ungefär en kvart. På måndagar är dessa möten något 

längre då flödet i inkorgarna har hunnit fyllas på under helgen. De parametrar som följs 

upp är hur många ärenden som har riskvärderats under morgonen samt hur många av 

dessa som är ny- respektive ändringsanmälningar. Man kollar även på hur många ärenden 

av varje kategori som finns i inkorgarna i antal och procentuellt i jämförelse med helheten 

samt vilket utav dessa som är äldst och är på väg att överskrida det förväntade resultatet. 

För att ligga i framkant och bestämma arbetstempot jämför man de inkomna ärendena i 

genomsnitt och procent med föregående års procentsats. En annan viktig parameter vid 

produktionsplanering är resurser och kompetens. Alltså hur många av medarbetarna som 

jobbar just den dagen samt fördelningen av kompetensen.  

 

Inga medarbetare från denna sektion blev intervjuade då de utfrågade från sektion 12 svar 

ansågs vara likvärdiga. 

 

Sektion 12 

Denna sektion samarbetar tillsammans med sektion 11. Ur intervju med sektionschefen 

framgick det att sektionen består mellan 14-15 medarbetare, där alla har heltidstjänst samt 

alla kan utföra alla kategorier dvs. kategori 1,2,3 och riskvärdering.  

 

Vid produktionsplanering anses det viktigt att snabbt kunna ställa om och att vara flexibel i 

och med att värdet på inflödet är okänt. Att ha dagliga driftsmöten är också en viktig del i 

planeringen av ärendeflödet och resursfördelningen. De parametrar som bör ingå i en 

produktionsplan är närvaro på personalen. Även utbildning och handledningen räknas som 

parametrar då detta är kopplat till närvaron. Personalen behöver ibland utbilda sig och gå 

på interna kurser eller vid anställning av ny personal krävs det att de mest kunniga ska 

ägna sig åt handledning. Produktionsplanen vara bristfällig då saknas detaljerad 
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information för de pågående ärendena, dvs. vilken kategori de tillhör och hur gamla de är. 

Man kan endast få fram denna information en månad efter att ärendena har avslutats. 

 

Intervjuerna med medarbetarna på sektionen visade att de är strukturerade i sin planering 

av deras arbetsdagar. De nya på sektionen har mer fasta rutiner där dagen alltid börjar 

tidigt på morgonen för att planera dagen och därefter följer driftsmöte med hela sektionen. 

Resterande tiden på förmiddagen ägnas åt ärenden som kräver kundkontakt av den 

anledningen att kunderna är lättast att nå dessa tider på dygnet. De blir också lätta avsluta 

ifall kunderna hör av sig vid slutet av dagen.  På eftermiddagen hanteras ärenden som 

kräver utredning samt utskick av förfrågningar. Hur många ärenden som förväntas göra är 

oklart då de fortfarande är nya och ses vara under upplärning. De mer erfarna 

medarbetarna som hanterar tyngre ärendekategorier har en annan struktur på arbetet. 

Dagen börjar med planering av arbetet och därefter riskvärderas de ärenden som finns i 

inkorgen som ska fördelas till de övriga medarbetarna på sektionen. Innan nya ärenden 

åtas ska först de gamla avslutas. De förväntas att göra 3-4 ärenden per vecka eller en om 

dagen då de kräver mer utredning och längre tid. Det skiljer sig vad som behövs för att 

klara sina arbetsuppgifter. Exempelvis var det viktigt att systemen fungerade, att 

ansökningarna innehåller korrekta kontaktuppgifter så att man slipper skicka 

förfrågningar om att komplettera ansökningarna. En annan tyckte det var viktigt med 

tydliga förväntningar av chefer gällande antal ärenden och tidsåtgång samt att det ska råda 

ett öppet klimat för en hjälpsam och samarbetsvillig miljö. 

 

Sektion 21 

Sektionschefen har för denna sektion verkat i tre månader och har inte några erfarenheter 

som chef tidigare. Dock var det en klar bild av vad för arbetsuppgifter som ingick som 

sektionschef. Antalet medarbetare på sektionen är 28 st, varav sex utav dessa jobbar deltid, 

en är utlånad och två är tjänstlediga.  

 

Vid planering av ärendeflödet och resursfördelningen var parametrarna kategorier, 

produceringstakt, sidouppdrag, antalet medarbetare och arbetstider viktiga. Då denna 

sektionschef inte suttit på sin post tillräckligt länge saknades kunskaper och erfarenhet 

inom utformning av produktionsplaner. Dock fanns en klar bild av vad som skulle kunna 

underlätta vid produktionsplanering. Att inflödet inte var oförutsägbart, att ha mindre 

sektioner trots att stora sektioner har sina fördelar, bra verktyg och lätta metoder för 

uppföljning. 

 

Sammanställningen av svaren från intervjuerna av medarbetarna visade att trots hur lång tid man 

hade arbetat på sektionen så trivdes alla och hade stannat kvar så pass länge pga. trevliga 

kollegor och bra ledning. Även strukturen på arbetet gjordes på liknande sätt; på morgonen 

stämmer man av den dagliga driften som skickas ut via mail där det står hur många antal ärenden 

som ska göras och vem som ska göra vad. Därför tar man till sig de ärenden som kräver 

kundkontakt på förmiddagen för att sedan på eftermiddagen ägna sig åt utredningsärenden. 

Anledningen till varför var olika, då ett motiv var för att vara i fas samt ur ett tidseffektivt 

perspektiv. Ett annat var för att kunna hinna med sina sidouppdrag och den tredje för att kunna 

få en tydligare bild av balanserna på flödet och inkorgarna vid dagens slut.  
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2 av de 3 tillfrågade uppskattade arbetstiden för de olika kategorierna någorlunda lika. Vad 

som var anledningen till detta var för att det var svårt att skatta tiden för de utredande 

ärendena då tidsåtgången skiljde sig markant om man avslutade ärendet via telefonkontakt 

eller via förfrågningsprocessen. Den tredje och mest erfarna personen hade utöver arbetet 

på sektionen andra arbetsuppgifter och ägnade sig endast åt en kategori. En ytterligare 

fråga där svaren skiljde sig åt var för frågan ifall medarbetarna visste hur många antal 

ärenden som förväntades av dem att göra. Den nyanställda hade inga uttalade krav på sig 

då hon fortfarande ansågs vara under upplärning, den rutinerade medarbetaren visste vad 

som krävdes av en heltidsanställd men inte för en anställd med sidouppdrag och den sista 

och mest erfarna anställda var tveksam men hade alltid driftmailet som utgångspunkt. 

 

 Sektion 31 

Av alla de tidigare nämnda sektionscheferna är denna sektionschef den med längst 

erfarenhet. Utav de 27 åren som hon har verkat som sektionschef har fyra utav dessa 

tillbringats på sektion 31. Stor vikt lades på att skapa en prestigelöshet på sektionen där 

man blandar akademiker och icke akademiker. Sektionen består av 17 medarbetare där en 

person är mammaledig, en tjänstledig, en som jobbar halvtid, en som jobbar 75%, två som 

jobbar 80% och en som jobbar 90%.  

 

Ur intervjun framkom det att ingen produktionsplanering görs då verkligheten ser 

annorlunda ut och eftersom handläggartiderna bara är en ungefärlig tidsuppskattning. 

Dock är det ändå viktigt att planera ärendeflödet och resursfördelningen vilket görs genom 

att kolla historisk data, ta hänsyn till inriktningsmålen från regionledningen och jobba 

utifrån de förväntade resultaten. Men det är också viktigt att känna till sin personal och 

samtala med dem ofta för att kunna planera rekrytering av ny personal. På detta sätt 

upptäcker man ifall det finns ett behov av nyanställning. De parametrar som är viktiga och 

bör ingå i en produktionsplan är värdet på balanserna i inkorgen, datum på det äldsta 

ärendet, det totala antalet opåbörjade ärenden i antal samt procent. Det är av värde och 

vikt för sektionschefen att jobba utifrån datum och inte utifrån resultat. För att kunna 

skapa produktionsplaner önskades det att finnas bättre uppföljningssystem, maskinell 

statistik och bättre fungerande datasystem.  

 

Svaren från intervjun med medarbetarna påvisade att sektionschefen sätt att leda och styra 

arbetet på sektionen stämde överens och verkar fungera bra. Det finns ingen uttalad 

förväntning av hur många antal ärenden som förväntas av dem att göra. Istället plockar 

man ärenden på må få eller efter sunt förnuft. Man stämmer av inkorgarna för att se ifall 

det behövs plockas mer eller mindre. Alla de tillfrågade trivs på sektionen då det är bra 

kollegor och chefskap. De flesta hade liknande sätt att strukturera arbetet där man på först 

går igenom sin mail, riskvärderar inkomna ärenden i inkorgarna, kollar igenom sin egen 

inkorg för att se om svar kommit in och därefter ta till sig nya ärenden från den 

gemensamma inkorgen. Den mest erfarna medarbetaren kunde motivera till sitt val av 

struktureringsmetod. Då man på förmiddagen är mer fokuserad är det bättre att ägna sig åt 

utredningsärenden samt möten för att senare på eftermiddagen hantera ärenden av lättare 

kategori som går snabbt att avsluta utan större ansträngningar eller betänketid. För 
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skattning av tidsåtgången i de olika kategorierna var det inte lika tydligt vilket kan ha att 

göra med att man jobbar utifrån datum. 

 

3.3 Processbeskrivning 

Nedan förklaras hur arbetsområdet Företagsregistrering är strukturerat samt processen 

för handläggning av arbetsuppgifter. Detta är det område inom Skatteverket som har hand 

om registrering och avregistrering av företag.  

 

Flödet 

Flödet utgörs av flera små flöden. Det hela stora flödet är indelat i flödena: 

 

- Riskvärdering 

- Registreringsärenden 

- Kompletteringsärenden 

- Utredningsärenden 

 

 

Kategorier 

Ärendena kan vara kategoriserade i kategori 1,2 och 3. Det är de handläggare som arbetar 

med riskvärderings ärenden i flödet ”Riskvärdering” vars uppgift är att kategorisera varje 

inkommande ärende. Ett ärende av typ kategori 1 hamnar i flödet ”Registreringsärenden” 

och innebär att det är ansökningar/nyanmälningar/ändringsanmälningar/avregistreringar 

som är helt korrekt ifyllda och som endast kräver att registreras direkt. De ärenden som 

kategoriseras som 2 tillhör flödet “Kompletteringsärenden” och innebär att det är inkomna 

ansökningar/nyanmälningar/ändringsanmälningar/avregistreringar som saknar uppgifter 

för att kunna påbörja handläggas. Dessa ärenden kräver att kompletteras.  Kategori 3 

ärenden tillhör flödet ”Utredningsärenden” och kräver mer arbete än de två första 

kategorierna då det handlar om utredning av det tillfrågade företagets verksamhet.  

 

Ärenden kan ytterligare kategoriseras som ”SOA” eller ”ÄA”, där SOA står för 

nyanmälningar/ansökningar och ÄA för ändringsanmälningar. 

 

 

Handläggning 

Processen kring handläggningen av ett ärende går till på olika sätt beroende på om ärendet 

är en korrekt ifylld blankett eller om den saknar uppgifter samt ifall ärendet kan avslutas 

genom telefonkontakt eller det traditionella sättet med utskick av förfrågning via post. Som 

tidigare nämnt kan ett ärende även kategoriseras som SOA eller ÄA. Även de har olika 

processer i handläggningen. 

 

 Nedan följer en processkarta samt beskrivning över hur handläggningen traditionellt görs 

vid ett SOA ärende stegvis.  

 

1. Ett ärende kommer in i systemet 
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2. Ärendet plockas av riskvärderaren för att kategoriseras och vidare fördelas i de 

olika flödesinkorgarna för respektive kategori 

3. Om ärendet kategoriseras som typen 1 ska alla uppgifterna registreras i systemet 

och direkt avslutas 

4. Om ärendet är av kategori 2 ska handläggaren utreda vad som behöver 

kompletteras och antingen ringa kunden för ett snabbt avslut eller att skicka ut en 

förfrågan/meddelande som kunden behöver besvara inom två veckor. Om inte 

kunden har besvarat förfrågan/meddelandet inom svarstiden skickas ett 

övervägande ut där kunden har ytterligare två veckor att besvara 

förfrågan/meddelandet. När dessa två veckor har passerat kan ett offensivt beslut 

göras och därefter ärendet avslutas. 

5. Om ärendet kategoriseras som 3 är processen densamma som i kategori 2.  

6. Vid beslut av oavsett ärendetyp ska alltid beslutstexter skickas med 

7. En genomgång av ansökan ska göras för att verifiera att allt som har ansökts om att 

bli registreras har registrerats 

8. Viktig information som rör företaget och dess registreringar ska skickas med vid 

behov 

9. Slutligen kan ärendet avslutas    

 

 

 
Figur 6. Processkarta för handläggning av SOA ärenden, (Skatteverket, u.d.).  

. 

 

Processen för ärenden av typen ÄA går till på samma sätt bara att här finns det en 

ytterligare kategori kallad avregistrering. 
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Figur 7. Processkarta för handläggning av ÄA ärenden, efter, (Skatteverket, u.d.). 

 

 

 

 

Riktlinjer för arbetsplanering  

Några mål för flödet och produktionen finns ej då flödet hela tiden fylls på med okänt antal 

inkommande ärenden. Istället använder man sig utav olika riktlinjer som beskrivs nedan.  

 

Produktionstalen är framtagna genomsnittliga arbetstider per kategori som är en 

rekommendation och ledning av chefer till handläggare för hur de ska förhålla sig 

tidsmässigt inom sitt arbete. 

 

Kategori 1 SOA   18 min 

Kategori 2 SOA   40 min 

Kategori 3 SOA   180 min 

Kategori 4 SOA   ca 1 dag 

Riskvärdering SOA   6 min 

 

Kategori 1 ÄA   12 min 

Kategori 2 ÄA   25 min 

Kategori 3 ÄA   75 min 

 

Kategori 4 ÄA   ca 1 dag 

Riskvärdering ÄA   3 min 

 



27 

 

Avregistrering   12 min 

En annan metod som används för att förhålla sig till arbetsåtgången samt tiden är de 

förväntade resultaten. De förväntade resultaten säger att ett ärende måste ha påbörjats 

inom 21 dagar från det att ärendet kom in i systemet. Görs inte detta anses ärendet vara 

gammalt och att man inte ligger i fas i produktionen. Ett sätt att stämma av och följa upp 

detta är genom driftsledningen. Minst två gånger per vecka genomförs driftsmöten där alla 

medarbetare tillsammans med sektionschefen går igenom status på flödet, inkorgarna och 

ärenden som riskerar att inte möta de förväntade resultaten.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

4 Analys och resultat 
Detta kapitel analyserar de upptäckter som gjordes i undersökningen av nuläget samt 

presenterar resultatet som den bygger på. 

 

4.1 Analys 
Nedan presenteras och analyseras den insamlade data från den kvalitativa och kvantitativa 

undersökningen. Rubrikerna har valts utifrån sammanställningen av svaren ifrån 

intervjuerna, där de mest förekommande och gemensamma svaren ses som viktiga punkter 

för analys. De olika kulturerna, attityderna, kommunikationen samt 

organisationsstrukturen argumenterades med teori från organisationskultur. Varpå de 

resterande punkterna förutom ”hur man gör en produktionsplan” argumenteras med 

svaren från intervjuerna.  

 

Avsaknad av viktig data 

Den största anledningen till varför sektionscheferna inte kan produktionsplanera är pga. 

att det saknas detaljerad data om ärendena. Information som vilken kategori ett ärende 

har, både påbörjad som opåbörjad, samt hur gammalt ett ärende är saknas. Även det 

okända värdet på inflödet gör det svårt att planera. Man kan endast föra statistik på 

ärenden en månad efter att de har avslutats och det på regional nivå. Alltså kan man inte i 

efterhand se statistik för varje sektion. 

 

Olika arbetssätt 

Det förekommer olika arbetssätt vid planering och fördelning av ärendeflödet. En sektion 

jobbar dagligen med driftsledning för att hålla koll på flödets och inkorgarnas status. En 

annan sektion har utsett en ansvarig bland medarbetarna som varje morgon skickar ut 

mail om hur många ärenden som finns i inkorgarna och hur mycket var och en av 

arbetarna ska plocka på sig. Den tredje sektionen arbetar efter egen förmåga och sunt 

förnuft. Medarbetarna plockar på sig så många ärenden som de tror ska räcka eller så 

mycket som de orkar. 

 

Olika kultur 

Svaren på intervjuerna påvisade att det råder olika kultur på de olika sektionerna. Detta 

kan ha att göra med sektionschefernas olika ledarskapsstil och vad de tycker är viktigt i 

deras roll som chef. Även detta påvisar Gareth Morgan i sin förklaring om sambandet 

mellan företagskultur och ledarstil.   

 

En sektion verkade resultatinriktad och ville ständigt vara i framkant för att överträffa 

föregående års resultat. Dagliga möten hålls där man går igenom hur mycket som har 

riskvärderats under morgonen, hur fördelningen av kategorierna ser ut från dessa ärenden 

och jämför med siffror och procentsatser från förra året.  

 

En annan sektion var klimatinriktad där man strävar efter en prestigelös miljö och man 

värnar om varandra. Man trivs med varandra och ledarskapet. Driftsmöten sker två gånger 

per vecka där man går igenom status på flödena och inkorgarna. Man plockar ärenden efter 
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egen förmåga och ändå så fungerar detta sätt att tömma inkorgarna bra då det är en öppen 

miljö där medarbetarna kommunicerar mellan sig och löser problem självgående utan 

sektionschefens hjälp.   

 

En tredje sektion verkar också vara självgående vid planering och åtagande av ärenden 

trots nytt ledarskap. Man verkar trivas bra med varandra inom sektionen.  

 

Attityder 

Organisationen verkar genomsyras av en allmän attityd där motarbetning och illvilja till att 

samarbeta råder. Detta kan vara ett resultat av organisationens uppbyggnad och att alla 

enheter inte jobbar enhetligt. Enligt Gareth uppstår subkulturer bland annat av att 

människor i organisationer har olika lojaliteter mot varandra, detta verkar tyda på att de 

längre ner i hierarkin inte får vara inkluderade i frågor som rör de. Saker och ting beslutas 

utan deras medverkan och samtycke vilka de sedan måste följa. Detta har, enligt mina 

observationer och insikter, skapat en vi-mot-de känsla och små mindre organisationer 

inom den stora organisationen. Man delar gärna inte med sig av sina arbetssätt och data 

utan sluter sig för sig själva eller i bästa fall samarbetar med chefer som man har 

gemensamma intressen eller goda privata relationer med. 

 

Kommunikation 

Kommunikationen inom organisationen verkar vara bristfällig trots de regelbundna 

driftsmötena som hålls på de olika organisatoriska nivåerna. Trots att jag inte närvarade på 

någon utav dessa möten har jag fått förståelsen för att de mest effektiva och givande 

mötena sker på sektionerna. Här sker den verkliga styrningen av insatser och flöden samt 

skapandet av effektivitet, produktivitet och kvalitet. Många sektioner driftar på detaljerad 

nivå där de gör historiska tillbakablickar samt försöker prognostisera framåt. Dock tillförs 

inget nytt av värde då driftledningarna på kontorsnivå och regionnivå, som vidare 

rapporterar till sektionerna, inte verkar förstå innehållet som driftas på och därför inte kan 

ge några djupare analyser eller rekommendationer för sektionerna. Att det inte tillförs 

något nytt värde kan argumenteras med den bristfälliga kommunikationen som Erika 

Bellander i sin bok skriver som är en av anledningarna till orsakerna för bristande kvalité i 

arbete inom organisationer.     

 

Även kommunikationen på sektionerna verkar vara otydlig då det framkom att man inte 

visste det exakta antalet medarbetare på sin egen sektion. Detta kan påvisa ett bristfälligt 

ledarskap med endast ett resultatinriktat fokus där man inte värnar om sin personal. Men 

det skapar även dålig planering och framförhållning. 

 

 

Otydliga mål 

Det finns inga specifika mål som styr produktionen eller produceringstakten. Man jobbar 

istället utifrån datum på ärendena samt de åtaganden, antal ärenden som förväntas att 

avslutas per månad för Företagsregistreringen i Stockholms region, som har 

prognostiserats fram. 
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Kortsiktig planering 

Enligt intervju med controller framgick det att man har dålig framförhållning i planeringen 

för resurser och produktionen. Man planerar kortsiktigt och detta har bidragit till att man 

fokuserar mer på att släcka bränder än att jobba på ett hållbart sätt. Controllern hade 

föredragit att man planerade ett år i förväg för att på så sätt hinna hantera problem som 

uppstår i tid.  

 

Förutsättningar 

Detta leder in på förutsättningar. Sektionschefer har varken utbildats i att 

produktionsplanera eller har verktyg att använda sig av. Dock har det länge funnits en 

produktionsplan men som sällan används då den är svår att tyda samt att ingen djupare 

förklaring eller träning har getts för användandet av den. Därför vänder sig en del av 

sektionscheferna till controllers för hjälp eller använder sig av sin egen erfarenhet och 

återkommande mönster.  

 

Det finns heller inget uppföljningssystem eller någon som utvärderar dagens sätt att 

produktionsplanera. Detta har både sektionschefer som controllers klagat på som det 

framgår intervjuerna. Även här råder det en oklarhet i vems ansvar det är med att förse 

sektionschefer med rätt förutsättningar för att planera resurser och ärendeflöde. 

 

Organisationsstruktur 

En anledning till de olika rådande kulturerna, motsträviga attityderna, den bristande 

kommunikationen och de olika arbetssätten har med strukturen på organisationen att 

göra. Man jobbar inte enhetligt över hela organisationen utan man sköter sin egen 

verksamhet exkluderande.  Detta trots de frekventa driftledningsmötena.  

 

Systemen 

På frågan ifall medarbetare upplever störmoment under arbetets gång och vad detta/dessa 

oftast brukar vara har systemen varit ett ofta förekommande svar. Även på frågan vad det 

är som krävs för att medarbetarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter har i majoriteten 

av svaren varit ett varit fungerande system som krav.  

 

Att systemen ibland krånglar är förståeligt. Men att systemen upprepande gånger ska 

krascha skapar flaskhalsar och ett icke kontinuerligt flöde. Medarbetarna kan inte 

producera ärenden och ge den service till allmänheten som de förväntas göra. Det skapar 

en kedjereaktion av förseningar för de drabbade, medarbetare som kunder, och kan 

resultera i oväntade konsekvenser.      

 

Hur man gör en produktionsplan 

I kapitlet ”Teoretisk referensram” framkommer det att man kan planera produktionen på 

olika sätt vid verksamhetsstyrning. De som valdes ut att analyseras och till viss del testas 

för detta examensarbete var följande: 
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- Prognoser 

- Kapacitetsplanering 

- Schemaläggning 

 

Genom att använda prognoser som metod för planering av produktion planerar man mot 

framtiden och det som komma skall. Processen för planeringen går till på följande; först 

genomgås en kvantitativ prognostisering, dvs. sammanställning av historiska värden, 

parametervärden samt erfarenheter, för att skapa en modell för prognosen. Därav följer 

tillämpandet av modellen genom att komplettera den kvantitativa prognostiseringen med 

en objektiv eller subjektiv analys. Detta pga av att det inte anses vara tillräckligt att bara ha 

kvantitativa data som underlag för en prognos. Detta måste därför kompletteras.  

 

Den subjektiva analysen är en kvalitativ prognostisering som bygger på mänskliga åsikter. 

Det finns fem typer av subjektiva prognoser och dessa är: 

 

- expertutlåtande 

- expertpanel 

- delphimetoden 

- kundundersökning 

- historisk analogi 

 

Expertutlåtande är en bedömning av någon med specialiserad kunskap inom det område 

som prognosen handlar om. Expertpanelen är en överenskommande bedömning av flera 

experter. Delphimetoden är en kombination av både expertutlåtanden och expertpaneler i 

en iterativ procedur. Kundundersökning är intervjuer som sker direkt med kunderna och 

historisk analogi innebär att prognostisera på liknande händelser som har hänt tidigare. 

Därefter har man fullbordat en prognos och förutsagt vad som kan komma att förväntas. 

 

Med kapacitetsplanering som metod för produktionsplanering planeras företagets förmåga 

att prestera genom dess tillgängliga resurser så som utrustning, teknologi, humankapital, 

material och utrymme. Det finns olika mått som bör förstå och göra skillnad på samt bör 

ingå i en kapacitetsplanering. Dessa är produktivitet, effektivitet, beläggning, kapacitet och 

produktion.  

 

Processen för kapacitetsplanering ser ut som på följande; först fastställs kapacitetsbehovet 

för den aktuella perioden. Därefter jämförs behovet med den tillgängliga kapaciteten för att 

sedan identifiera eventuella obalanser. Det tredje steget går ut på att utveckla tänkbara 

alternativ för att åtgärda eventuella obalanser mellan befintlig och nödvändig kapacitet och 

slutligen utvärderas alternativen för att välj det bästa. 

 

Den sista metoden för produktionsplanering, kallad schemaläggning, handlar om hur man 

ska bestämma i vilken ordning olika moment eller inkomna jobb ska utföras. Detta kallas 

för sekvensering och styrs av fyra olika principer. Vid val av den första principen som också 

är den enklaste handlar om att bearbeta jobben i den ordning de kommer utan någon 

prioritering. Först in, först ut. Den andra principen går ut på att bearbeta det kortaste 
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jobbet först.  Detta görs genom att rangordna jobben för den tid det tar att bearbeta de. Den 

tredje principen handlar om att rangordna jobben på tidigaste förfallotidpunkt. Den sista 

principen som kallas kritiska kvoten är en kompromiss av att rangordna jobben utefter 

kortast bearbetningstid samt rangordning utefter återstående tid till förfall. Detta räknas ut 

med en formel och beroende av det värde som fås kan det säga hur pass brådskande det är 

att bearbeta ett jobb för att inte förfalla. Ju lägre värde på den kritiska kvoten för ett jobb 

desto mer brådskande är det att bearbeta jobbet. 

 

4.2 Resultat 
Nedan redovisas resultatet av arbetet som innefattar två försök till utformning av en 

produktionsplan samt en slutgiltig version.    

 

Försök 1 

Det första försöket till en produktionsplan byggdes på sådana parametrar som fanns 

tillgängliga och som sektionscheferna ansåg vara viktiga, dvs. balanserna (opåbörjade och 

påbörjade ärenden), datum på äldsta ärende, samt totalen och den procentuella 

fördelningen på de opåbörjade ärenden i jämförelse med balanserna. Inspiration för 

utformandet hämtades ifrån schemaläggning där den tredje principen applicerades. Att 

rangordna jobben på tidigaste förfallotidpunkt. Dessutom lades färger till för att ytterligare 

visualisera status. Rött antydde att ett ärende var försenat samt att man måste åtgärda 

situationen. Gult varnade för att ett ärende var på väg att bli försenat det inte åtgärdades 

och grönt symboliserade att dessa har åtgärdats. Resultatet blev en väldigt enkel modell 

som visas på bilden nedan. 

   

 
Figur 8. Resultatet av första försöket vid framtagandet av produktionsplan. 

Produktionsplanen utvärderas i en workshop med alla sektionschefer närvarande. 

Produktionsplanen ansågs vara bristfällig då man inte riktigt förstod hur man skulle 

använda den tillsammans med resursfördelningen men också för att den inte var så 

detaljrik. En utav sektionscheferna tyckte att den liknade deras egen planering och kände 

att det inte gav de något nytt. Dock uppskattades färgerna som symboliserade status. 
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Försök 2  

Det andra försöket till en produktionsplan byggde på hur man arbetar idag men också på 

fakta om pulstavlor.  

 

Dock följdes inte anvisningarna helt i hur en pulstavla ska se ut utan användes som 

inspiration för att förbättra den redan existerande pulstavlan som användes. Två nya 

kolumner lades till på tavlan, plan och risker. Detta för att kunna hålla framförhållning i 

planerandet av ärendeflödet men också för att förbereda sig på eventuella risker som 

skulle kunna uppstå. Kolumnen problem har tidigare funnits med i Skatteverket befintliga 

tavla dock ej visualiserad. Denna valdes att sätta med på den nya tavlan för att kunna 

visualisera status och göra det åskådligt för alla på sektionen.  

 

 
Figur 9. Resultatet vid andra försöket vid framtagandet av produktionsplan. 

Företagsregistreringens controller utvärderade denna version av produktionsplanen och 

tyckte att alla parametrar som togs med var givande men att den skulle bli alldeles för lik 

driftstavlan som används idag och ifrågasatte om det skulle bidra med något nytt. Hon var 

även osäker på ifall det var tillåtet att ändra driftstavlorna. 

 

Produktionsplan 

Den sista och slutgiltiga produktionsplanen som konstruerades byggde på 

prognostiseringsmetoden historisk analogi där statistik hämtades från föregående år samt 

innevarande år. Dock upptäcktes att det inte fanns tillräckligt med detaljrik statistik per 
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månad och per kategori samt på sektionsnivå. Den enda tillgängliga data som 

flödesrepresentanten hade att bidra med var sådan på regional- och kontorsnivå.  

 

Nedan kommer det en stegvis förklaring i utformningen, tankarna bakom samt 

beräkningarna av produktionsplanen.  

 

Kravspecifikationen användes som utgångspunkt vid insamlande av statistik och annan 

data. Statistik för åtaganden, avslutade ärenden samt tidsredovisning för både år 2015 

samt 2016 fanns. Även procentuell statistik på frånvaro och sjuktal per sektion hittades.  

 

Nedan visas en bild av statistik framtagen från 2015 som sammanställts i tre delar och ett 

cirkeldiagram för att visualisera fördelning av antalet avslutade ärenden per kategori.  

 

 
Figur 10. Statistik från år 2015 för utformandet av slutgiltig produktionsplan. 

 

 

På samma sätt inskaffades data för 2016. Dock fanns det ingen tillgänglig statistik för 

november eller december månad då all statistik sammanställs en månad efter det att 

ärendena har avslutats. Trots det kunde slutsatsen dras att det i riskvärderingen för SOA 

hade ökat med en procent medan det för ÄA hade minskat med en procent. Kategori 1 för 

SOA hade minskat med två procent medan ÄA var oförändrad. Kategori 2 hade för båda 

SOA och ÄA ökat med en procent från föregående år.   För kategori 3 hade SOA ökat med 

två procentenheter och för ÄA minskat med två procentenheter.   

 

Nedan illustreras uppställningen av den statistik som funnits för 2016 samt fördelningen i 

antal och procent för de avslutade ärendena per kategori.  

Statistik 2015

Planerade åtaganden/mål i dagar Sthlm regionen 2015 4400

Företagsskattekontor 1 1400

Företagsskattekontor 2 1400

Företagsskattekontor 3 1400

Asvlutade ärenden Sthlm regionen jan-dec 2015

Riskvärdering SOA 29918

Kategori 1 SOA 13206

Katergori 2 SOA 7247

Kategori 3 SOA 7913

Riskvärdering ÄA 33364

Kategori 1 ÄA 12737

Kategori 2 ÄA 5984

Kategori 3 ÄA 1395

Totalt antal avslutade ärenden 111764

Tidsredovisning i dagar jan-dec 2015

Företagsskattekontor 1 3349

Företagsskattekontor 2 3211

Företagsskattekontor 3 2337

27% 

12% 

7% 
7% 

30% 

11% 
5% 

1% 

Fördelning av avslutade ärenden januari-december 2015 
Stockholmsregionen 

Riskvärdering SOA Kategori 1 SOA Katergori 2 SOA Kategori 3 SOA

Riskvärdering ÄA Kategori 1 ÄA Kategori 2 ÄA Kategori 3 ÄA
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Figur 11. Statistik från år 2016 för utformandet av slutgiltig produktionsplan. 

Den statistik och data som hade funnits ansågs vara tillräcklig för att planera antal ärenden 

som förväntades i december månad samt den planerade tiden som krävs för att avsluta 

dessa ärenden. Först räknades medelvärdet ut för antal avslutade ärenden per månad och 

per kategori för hela år 2015. Därefter beräknades medelvärdet ut för de avslutade 

ärendena per kategori för år 2016. Då data för år 2016 endast sträcktes fram till oktober 

månad beräknades medelvärdet av det totala antal avslutade ärendena dividerat med tio. 

 

Nedan finns bilder på stapeldiagram för både år 2015 och 2016 med fördelningen av antal 

avslutade ärenden per kategori månadsvis.  

Statistik 2016

Planerade åtaganden/mål i dagar Sthlm regionen 2016

Företagsskattekontor 1 2009

Företagsskattekontor 2 3002

Företagsskattekontor 3 2009

Avslutade ärenden Sthlm regionen jan-okt 2016

Riskvärdering SOA 28029

Kategori 1 SOA 10145

Kategori 2 SOA 5183

Kategori 3 SOA 8768

Riskvärdering ÄA 29742

Kategori 1 ÄA 11646

Kategori 2 ÄA 5622

Kategori 3 ÄA 1783

Totalt antal avslutade ärenden 100918

Tidsredovisning i dagar jan-nov 2016

Företagsskattekontor 1 3049

Företagsskattekontor 11 1487

Företagsskattekontor 12 1252

Företagsskattekontor 2 3012

Företagsskattekontor 21 2559

Företagsskattekontor 3 2127

Företagsskattekontor 31 1986

28% 

10% 

5% 
9% 

29% 

11% 
6% 

2% 

Fördelning av avslutade ärenden januari-november 2016 
Stockholmsregionen 

Riskvärdering SOA Kategori 1 SOA Kategori 2 SOA Kategori 3 SOA

Riskvärdering ÄA Kategori 1 ÄA Kategori 2 ÄA Kategori 3 ÄA
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Figur 12. Stapeldiagram som visar fördelningen av statistiken år 2015.  
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Figur 13. Stapeldiagram som visar fördelningen av statistiken år 2016 fram till och med oktober. 
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Figur 14. Linjediagram som visualiserar skillnaderna i antal avslutade ärenden per kategori för respektive år. 

  

Genom att prognostisera värdet på detta sätt kunde man se ifall det ökade eller sjönk från 

föregående år. På samma sätt räknades den förväntade tidsredovisningen ut samt 

uppskattades och prognostiserades.  

 

Det totala antal avslutade ärenden adderades och likaså den totala redovisade tiden för år 

2015. Ett medelvärde på hur många ärenden per månad samt tidsredovisning för dessa 

beräknades. Därefter adderades de avslutade ärendena för år 2016 från januari till oktober 

månad.  På samma sätt som för föregående års data räknades även för detta år ut ett 

medelvärde på förväntat antal avslutade ärenden samt tidsåtgången för dessa.  

 

Till sist kunde tidsredovisning per medarbetare räknas ut genom att ta medelvärdet av 

antalet avslutade ärenden och det prognostiserade tidsåtgången tillsammans med 

medelvärdet för antalet sektionsmedlemmar på varje sektion och multiplicera detta tal 

med antal arbetsdagar för december månad. 

 

 

4.3 Ett förenklat förslag till produktionsplan 

Detta avsnitt kommer ge en enkel och kort förklaring till en förenklad produktionsplan och 

hur denna skulle kunna implementeras på företagsskattesektionerna och användas av 

sektionscheferna. Beskrivningen ges nedan stegvis.   



39 

 

 

Då planering innebär att förbereda sig inför något som komma skall ska en prognos först 

göras för att hur mycket och av vad man har att förvänta sig. I fallet med Skatteverket bör 

metoden historisk analogi användas som prognostisering eftersom att de mer detaljerade 

data skulle kunna tas fram manuellt för varje sektion.  

 

Med denna data går man vidare till att göra en kapacitetsplanering för att fastställa vilka 

resurser man har och mängden på dessa. Detta görs enligt nedan: 

 

1. Fastställ kapacitetsbehovet för den aktuella perioden med formeln 𝑁 =
𝐹×𝑃

𝐻×𝐷×𝐸
 där N 

representerar kapaciteten i antal personer som behövs, F den prognosticerade 

efterfrågan i antal enheter för perioden, P den ideala processtiden i dagar per enhet, 

H antal arbetstimmar per person och dag, D antal arbetsdagar som perioden utgör 

och E den effektiva kapaciteten i förhållande till den ideala kapaciteten.   

2. Jämför det beräknade behovet med den tillgängliga kapaciteten och identifiera 

eventuella obalanser 

3. Utveckla tänkbara alternativ för att åtgärda eventuella obalanser mellan befintlig 

och nödvändig kapacitet  

4. Utvärdera alternativen och välj det bästa 

 

Det slutgiltiga steget i produktionsplanen blir att använda sig av schemaläggning för att 
veta när varje ärende ska utföras. Principen kritiska kvoten kan följas. 
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5 Diskussion 
I detta kapitel kommer det att diskuteras om sådant som intervjuerna och undersökningen 

inte gav svar på och som det fortfarande finns frågetecken kring. Det är en förståelse av 

observationer och insikter av det som inte hunnits undersökas men som anses vara av 

värde för att ett ännu bättre resultat hade fåtts. Detta kapitel kommer även behandla en 

reflektion kring det utförda arbetet.  

 

Utöver de ovan nämnda faktorerna som kunde ha varit bidragande till resultatet finns det 

också avvikelser i mitt eget arbete som måste diskuteras för att ge en rättvis bedömning av 

arbetet.  

 

Uppgiftens mål och syfte var att ta fram en produktionsplan som alla sektionerna inom 

Företagsregistrering skulle kunna använda sig av. Resultatet blev en produktionsplan som 

Stockholmsregionen kan använda sig av. Den största anledningen till detta var pga. att det 

inte fanns tillräcklig data tillgänglig inom organisationen för att kunna göra en 

produktionsplan på sektionsnivå. Det ansågs vara för resurskrävande för att få fram dessa 

data manuellt. Målet och syftet med arbetet hade därför kunnat ändras om till att endast 

konstruera en produktionsplan för en sektion där mitt ansvar hade varit att ta fram de 

detaljerade data. Detta kan vara ett exempel på ett annat examensarbete för en 

nästkommande kandidat.  

 

Valet av metod att endast intervjua tre medarbetare per sektion kanske inte gav en 

fullständig och rättvis bild av sektionen. Om mer tid hade funnits för att göra fler intervjuer 

hade en djupare förståelse för sektionerna fåtts samt en mer omfattande analys hade 

kunnat göras. Att avgränsa arbetet till att endast kommunicera med medarbetare inom 

Företagsregistrering kan ha påverkat utformningen av produktionsplanen då det inte fanns 

någon som helst kunskap eller erfarenhet i hur man gör en produktionsplan. För mer 

kunskap och inspiration av utformningen borde intervjuer med personer från 

produktionsavdelningen ha gjorts. Det hade kunnat ge arbetet ett annorlunda resultat men 

hade också påvisat ifall avsaknad av kompetens genomsyrade hela organisationen eller 

endast kontoren. 

 

Avsaknaden av benchmarking var en stor avvikelse i arbetet då det hade gett inspiration 

och vägledning i utformandet av produktionsplanen. Detta hanns ej med då för mycket tid 

gick åt till att leta fakta och teori om konstruktion av produktionsplaner.  

 

Intervjufrågorna hade kunnat vara mer specifika och inte lika öppna. Exempelvis saknades 

det frågor om det används några hjälpmedel så som program vid planering av 

produktionen. Detta togs dock inte med då svaren som intervjuerna gav påvisade att man 

använde sig av erfarenhet, prognostisering samt uppskattning för att produktionsplanera.     

 

Trots alla felkällor var det mest positiva och givande med rapporten att den ger ett 

medvetande till alla på Skatteverket om var de verkliga problemen finns och vad man bör 

förbättra. Denna rapport påvisar att det finns brister inom främst kompetens kring 
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produktionsplanering, därefter den organisatoriska strukturen som bidrar med dålig 

kultur och attityd. Att man måste börja arbeta mer öppet och inkluderande. Även brister i 

datasystemen som används vid handläggning påvisas vilket det finns enkla och snabba 

lösningar till.   
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6 Slutsats och rekommendationer 
Det sista kapitlet knyter an till det första kapitlet och svarar på frågorna som 

examensarbetet handlade om. Avslutningsvis ges en rekommendation på hur den 

framtagna produktionsplanen ska användas och av vem. 

 

6.1 Slutsats 

Den slutgiltiga produktionsplanen framtogs utifrån kravspecifikationen, de tillgängliga data 

som fanns på Skatteverket, erfarenhet ifrån tidigare gjorda produktionsplaner på 

Skatteverket samt med hjälp av teori om prognostisering och visualisering. Denna ansågs 

vara användbar för regional nivå och av högre chefer än de som det i målet var angett att 

det skulle vara till för.  

 

För prognostisering användes principen historisk analogi för att se det föregående årets 

resultat av inkomna ärenden. Detta jämfördes med det innevarande året för att få en ide av 

hur utvecklingen av inkommande ärenden kommer att se ut framöver. Detta visualiserades 

i cirkeldiagram med fördelningen för alla inkomna ärenden per kategori samt i stapel- och 

linjediagram. Prognostiseringen gjordes för alla måtten i kravspecifikationen förutom 

avslutade ärenden/tid då det saknades detaljerad information om detta. I målet 

specificerades att sjuktal av andel sjuka medarbetare skulle ingå i produktionsplanen. 

Detta ansågs inte vara relevant att ta med då produktionsplanen istället blev ämnad åt 

andra användare än de tänkta.  

 

Av de mätetal som önskades ingå i produktionsplanen ingick mått på planerat antal 

ärenden och mått på planerad tid 

 

Diskussionen motiverade till den slutgiltiga produktionsplanen utformning samt en 

självkritik av examensarbetets specificerade mål samt valda metodik. Det framgick att för 

att uppnå det tänkta målet borde det ha ändrats om till att göra en produktionsplan avsedd 

för endast en sektion. I mån om mer tid skulle en mer omfattande intervju ha gjorts 

baserad på fler antal personer med mer öppna frågor. En benchmarking med andra 

branscher och verksamheter hade underlättat framtagandet av produktionsplanen då 

alltför lång tid gick åt till att leta fram fakta i hur man produktionsplanerar.  

 

Dock visade teorierna att det fanns andra typer av produktionsplaner som kunde användas 

i framtiden. Dagens produktionsplan är en god variant dock visar teori att det finns bättre 

typer av produktionsplanering, exempelvis kapacitetsplanering och schemaläggning.    

 

6.2 Rekommendationer 
Den slutgiltiga framtagna produktionsplanen bör användas av de styrande i 

Stockholmsregionen för Företagsregistrering, dvs. produktionsavdelningen, kontorschefer 

och flödesrepresentanten. Innehållet anses vara mest relevant för dem då det är ett resultat 

i form av statistik mer än ett verktyg för planering samt att siffrorna rör hela 

Stockholmsregionen. Den statistik som produktionsplaneringen innehåller är en översiktlig 

bild över Stockholmsregionen för att förstå verksamheten och förväntningar av kommande 
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utfall. Det ger en grov bild över hur många ärenden av varje kategori som avslutades 

föregående år och en uppskattning av hur många man kan förvänta sig för det innevarande 

året. Det visar även en procentuell fördelning över alla kategorier. 

 

Sektionscheferna kan dra nytta av denna produktionsplan som ett komplement ifall de tar 

fram de saknade detaljerna på egen hand. Då kan man skapa en riktig produktionsplan för 

ärendeflödet och resurssättning.  
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8 Appendix 
 

 

Processbeskrivning Företagsregistrering 

Flödet 

I intervjun med flödesrepresentanten för Stockholmsregionen för Företagsregistrering 

framkom det att flödet utgörs av flera små flöden. Det hela stora flödet är indelat i flödena: 

- Riskvärdering 

- Registreringsärenden 

- Kompletteringsärenden 

- Utredningsärenden 

Delflödena är visuellt uppdelade i inkorgar i ett databasprogram kallat SkatteReg. Alla 

sektionerna på Företagsregistrering har tillgång till dessa inkorgar som är till för 

handläggarna att hämta sina ärenden. Ärendena, som antingen kommer in elektroniskt via 

Skatteverkets e-tjänst eller i pappersformat via post, tillges ett ärendenummer. Det är 

slutsiffrorna i ärendenumret som avgör till vilket kontor ärendet tillhör. De ärenden med 

slutsiffrorna 00-32 tillhör företagsskattekontor 1, de med slutsiffrorna 33-66 tillhör 

företagsskattekontor 2 och de med slutsiffrorna 67-99 tillhör företagsskattekontor 3. Antal 

ärenden per kontor ska vara ungefär likadant fördelat. 

Kategorier 

Ärendena kan vara kategoriserade i kategori 1,2 och 3. Det är de handläggare som arbetar 

med riskvärderings ärenden i flödet ”Riskvärdering” vars uppgift är att kategorisera varje 

inkommande ärende. Ett ärende av typ kategori 1 hamnar i flödet ”Registreringsärenden” 

och innebär att det är ansökningar/nyanmälningar/ändringsanmälningar/avregistreringar 

som är helt korrekt ifyllda och som endast kräver att registreras direkt. De ärenden som 

kategoriseras som 2 tillhör flödet “Kompletteringsärenden” och innebär att det är inkomna 

ansökningar/nyanmälningar/ändringsanmälningar/avregistreringar som saknar uppgifter 

för att kunna påbörja handläggas. Dessa ärenden kräver att kompletteras.  Kategori 3 

ärenden tillhör flödet ”Utredningsärenden” och kräver mer arbete än de två första 

kategorierna då det handlar om utredning av det tillfrågade företagets verksamhet.  

Ärenden kan ytterligare kategoriseras som ”SOA” eller ”ÄA”, där SOA står för 

nyanmälningar/ansökningar och ÄA för ändringsanmälningar. 

Produktionstalen 
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De nedanstående talen, kallade produktionstal, är framtagna genomsnittliga arbetstider 

per kategori som är en rekommendation och ledning av chefer till handläggare för hur de 

ska förhålla sig tidsmässigt inom sitt arbete. De kategorierna som är märkta som SOA står 

för ansökningar/nyanmälningar och de med markeringen ÄA står för 

ändringsanmälningar. Även riskvärdering anses som ett ärende då de kategoriserade 

ärendena är beroende av riskvärdering men också för att riskvärderingarna har sin egna 

inkorg i flödet.    

Kategori 1 SOA   18 min 

Kategori 2 SOA   40 min 

Kategori 3 SOA   180 min 

Kategori 4 SOA   ca 1 dag 

Riskvärdering SOA   6 min 

 

Kategori 1 ÄA   12 min 

Kategori 2 ÄA   25 min 

Kategori 3 ÄA   75 min 

Kategori 4 ÄA   ca 1 dag 

Riskvärdering ÄA   3 min 

 

Avregistrering   12 min 

 

Förväntade resultat 

Några mål för flödet och produktionen finns ej då flödet hela tiden fylls på med okänt antal 

inkommande ärenden. Därför beslutades det på Företagsregistreringen att sektionerna 

skulle arbeta utifrån förväntade resultat. De förväntade resultaten säger att ett ärende 

måste ha påbörjats inom 21 dagar från det att ärendet kom in i systemet. Görs inte detta 

anses ärendet vara gammalt och att man inte ligger i fas i produktionen. Vem som har tagit 

fram detta och varför 21 dagars valdes är oklart och inte dokumenterat. Dock är det är 

både flödesrepresentantens och sektionschefernas uppdrag att jobba mot att detta krav 

ständigt uppfylls då det rapporteras till kontorschefen, produktionsavdelningen och 

huvudkontoret. 

Åtaganden 

Ur intervjuerna framkom det att en utav sektionerna jobbar utifrån ”inriktningsmål från 

regionledningen”. Med detta innebär det att regionledningen varje år kommer ut med en 
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rapport till kontors- och sektionschefer om statistiken från föregående år samt hur många 

ärenden som förväntas att göra nästkommande år. Utifrån detta värde är det 

sektionschefernas uppgift att se till att det finns tillräckligt med resurser för att kunna 

avklara detta antagande. 

Driftsledning 

Intervjuerna påvisade att cheferna och medarbetarna på sektionerna använde sig av 

driftmöten vid planering av ärendehantering i flödena. Syftet med driftmötena är att styra 

och utveckla insatser och flöden för att öka effektiviteten, produktiviteten och kvaliteten. 

Men också för att visualisera behov av förbättringar vid avvikelser.  

Processen för driftledningen börjar med medarbetarna på sektionen vars uppgift är att 

samla in data som de tar med sig vid driftmötena på respektive sektion. Här visualiserar 

man all framtagen data på en tavla. Därefter är det sektionschefernas uppgift att inom 1-2 

dagar rapportera läget vidare till kontorsledningsgruppen i ett annat driftsmöte där endast 

kontorschefen tillsammans med sektionscheferna närvarar. Inom en dag ska detta ha 

rapporterats vidare till regionledningsgruppen där man följer upp resultateten från de 

tidigare mötena.  Mötena ska ske så ofta de behöver, dock minst en gång per vecka.  

Medarbetarnas roll är att medverka och delta aktivt vid mötena, att ta fram och uppdatera 

aktuella data samt att följa upp beslutade åtgärder sedan tidigare. Det är viktigt att 

medarbetarna lyfter upp problem, hinder och avvikelser som de upptäckt för att få in det i 

förbättringsarbetet. Sektionschefens roll är att ansvara för att driften genomförs enligt den 

framtagna rutinen, att förutsättningarna finns för medarbetarnas möjlighet till att bidra 

utifrån deras roller, att driva förbättringsarbetet och att ta med sig sådant som inte kan 

lösas inom sektionen till kontorsledningens driftmöte. Kontorschefernas roll är att besluta 

om nya och befintliga driftsledningar samt har ansvaret att kommunicera vidare 

uppföljning och rapportering om verksamhetsavvikelser. 

Handläggning 

Processen kring handläggningen av ett ärende går till på olika sätt beroende på om ärendet 

är en korrekt ifylld blankett eller om den saknar uppgifter samt ifall ärendet kan avslutas 

genom telefonkontakt eller det traditionella sättet med utskick av förfrågning via post. Som 

tidigare nämnt kan ett ärende även kategoriseras som SOA eller ÄA. Även de har olika 

processer i handläggningen 

 Nedan följer en processkarta samt beskrivning över hur handläggningen traditionellt görs 

vid ett SOA ärende stegvis. 
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1. Ett ärende kommer in i systemet 

2. Ärendet plockas av riskvärderaren för att kategoriseras och vidare fördelas i de 

olika flödesinkorgarna för respektive kategori 

3. Om ärendet kategoriseras som typen 1 ska alla uppgifterna registreras i systemet 

och direkt avslutas 

4. Om ärendet är av kategori 2 ska handläggaren utreda vad som behöver 

kompletteras och antingen ringa kunden för ett snabbt avslut eller att skicka ut en 

förfrågan/meddelande som kunden behöver besvara inom två veckor. Om inte 

kunden har besvarat förfrågan/meddelandet inom svarstiden skickas ett 

övervägande ut där kunden har ytterligare två veckor att besvara 

förfrågan/meddelandet. När dessa två veckor har passerat kan ett offensivt beslut 

göras och därefter ärendet avslutas. 

5. Om ärendet kategoriseras som 3 är processen densamma som i kategori 2.  

6. Vid beslut av oavsett ärendetyp ska alltid beslutstexter skickas med 

7. En genomgång av ansökan ska göras för att verifiera att allt som har ansökts om att 

bli registreras har registrerats 

8. Viktig information som rör företaget och dess registreringar ska skickas med vid 

behov 

9. Slutligen kan ärendet avslutas  
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Processen för ärenden av typen ÄA går till på samma sätt bara att här finns det en 

ytterligare kategori kallad avregistrering. 
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Intervjufrågor med svar 

Intervju med flödesrepresentant 

- Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Mina arbetsuppgifter innebär att vara länk mellan Produktionsavdelning och 

Företagsregistrering ute på regionen. Det kommer uppdrag från Stockholmsregionen och 

Produktionsavdelning gällande flödet för Företagsregistrering. Uppdragen handlar om att 

få alla regioner i landet att gå åt samma håll, där en av mina arbetsuppgifter är att 

kontrollera att sektionerna i Stockholmsregionen håller sig inom de förväntade resultaten. 

Dessutom måste jag veckovis hålla koll på antal ärenden in och hur gamla de är. 

- Vad är det som krävs för att du ska kunna utföra dessa? 

Tydliga uppdrag och nära samarbete med sektionscheferna på regionen. Dock upplever jag 

detta svårt då sektionscheferna styr över alla resurser och gärna inte delar med sig.  

- Hur är flödet i företagsregistreringen uppbyggt?  

 Det stora flödet består av delflödena: Riskvärdering, Registreringsärenden (1:or), 

Kompletteringsärenden (2:or) och Utredningsärenden (3:or).  Alla dessa bildar ett stort 

flöde. För Stockholmsregionen är ärendena i de olika flödena fördelade på slutssiffror. 

Dessa delas in i inkorgarna som alla kontoren har tillgång till.  

- Hur konstruerar du produktionsplaner? 

Jag gör inga produktionsplaner då jag inte äger resurser. Jag kan endast säga vad som 

behöver göras.  

- Använder du dig utav några program eller liknande? 

- Vilka parametrar är viktiga och ingår i produktionsplanen? 

- Varför denna typ av utformande? 

- Finns det något som du saknar med dagens produktionsplan, om ja, i så fall vad? 

Det krävs tydligare produktionsplaner för att jag ska ha mer tillgång till information om 

resurser. Dessutom saknas inflödet i realtid saknas. Dock kan dessa data fås en månad i 

efterhand. 

- Vad är viktigt att tänka på vid planering av ärendeflödet och resursfördelningen? 

Det är viktigt att hålla koll på ärenden in, hur lång tid de tar att avsluta och ifall resurser 

finns för att täcka detta. 
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- Kan du redogöra vad de olika kategorierna innebär samt arbetsprocessen och för 

dessa.  

Ärenden av kategori 1 är sådana som bara gå rakt igenom systemet och registreras. 

Fröutsättningen för detta är dessa är rätt ifyllda. De ärenden som klassas som kategori 2 är 

kompletteringar av ansökningar. Dessa saknar oftast underskrift eller dylikt. Kategori 3 

ärenden är av materiella frågor, dvs. det krävs en mer omfattande utredning om 

verksamheten.  Riskvärderingsärenden genomgår en urvalsfunktion där de kategoriseras 

och läggs i de olika inkorgarna för de olika kategorierna.  

Den processkarta som har utformats under projektets gång visar ett ärendes gång från att 

kommer in i systemen tills det har avslutats av en handläggare.  Det finns 

arbetsbeskrivningar för varje process av dessa på intranätet. Dock ska ett ärende oavsett 

kategori ha påbörjats inom tre veckor eller 21 dagar vilket är en riktlinje som 

Produktionsavdelningen har satt som kallas för förväntade resultat.  

- Används det av sektionschefer produktionsplaner idag? 

Det finns ett dataprogram, kallat Resurs 5.0, som räknar ut resurser. Dock utgår 

sektionscheferna utifrån produktionstalen samt de förväntade resultaten när de planerar 

resurssättningen för ärendeflödet. 

- Vilken nytta har du med min produktionsplan?  

Jag kan koppla ihop den med driften och kan använda den som ett verktyg i mitt arbete.  

- Vad är syftet med drift? 

Det visar aktuellt status på ärendena, påbörjade och opåbörjade, samt redogör hur många 

ärenden som behöver sättas igång med.   
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Intervju med controller 

- Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Mina arbetsuppgifter omfattar att göra budgeter och prognoser beroende på kända och 

okända faktorer. Jag resursplanerar, ställer krångliga frågor och har andra sidouppdrag. 

- Hur konstruerar du produktionsplaner? 

Huvudkontoret på Skatteverket ger åtaganden som man kan planera utefter och följa upp 

på Skatteverkets interna samarbetsrum. I dagsläget så avvikelserapporterat man pga. 

historisk data då man bara kan få fram inflödet månadsvis.   

Det finns även ett program kallat Resurs 5.0, skapat av Mats Persson på Skatteverket, som 

man kan använda sig av vid planering av resurssättning.    

- Vilka parametrar är viktiga och ska tas med? 

Det prognostiserade inflödet och vad vi tror att vi kommer avsluta samt åldern på 

balanserna (opåbörjade och påbörjade ärenden) är viktiga att ta med både ur ett kund- och 

medarbetarperspektiv.  

Uppföljningsstatistik för Stockholmsregionen finns att hitta och hämta i samarbetsrummen 

på Skatteverkets interna hemsida.   

- Vad agerar/reagerar du på? 

Jag reagerar på när balanserna börjar öka utan att inflödet har ökat. Då är det viktigt att 

förstå vilken anledningen är att takten har minskat. Jag reagerar också på då ärenden 

börjar bli väldigt gamla. Även här är det viktigt att förstå varför och ifrågasätta.  

- Varför utformar du produktionsplanen på detta sätt? 

- Finns det något som du saknar med dagens metod för utformande av 

produktionsplaner? 

 I dagsläget har sektionschefer alldeles för dålig framförhållning när de 

produktionsplanerar. Därför krävs det att man åtminstone planerar ett år i förväg. 

Produktionsplanen ska vara som ett levande dokument för att ligga till grund för 

diskussioner samt medföra till medvetna val och beslut.  Anledningen till varför metodiken 

för att planera produktionen och resurser är bristande är för att det råder en gammal 

kultur där man är dåliga på att diskutera och få konsekvenser för den bristande 

planeringen. Det finns heller inga tillräckligt bra verktyg för sektionschefer för att kunna 

produktionsplanera.  
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Intervju med sektionschefer 

Sektionschef 11 

- Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Jag har jobbat som sektionschef i två år där mina arbetsuppgifter har omfattat 

personalansvar, styra inom verksamhetsområden samt att leverera åtaganden för 

Företagsregistreringen.  

 

- Vad är det som krävs för att du ska kunna utföra dessa? 

För att kunna utföra mina arbetsuppgifter krävs att jag har resurser, rätt 

förutsättningar samt rätt information. 

 

- Hur många medarbetare finns det på sektionen?  

 

- Hur ser fördelningen av kompetensen ut mellan medarbetarna, dvs. hur många 

medarbetare kan göra vilka typer av ärenden? 

 

- Hur många har heltids- och deltidsanställning? 

  

- Vad är viktigt att tänka på vid planering av ärendeflödet och resursfördelningen? 

Det är viktigt att man planerar tillsammans genom de dagliga drifterna. På 

måndagar har vi sådana möten fast längre. Det är också viktigt att ha i åtanke vad 

som händer i omvärlden eftersom att händelser i samhället påverkar inflödet. Annat 

som är tänkvärt vid planering är att inflödet är okänt och att man måste kunna 

förhålla sig till detta genom de förväntade resultaten, dvs. tre veckors-gränsen.  

 

- Hur konstruerar du produktionsplaner? 

 

- Vilka parametrar är viktiga och ingår i produktionsplanen? 

Parametrar som är viktiga och ingår i produktionsplanen är antal resurser, 

kompetens, statistik och prognos. Dessutom är det viktigt att ha med genomsnittet 

för olika kategorier samt den årliga fördelningen för dessa. 

 

- Varför denna typ av utformande? 

 

- Finns det något som du saknar med dagens produktionsplan, om ja, i så fall vad? 

Den årliga bemanningen saknas samt att planera handledning av nyanställda vid 

rekrytering. Det saknas även när de olika ärendena har avslutats och vilken typ av 

dessa är, alltså ifall det är en ändringsanmälan eller SOA. Dessutom skulle det vara 

önskvärt hur lång tid ärendena har tagit att avsluta.   

 

- Vad agerar/reagerar du på? 
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Jag agerar på de snabba kategori 1 ärenden, jag vill att de ska bli av snabbt då vi är 

fokuserade på kunden. Jag reagerar även på ifall något ärende har passerat eller är i 

närheten av att komma tre veckors gräns. 

De avvikelserna som tas upp under kontorsdriften är också något jag reagerar på samt ifall 

balanserna har gått upp. 

 

- Hur ser arbetsflödet ut? 

Det är ett dragande flöde där man måste avsluta ett ärende innan man har påbörjat på ett 

nytt. 

 Genomströmningstiderna är väldigt korta för att skapa värde för kunden.  
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Sektionschef 12 

- Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Mina arbetsuppgifter innebär att vara sektionschef, som i sin tur innebär att leda 

och styra.  

 

- Vad är det som krävs för att du ska kunna utföra dessa? 

Att man är intresserad av människor och kan verksamheten. Man måste även kunna 

vara omställbar.  

 

- Hur många medarbetare finns det på sektionen? 

Ungefär 14-15 medarbetare.  

 

- Hur ser fördelningen av kompetensen ut mellan medarbetarna, dvs hur många 

medarbetare kan göra vilka typer av ärenden? 

15 medarbetare kan alla ärenden  

Endast kategori 1 ärenden har två medarbetare kompetensen för. En medarbetare 

arbetar bara med kategori 1 ändringsanmälningar. Två medarbetare har 

kompetensen att hantera kategori 2 ärenden. Fem medarbetare har kompetensen 

för kategori 3. Två medarbetare har behörigheten att hantera ärenden av kategori 4. 

Fem medarbetare har kompetensen att arbeta med riskvärdering.  

 

- Hur många har heltids- och deltidsanställning? 

15 medarbetare är heltidsanställda.  

 

  

- Vad är viktigt att tänka på vid planering av ärendeflödet och resursfördelningen? 

Det är viktigt med flexibilitet i och med att inflödet är okänt. Alltså att snabbt kunna 

ställa om.  Även att man har dagliga driftmöten.  

 

- Hur konstruerar du produktionsplaner? 

Driftmöten är ett sätt som vi planerar produktionen. 

 

- Vilka parametrar är viktiga och ingår i produktionsplanen? 

Närvaro, utbildning och handledning.  

 

- Varför denna typ av utformande? 

Eftersom att det ger status på ärendeflödet. 

 

- Finns det något som du saknar med dagens produktionsplan, om ja, i så fall vad? 

Det saknas att kunna se de avslutade ärenden som är upp till 8 veckor gamla, även 

öppna ärenden går inte att se. Status på de ärendena som handläggarna har i sina 

egna inkorgar saknas.  

 

- Hur ser arbetsflödet ut? 
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Ett ärende kommer in i vårt system till riskvärdering. En riskvärdera plockar upp ärendet 

för att kategorisera det till rätt inkorg. Därefter är det handläggarnas uppgift att plocka 

ärenden utifrån äldsta datum. Ärendena av kategori 1 och 3 är i parallella flöden vilket gör 

att de hamnar i olika inkorgar 

- Hur planerar du inflödet? 

Jag planerar det utifrån äldsta datum. Varje måndag har vi stordriftsmöten klockan 9:15. 

Då inflödet är okänt och det är konstanta ärenden i flödet så planerar jag det utifrån 

statistik och erfarenhet. Det brukar oftast minska med ärenden under sommaren.  

- Vad agerar/reagerar du på? 

Agerar på mängden ärenden. Om det blir för mkt. 
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Sektionschef 21 

- Vilka är dina arbetsuppgifter? 

I mina arbetsuppgifter ingår det att medarbetarna mår bra, känner stöd och att de 

har rätt verktyg för att utföra sina arbetsuppgifter. I mitt arbete innefattar också att 

ha läget under kontroll och ansvar för produktion, personalen och verksamheten. 

Det är också mitt ansvar att vi på sektionen jobbar mot målen.  

 

- Vad är det som krävs för att du ska kunna utföra dessa? 

Att jag har tillgång till statistik samt ha driftmöten för att skapa ett status om 

nuläget. Det krävs att ha god kommunikation med medarbetarna samt att systemen 

och tekniken fungerar som den ska.  

 

 

- Hur många medarbetare finns det på sektionen? 

Det finns sammanlagt 28 medarbetare på sektionen varav en är utlånad och två 

tjänstelediga.  

 

- Hur ser fördelningen av kompetensen ut mellan medarbetarna, dvs hur många 

medarbetare kan göra vilka typer av ärenden? 

Lotti och maria trygg  

 

- Hur många har heltids- och deltidsanställning? 

deltid: 6, utlånad: 1, tjänstledig: 2  

 

- Vad är viktigt att tänka på vid planering av ärendeflödet och resursfördelningen? 

Vilka kategorier man arbetar inom, produceringstakten och andra arbetsuppgifter 

som man har. Hur många vi är på sektionen samt arbetstider.  

Produceringstakt och andra arbetsuppgifter 

 

- Hur konstruerar du produktionsplaner? 

Jag har inte börjat med att konstruera någon än då jag precis har blivit tillsatt på min 

post och inte har några erfarenheter av att jobba som chef sedan innan.  

 

- Vilka parametrar är viktiga och ingår i produktionsplanen? 

 

- Varför denna typ av utformande? 

 

- Finns det något som du saknar med dagens produktionsplan, om ja, i så fall vad? 

Att inflödet är oförutsägbart. Att vi är en stor sektion trots att även det har sina 

fördelar. Bra verktyg för att kunna planera.  Att statistiken är spretig och vilket gör 

det svårt att följa upp hur det går för sektionen.   

 

Sektionschef 31 
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- Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Då jag har jobbat som sektionschef på Företagsregistrering i fyra utav mina 27 år på 

Skatteverket har jag uppfattningen av att mina arbetsuppgifter innebär att leda och 

fördela arbetet. Jag måste se till att det finns rätt förutsättningar för medarbetarna 

och att samtala med dem.  Jag har rapporteringsskyldighet både uppåt och neråt i 

organisationen. Även att delta på möten för kontoret, sektionen och med de andra 

sektionscheferna. Mitt ansvar ligger också i att rekrytera, planera resurserna och 

fördela kompetensen.  

  

- Vad är det som krävs för att du ska kunna utföra dessa? 

Att veta när balanserna ökar, som exempelvis under januari och februari månad vet 

jag att det kommer in mycket ärenden. Då brukar vi ta hjälp av taxeringen. Även att 

ha tillgång till tidsredovisningen är viktigt för att kunna utföra mina arbetsuppgifter.  

 

 

- Hur många medarbetare finns det på sektionen? 

Det finns 17 medarbetare på sektionen, varav en är mammaledig och en är 

tjänsteledig för studier.  

 

- Hur ser fördelningen av kompetensen ut mellan medarbetarna, dvs hur många 

medarbetare kan göra vilka typer av ärenden? 

 
Alla medarbetare kan hantera ärenden av kategori 1,2 och3 förutom en handläggare 

som inte kan kategori 3. Alla medarbetare förutom tre kan riskvärdera.  

 

- Hur många har heltids- och deltidsanställning? 

På sektionen finns det en medarbetare som jobbar halvtid, en som jobbar 75 %, två 

som jobbar 80 % och 1 90 %. 

 

 

- Vad är viktigt att tänka på vid planering av ärendeflödet och resursfördelningen? 

Att man känner till sin personal och samtalar med de för att sedan veta hur man ska 

rekrytera och ifall det ens behövs.  

 

- Hur konstruerar du produktionsplaner? 

Jag gör inte det eftersom att verkligheten ser annorlunda ut. Produktionstalen är 

bara en ungefärlig uppskattning. Vad jag istället gör är att jag kollar på historisk 

data, inriktningsmål från regionsledningen samt att alla ärenden ska ha påbörjats 

inom 3 veckor.  

- Vilka parametrar är viktiga och ingår i produktionsplanen? 

Balansen, datum på äldsta ärende, totala antal ärenden i inkorgarna samt den 

procentuella mängden.  

- Varför denna typ av utformande? 

Därför att det bör vara datumstyrt och inte styrt på antal ärenden.   
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- Finns det något som du saknar med dagens produktionsplan, om ja, i så fall vad? 

Dagens uppföljningssystem är dåligt. Det saknas maskinell statistik och man kan endast 

få en klar bild av flödet efter tre veckor. Det sker ofta stopp i systemen, it utvecklingen 

är dålig.  
 

- Hur ser arbetsflödet ut? 

Ärenden kommer in via verksamt eller via post, därefter riskvärderar medarbetarna dessa 

och fördelar de u i olika inkorgar. Sedan ska alla medarbetarna förutom en ha 2-3 ärenden 

av kategori i taget och av kategori 2 ska man ha 7-8 stycken.  

- Hur planerar du inflödet? 

Det går inte att planera inflödet. Man kan bara ta beslut samma dag. Istället utgår jag ifrån 

tidsredovisningen och åtagandena. Dessa uppgifter tar controllern fram. Om man ser att 

det finns ett glapp mellan tidsredovisning och åtagandet så ger det en indikation på att man 

behöver fler anställda och eftersom att det finns restriktioner pga. budgeten måste man 

låna folk istället. Som vi exempelvis gör i januari och februari då vi sedan tidigare vet att 

det blir mycket mer jobb, även i november och december ser det så ut.    

- Vad agerar/reagerar du på? 

Jag agerar på datum eftersom att det blir enklare vid avvägning av kategorier på ärenden. 

Exempelvis om 11 3:or är 7-8 dagar gamla så är det helt okej. Men om 10 ärenden är 14 

dagar gamla då måste man börja beta av dem. Man måste hålla sig till 21 dagars regel 

(toleransgränsen), alltså att ett ärende helst inte blir 21 dagar gammalt. Ibland får man 

göra en punktinsats annars får man hålla koll så att det inte drar iväg.  
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Intervju med medarbetare på sektionerna  

Seniora handläggare (> 3 års erfarenhet) 

FSK 12  

- Hur länge har du jobbat på Skatteverket? 

Jag har jobbat på Skatteverket i över 20 år, varav 5 år på Företagsregistrering. 

- Vilken anställningsform har du? 

Jag jobbar heltid. 

- Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Jag riskvärderar kategori 4 ärenden. 

- Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

Först börjar jag med att planera dagen, därefter riskvärderar jag och efteråt försöker jag 

avslutade ärendena som inte hann bli klara från gårdagen. När detta är klart kan jag börja 

ta åt mig nya ärenden.   

- Vad är viktigt för att du ska kunna utföra ditt arbete? 

Att system fungerar och att ansökningarna/anmälningarna är ifyllda med rätt (viktiga) 

uppgifter. Så som kontaktuppgifter.  

- Hur strukturerar du upp ditt arbete? 

Jag försöker att kontinuerligt ha 3-4 förfrågningar i rullning.  

- Varför strukturerar du upp det på detta sätt? 

För att jag kontinuerligt ska ha något att göra. 

- Vet du hur många antal ärenden som det förväntas att göra av dig? 

2-4 ärenden per vecka, annars 1 per dag.  

- Om du skulle uppskatta handläggartiden för varje ärendekategori, hur skulle de se 

ut? 

För ärenden av kategori 4 kan det ta upp till 6 veckor innan man kan avsluta ärendet. Detta 

om ärendet hanteras genom skriftlig kontakt. De ärenden som kräver besök går mycket 

snabbare att avsluta.  

- Vad är det som gör att du har stannat kvar på Företagsregistrering? 
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- Störmoment? 
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FSK 21 

- Hur länge har du jobbat på Skatteverket? 

Jag har jobbat på Skatteverket i 11 år. På Företagsregistrering har jag jobbat sedan januari 

2011.  

- Vilken anställningsform har du? 

Jag jobbar heltid.  

- Vilka är dina arbetsuppgifter? 

50 % av min har jag fördelat att arbeta med företagsregistrering och de resterande 50% 

jobbar jag inom moms. Mina arbetsuppgifter inom företagsregistrering omfattar att 

hantera ärenden på bolag där företrädarna har skydd, alltså skyddade personuppgifter. 

Även omprövningar av ärenden, riskvärdering och angreppsärenden.  

- Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

Det börjat med driftmöte på morgonen klockan 9 och därefter momsdrift klockan 10:15. 

Sedan riskvärderar jag fram till lunch, ungefär klockan 11. Efter lunch går jag igenom 

inflödet i momsinkorg för att gallra bort och sedan fortsätter jag att handlägga ärenden 

som jag har igång sedan tidigare i min egen inkorg. Jag brukar strukturera upp mina 

arbetsuppgifter på så sätt att ena dagen arbetar jag med företagsregistrering och andra 

dagen med moms.  

- Vad är viktigt för att du ska kunna utföra ditt arbete? 

Att man får stöd i svåra frågor och att information finns lättillgänglig. Även att system 

fungerar som de ska så att det inte förekommer några driftstörningar.  

- Hur strukturerar du upp ditt arbete? 

På förmiddagarna ägnar jag mig åt möten och riskvärdering. På eftermiddagarna är fokus 

på handläggning.  

- Varför strukturerar du upp det på detta sätt? 

 För att det är lättare att se och ger en mer rättvis bild av balanserna på flödet och 

inkorgarna på eftermiddagarna.   

- Vet du hur många antal ärenden som det förväntas att göra av dig? 

Både ja och nej. Dagligen får vi ut det via mail för drift.  Sektionens driftledare fördelar 

ärendena på sektionen och skickar ut den informationen genom en skriftlig drift varje dag, 

där denne skriver antal ärenden för varje medarbetare.  
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- Om du skulle uppskatta handläggartiden för varje ärendekategori, hur skulle de se 

ut? 

Ett ärende av kategori 4 tar en dag att handlägga. Riskvärdering tar 6-10 minuter. Ett 

ärende som gäller omprövning tar allt från en timme upp till en dag, detta i och med att det 

är mycket administrativt i samband med handläggningen.  

- Vad är det som gör att du har stannat kvar på Företagsregistrering? 

Att det finns varierande uppgifter och bra kollegor.  

- Störmoment? 

Att man får mycket frågor av andra kollegor vilket dock också är förväntat. Även 

telefonsamtal kan upplevas som störande men det är också något man får acceptera och 

som ingår i ens arbetsuppgifter.   
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FSK 31 

- Hur länge har du jobbat på Skatteverket? 

Jag har jobbat på Skatteverket sedan år 2006.  

- Vilken anställningsform har du? 

Jag arbetar på heltid.  

- Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Jag arbetar med alla kategorier, inklusive riskvärdering, förutom kategori 4.  

- Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

Först kollar jag mailen när jag sätter på datorn och därefter vårt intranät. Sedan sätter jag 

mig och riskvärderar tills det har tagit slut på ärenden i inkorgen. Jag kollar därefter ifall 

jag har fått svar på mina egna ärenden.  Sedan plockar jag ärenden av kategori 2 och 3. I 

slutet av dagen åtar jag mig ärenden av kategori 1.  

- Vad är viktigt för att du ska kunna utföra ditt arbete? 

Att man får rätt verktyg och förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete. Som 

exempelvis att systemen fungerar.  

- Hur strukturerar du upp ditt arbete? 

Se svaret ovan för hur en vanlig arbetsdag ser ut.  

- Varför strukturerar du upp det på detta sätt? 

Därför att jag är mer fokuserad på förmiddagarna än efter lunch. Då är det skönare att göra 

ärenden av kategori 1 på slutet av dagen. 

- Vet du hur många antal ärenden som det förväntas att göra av dig? 

Nej, alla plockar per må få ur inkorgen. Alla jobbar efter egen förmåga.  

- Om du skulle uppskatta handläggartiden för varje ärendekategori, hur skulle de se 

ut? 

Kategori 2 ärenden går snabbt att avsluta vid telekontakt, detsamma gäller ärenden av 

kategori 3. Riskvärderingsärenden tar upp till ungefär 20 minuter. 

- Vad är det som gör att du har stannat kvar på Företagsregistrering? 

Att det finns bra chefer och kollegor samt varierande uppgifter. 

- Störmoment? 
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De störmoment som jag uppfattar finns är de tekniska störmomenten. 
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Juniora handläggare (1 års>erfarenhet>3 års) 

FSK 12 - tappat bort 

- Hur länge har du jobbat på Skatteverket? 

- Vilken anställningsform har du? 

- Vilka är dina arbetsuppgifter? 

- Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

- Vad är viktigt för att du ska kunna utföra ditt arbete? 

- Hur strukturerar du upp ditt arbete? 

- Varför strukturerar du upp det på detta sätt? 

- Vet du hur många antal ärenden som det förväntas att göra av dig? 

- Om du skulle uppskatta handläggartiden för varje ärendekategori, hur skulle de se 

ut? 

- Vad är det som gör att du har stannat kvar på Företagsregistrering? 

- Störmoment? 
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FSK 21 

- Hur länge har du jobbat på Skatteverket? 

Jag har arbetat på Skatteverket sedan juni 2014. 

- Vilken anställningsform har du? 

Jag arbetar på heltid.  

- Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Jag jobbar med kategori 1-3, främst 3 och riskvärdering. 

- Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

Först kollar jag mailen och därefter kollar jag den utskickade driftledning så jag vet vad jag 

ska göra under dagen. Sedan ägnar jag förmiddagen åt att riskvärdera ärenden. Även 

möten och andra sidouppdrag kan komma att förekomma under förmiddagen. Därefter går 

jag igenom min egen inkorg för att kolla ifall det har kommit in några svar. Jag skickar ut 

överväganden och till sist om det finns tid över går jag och tränar.  

- Vad är viktigt för att du ska kunna utföra ditt arbete? 

Att det finns variation i arbetet. Exempelvis att kunna riskvärdera men att kunna bryta av 

med möte till följt av att handlägga ärenden av kategori 3. Att alla är strukturerade och väl 

förberedda så att man själv kan kunna planera sin vecka. 

- Hur strukturerar du upp ditt arbete? 

Se ovan för tidigare svar.  

- Varför strukturerar du upp det på detta sätt? 

Därför att riskvärdering måste göras på förmiddagarna, annars kan inte de övriga 

handläggarna ta åt sig ärenden. För min egen del antecknar jag alla ärenden i en Excel-fil, så 

att man får en bild av vilka ärenden som håller på att förfalla. På så sätt vet man hur mycket 

man ska göra samt hur mycket nya ärenden man kan plocka. Men det beror mycket på hur 

inflödet och de andra inkorgarna ser ut.  

- Vet du hur många antal ärenden som det förväntas att göra av dig? 

Jag vet vad som förväntas av någon som har en heltidstjänst inom bara 

företagsregistrering, dock vet jag inte vad som förväntas för någon med sidouppdrag. Detta 

fick jag till känna då jag var ny av min dåvarande handledare och min tidigare chef.  

- Om du skulle uppskatta handläggartiden för varje ärendekategori, hur skulle de se 

ut? 
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Ett ärende av kategori 1 tar ungefär 10 min, ärenden av kategori 2 tar 25 minuter beroende 

på om man hanterar det genom telefonkontakt eller genom utskick av förfrågan via post. 

Detsamma gäller ärenden av kategori 3 dock är tiden uppskattad till ungefär 2 timmar. 

Riskvärdering tar ungefär 12 minuter.  

- Vad är det som gör att du har stannat kvar på Företagsregistrering? 

Att jag har haft möjligheten till att utvecklas där jag har fått lära mig att hantera svårare 

kategorier. Även pga. att jag har väldigt bra kollegor som ställer upp och hjälper till. Att 

ledningen är bra är en annan avgörande faktor.  

- Störmoment? 

Jag upplever olika slags störmoment fast som nödvändiga, exempelvis telefonsamtal eller 

möten. 
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FSK 31 

- Hur länge har du jobbat på Skatteverket? 

Jag har jobbat i 2,5 år. 

- Vilken anställningsform har du? 

Jag har en anställning på 90 % 

- Vilka är dina arbetsuppgifter? 

I mina arbetsuppgifter ingår riskvärdering, handläggning (alla kategorier förutom kategori 

4)  

- Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

Först går jag igenom mailen, därefter riskvärderar jag ärenden och sedan går jag igenom 

inkomna svar i min egen inkorg. När jag har gjort allt detta går jag in på de allmänna 

inkorgarna för att hämta nya ärenden. 

- Vad är viktigt för att du ska kunna utföra ditt arbete? 

Att systemen fungerar.  

- Hur strukturerar du upp ditt arbete? 

Vi har driftmöten två gånger i veckan på sektionen för att hålla koll på status för ärendena. 

Vi jobbar utifrån äldsta datum oavsett kategori men främst med fokus på ärenden av 

kategori 3.  

- Varför strukturerar du upp det på detta sätt? 

- Vet du hur många antal ärenden som det förväntas att göra av dig? 

Jag utgår efter sunt förnuft och beroende på hur min egen inkorg ser ut. 

- Om du skulle uppskatta handläggartiden för varje ärendekategori, hur skulle de se 

ut? 

Tiderna är olika från fall till fall.  Ett ärende av kategori 1 tar ungefär 10 min och ett 

kategori 3 ärendena tar maximalt 5 minuter. 

- Vad är det som gör att du har stannat kvar på Företagsregistrering? 

Eftersom att jag trivs.   

- Störmoment? 

Störmomenten finns men jag tar inte åt mig av dessa.  
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Nyanställda handläggare (>1 års erfarenhet)  

FSK 12 

- Hur länge har du jobbat på Skatteverket? 

Jag har jobbat på Skatteverket sedan oktober 2016. 

- Vilken anställningsform har du? 

Min anställningsform är på heltid.  

- Vilka är dina arbetsuppgifter? 

I mina arbetsuppgifter ingår det att utreda och avsluta ärenden för kategori 1 och 2.  

- Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

Jag kommer in på kontoret klockan 8 och sätter mig för att planera dagen. Varje dag har vi  

driftmöte klockan 9, på måndagar och torsdagar är de något längre. Förmiddagarna ägnar 

jag mig åt ärenden som kräver kundkontakt eftersom att de är lättast att nå vid den 

tidpunkten på dagen. Eftermiddagarna går ut på att skicka ut förfrågningar samt beslut 

ärenden. 

- Vad är viktigt för att du ska kunna utföra ditt arbete? 

Att det finns tydliga förväntningar och förväntningar på tid. Att det råder ett öppet klimat 

på sektionen ifall man är i behov av hjälp. 

- Hur strukturerar du upp ditt arbete? 

Se svaret ovan. 

- Varför strukturerar du upp det på detta sätt? 

Se svaret ovan.  

- Vet du hur många antal ärenden som det förväntas att göra av dig? 

Nej men jag vet hur lång tid ett ärende bör ta att hantera. Detta har jag fått tagit del av min 

chef och mina kollegor. Ett ärende av kategori 1 tar ungefär 10-15 minuter att handlägga.  

- Om du skulle uppskatta handläggartiden för varje ärendekategori, hur skulle de se 

ut? 

Kategori 1 tar 10-15 minuter och kategori 2, beroende på om det är av karaktär SOA eller 

ÄA, tar det 20-40 minuter att slutföra.  

- Vad är det som gör att du har stannat kvar på Företagsregistrering? 
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- Störmoment? 

De störmoment som jag har upplevt är möten och handledartid, dock upplever jag dessa 

som nödvändiga då det skapar balans mellan kvalitet och kvantitet på ens arbete.  
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FSK 21 

- Hur länge har du jobbat på Skatteverket? 

Sedan september 2016. 

- Vilken anställningsform har du? 

Jag jobbar på heltid. 

- Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Jag handlägger ärenden av kategori 1,2 och 3.   

- Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

Först går jag igenom de oavslutade ärendena från gårdagen. Sedan går jag igenom 

driftmailet och åtar mig ärenden som har tilldelats mig därefter. Till sist hanterar jag mina 

egna ärenden från min egen inkorg.  

- Vad är viktigt för att du ska kunna utföra ditt arbete? 

Att det finns tydliga riktlinjer. Att veta vad som förväntas av en.   

- Hur strukturerar du upp ditt arbete? 

Jag strukturerar det på så sätt att jag vill vara i fas. Jag handlägger utredningsärenden först 

på förmiddagen, vilka kräver telefonkontakt. På eftermiddagen hanterar jag snabba 

ärenden.  

- Varför strukturerar du upp det på detta sätt? 

För att effektivisera tiden. Om jag istället skulle plocka utredningsärenden i slutet av dagen 

så skulle de bli över till morgondagen. Jag skulle inte lyckas avsluta de på eftermiddagen. 

- Vet du hur många antal ärenden som det förväntas att göra av dig? 

Eftersom att jag fortfarande räknas som nyanställd så har jag inga riktiga förväntningar på 

mig då jag fortfarande är under upplärning men jag har hört från kollegor som är mer 

fullärda handläggare vad chefen förväntar sig.  

- Om du skulle uppskatta handläggartiden för varje ärendekategori, hur skulle de se 

ut? 

Ett ärende av kategori 1 tar ungefär 10-15 minuter att avsluta då det egentligen bara ska 

registreras in i systemet. Kategori 2 ärenden tar mellan 20 minuter till en timme att 

handleda ifall det är effektiv tid. Det beror på ifall den första kontakten med kunden är via 

telefon eller utskickad förfrågan via post. Dessa ärenden ska bara kompletteras.  Ärenden 

av kategori 3, kan i bästa fall avslutas snabbt på ungefär 20 minuter. Annars tar den 
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vanligtvis en timme att göra. Det ser olika ut från fall till fall eftersom att det görs på olika 

dagar pga. bedömningar och utredningar. 

- Vad är det som gör att du har stannat kvar på Företagsregistrering? 

Därför att jag trivs bra. Det är bra stämning bland kollegorna.  

- Störmoment? 

Telefonsamtal kan skapa avbrott i arbetet.  
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FSK 31 – hann inte med  

- Hur länge har du jobbat på Skatteverket? 

- Vilken anställningsform har du? 

- Vilka är dina arbetsuppgifter? 

- Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

- Vad är viktigt för att du ska kunna utföra ditt arbete? 

- Hur strukturerar du upp ditt arbete? 

- Varför strukturerar du upp det på detta sätt? 

- Vet du hur många antal ärenden som det förväntas att göra av dig? 

- Om du skulle uppskatta handläggartiden för varje ärendekategori, hur skulle de se 

ut? 

- Vad är det som gör att du har stannat kvar på Företagsregistrering? 

- Störmoment? 
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Resultat 
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Produktionsplan 

Statistik 2015 
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Fördelning 2015 
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Statistik 2016 
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Fördelning 2016 
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Jämförelse i linjediagram  
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Planering december 2016 
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