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Sammanfattning 
 
Med utgångspunkt i teorier om genus och likabehandling kan det vara viktigt att studera 

skillnader i hur vi bemöter varandra utifrån kön. Forskning beskriver hur bemötande 

utifrån kön ofta verkar i det omedvetna och att det kan skapa skilda förutsättningar för 

individen. Syftet med denna studie är att studera hur den statliga myndigheten Skatteverket 

internt bemöter kvinnor och män och om det finns omotiverade skillnader i hur individer 

bemöts utifrån sitt kön. För att undersöka skillnader inom gruppen kvinnor respektive män 

har ett intersektionellt perspektiv anlagts för att studera eventuell betydelse av utländsk 

bakgrund. Studiens frågeställning lyder därmed:  

Finns det skillnader i Skatteverkets bemötande av kvinnor och män? Skiljer sig eventuellt 

bemötandet åt beroende på om den som hanterar ärendet själv är en kvinna eller man? 

Finns det skillnader i bemötandet av kvinnor respektive män beroende på om kunden har 

utländskt klingande namn eller talar svenska med brytning? 

 
Tidigare undersökningar hos Skatteverket som fokuserat bemötande ur ett genusperspektiv 

har funnit att bemötandet i vissa aspekter varit ojämställt på ett sätt som varit till fördel för 

män. Även kundens utländska bakgrund har varit av betydelse. Denna studie har 

genomförts på Skatteverkets huvudkontor i Solna på Avdelningen för användarstöd som 

arbetar med att ge stöd till anställda inom myndigheten runtom i landet. Materialet har 

samlats in genom strukturerade observationer som metod, i form av medlyssning på samtal 

mellan medarbetare och kund samt granskning av skriftliga ärenden. Underlaget har 

bearbetats i SPSS Statistics och legat till grund för bivariata analyser och korstabeller. 

Resultatet av studien visar att det inte finns några skillnader i medarbetarnas bemötande av 

kunderna med hänsyn till kön och utländsk bakgrund. Variationer som framkom var ej 

statistiskt signifikanta och kan därmed inte säkerställas. Studiens resultat kan vara en effekt 

av myndighetens aktiva arbete för ett jämställt bemötande. Det kan också ha att göra med 

att medarbetarna som observerades under studien till viss del hade kännedom om studiens 

syfte vilket kan ha påverkat det empiriska materialet. 
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Inledning 
 
I Soran Ismails Vinterprat i Sveriges Radio (Vinter, 2012) berättar han hur män och kvinnor i 

komikerbranschen behandlas olika då branschen präglas av föreställningar om att kvinnor inte 

skulle vara lika roliga som män. Han diskuterar hur vi människor så ogärna vill tro att vi är så 

styrda av normer som vi egentligen är; att vi exempelvis är mindre benägna att skratta åt 

kvinnor än män. Ismail problematiserar vidare det svåra med att könsdiskriminering kommer 

ur normer. Att vi gör skillnad med avseende på kön behöver inte bero på ett aktivt val vi 

människor gör utan trots att vi är välvilliga och kanske öppet vill motverka sådant agerande så 

är det i det undermedvetna som dessa mönster framkommer. ”När man inte ser strukturer är 

det svårt att inse att man är en del av dom”, säger han (Vinter, 2012). Att det är i det 

undermedvetna denna olika behandling av kön ofta sker bekräftas inom andra områden. 

Rapporter från bland annat den svenska sjukvården visar på hur bemötandet kan vara 

ojämställt på ett sätt som gynnar män och som till viss del kan förklaras av hur läkare 

omedvetet bemöter sina patienter olika beroende på kön (Smirthwaite m.fl., 2014).  

 
Trots att Sverige i internationella mätningar rankas som ett av världens mest jämställda länder 

(World Economic Forum, 2016) visar alltså forskning på mönster som pekar på att vi 

människor tenderar att skapa och upprätthålla könsskillnader genom att vi beter oss olika 

beroende på om den vi interagerar med är man eller kvinna (Smirthwaite m.fl., 2014; 

Stenman, 2007; Stenman m.fl., 2014). Från genusforskningens håll förklaras detta genom att 

anledningen till att vi beter oss olika har att göra med att vi redan från tidig barndom lär oss 

bete oss och bemöta andra utifrån normer om vad som är kvinnligt och manligt. Dessa normer 

förhåller vi oss sedan till och upprätthåller genom livet (West & Zimmerman, 1987). West 

och Zimmerman (1987: 135) beskriver hur manliga särdrag är kopplade till makt och trygghet 

och att det kvinnliga konstrueras som dess motpart. Isärhållandet och konstruktionen manligt 

och kvinnligt bidrar till att män och kvinnor får olika förutsättningar i samhället. Trots 

Sveriges höga ranking internationellt sett så visar statistik på en stor klyfta vad gäller 

jämställdhet mellan könen både i och utanför arbetslivet (Statistiska centralbyrån, 2016). Det 

är dock oklart huruvida denna klyfta kan förklaras av ett ojämställt bemötande men som 

forskning visat kan det ha påverkan (Smirthwaite m.fl., 2014; SOU 2014:34). 
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I Sverige har jämställdhetsfrågor bedrivits som ett eget politikområde sedan början av 1970-

talet där målet har varit att män och kvinnor ska ges samma möjligheter att forma samhället 

och sina egna liv. I en av Statens offentliga utredningar (SOU 2005:66) ”Makt att forma 

samhället och sitt eget liv – jämställdhetspolitiken mot nya mål” beskrivs hur forskning och 

utveckling fått jämställdhetspolitiken att skifta fokus från individen och istället blicka mot de 

maktstrukturer och underliggande mönster som antas ligga till grund för män och kvinnors 

olika livschanser. Rapporten betonar också vikten av ett intersektionellt perspektiv för att 

belysa hur kön samverkar med andra maktordningar (SOU 2005:66, s. 60-61, 431). Ett steg i 

denna riktning har varit att införa jämställdhetsintegrering som politisk strategi med syftet att 

ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra samtliga politiska områden, däribland de statliga 

myndigheterna (Prop. 1993/94:147). Svenska myndigheter har, enligt diskrimineringslagen  

§ 4 en skyldighet att verka för alla människors rätt till delaktighet och jämlikhet i samhället. 

Detta innefattar också att motverka diskriminering utifrån kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder 

(SFS 2008:567; Skatteverket, 2015-2017). 

 
Skatteverket är en statlig myndighet som de senaste tio åren aktivt arbetat utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. En viktig del i detta har varit att säkerställa ett jämställt bemötande i 

den dagliga kontakten som sker med samhällsmedborgarna (Skatteverket, 2014). I 

undersökningar som tidigare gjorts vid myndigheten har man funnit att bemötandet tenderat 

att vara ojämställt i vissa avseenden (Stenman, 2007; Stenman m.fl., 2014). Då jämställdhet 

är en färskvara som kräver kontinuerligt arbete och uppföljning har jag av denna anledning på 

uppdrag av myndigheten genomfört en observationsstudie. Det har skett i form av 

medlyssning av telefonsamtal och granskning av skriftliga ärenden för att undersöka huruvida 

det finns omotiverade skillnader i hur individer bemöts utifrån sitt kön och eventuella 

utländska bakgrund. Det är ur en sociologisk synvinkel intressant att studera bemötande inom 

en organisation från ett genusteoretiskt perspektiv. Med detta går det att undersöka huruvida 

vi i servicesammanhang beter oss olika beroende på vad den vi möter har för kön och om 

förmodad utländsk bakgrund kan leda till ett ojämställt bemötande. 

 
Studien har gjorts på Skatteverkets huvudkontor i Solna på Avdelningen för användarstöd där 

man arbetar med rådgivning till anställda inom myndigheten. Det är alltså interna samtal och 

mail mellan medarbetarna på avdelningen och deras kollegor ute i landet som denna 
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undersökning fokuserar på. Medarbetarnas ”kollegor” kommer dock vidare i uppsatsen att 

benämnas som ”kunder” för tydlighetens skull. 

 

 

Syfte & frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att studera om det finns omotiverade skillnader i hur Skatteverket 

bemöter sina (interna) kunder utifrån kön, samt ur ett intersektionellt perspektiv även 

undersöka om det finns skillnader i bemötande kopplade till utländsk bakgrund. Mer specifikt 

så ämnar jag studera och besvara följande frågeställningar: 

 
• Finns det skillnader i Skatteverkets bemötande av kvinnor och män? 

• Skiljer sig eventuellt bemötandet åt beroende på om den som hanterar ärendet själv är 

en kvinna eller man?  

• Finns det skillnader i bemötandet av kvinnor respektive män beroende på om kunden 

har utländskt klingande namn eller talar svenska med brytning? 

 

 
 

Teoretiska utgångspunkter 
 
 

Genus 
 
År 1987 etablerades begreppet ”Doing gender” av West och Zimmerman (1987). Denna 

etnometodologiska ansats tar sin utgångspunkt i att kön är en social konstruktion där män och 

kvinnor tillskrivs egenskaper baserade på könstillhörighet. Det vill säga egenskaper som inte 

på något sätt är medfödda eller naturliga utan något som växer fram i interaktionen mellan 

människor. Där anses vissa egenskaper som manliga och andra som kvinnliga, och där det 

kvinnliga också ges mindre status och auktoritet (West & Zimmerman, 1987: 130). Genom att 

dessa förväntade skillnader reproduceras förstärks uppfattningen om att de är naturliga och 

därmed blir de också legitimerade. Genus i sin tur går att definiera som de beteenden, 

normativa föreställningar och aktiviteter som är lämpliga för ens könskategori (West & 
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Zimmerman, 1987: 127). Att göra kön blir i vidare mening mer eller mindre oundvikligt anser 

West och Zimmerman (1987) då samhället grundas på denna uppdelning där vi förväntas bete 

oss utifrån ramar om maskulint och feminint beteende och så länge dessa 

könskategoriseringar framstår som relevanta och berättigade upprätthålls denna ordning. 

 
Genusordningen förklaras vidare av Connell (2009) som beskriver hur konstruktionen av 

manligt och kvinnligt inte enbart förklaras av att det är ett påtvingat system utan det också är 

en konstruktion vi själva gör i det dagliga livet i det sätt på vilket vi uppträder och förhåller 

oss till det förmodat feminina och maskulina. Enligt Connell är genus en social struktur som 

går att likna vid en arena där vi i interaktion med varandra reproducerar skillnader genom att 

vi bemöter varandra utifrån bestämda könskategorier. Såhär beskriver Connell: 

 
”Varje gång vi talar om ’en kvinna’ eller ’en man’ hänvisar vi till ett jättelikt system av 

uppfattningar, förutsättningar, undertoner och anspelningar som har ackumulerats under hela 

vår kulturella historia. ’Innebörderna’ av dessa ord är enormt mycket större än de biologiska 

kategorierna hane och hona” (Connell 2009, s. 115).  
 
För att förstå genus som en social struktur hävdar Connell (2008) att det måste ses som en 

produkt av historien där ett patriarkalt system historiskt sett gett män utdelning i form av 

ära, prestige och rätt att bestämma vilket skapat ett samhällssystem där mannen är normen 

och där det kvinnliga ges lägre status (Connell, 2008: 120). När vi talar om jämställdhet är 

det viktigt att komma ihåg att gruppen kvinnor eller män inte är homogen utan att det inom 

dessa finns variationer som kan medföra skilda förutsättningar i samhället. Det finns också 

de som inte vill definiera sig inom tvåkönsnormen. Denna studie har fortsättningsvis 

fokuserat på könskategorierna man och kvinna. 

 
Elvin-Nowak och Thomsson beskriver i boken ”Att göra kön” (2012) hur 

könsmaktsordningen där kvinnor underordnas och män överordnas bygger på en 

samhällsstruktur som lever vidare just för att den reproduceras. Dock lever strukturer inte 

något eget liv utan de bärs upp av människors aktiva handlingar i vardagen. Lagar och andra 

reformer har gjort att jämställdheten i samhället ökat. Många företag och organisationer 

arbetar idag aktivt för att minska könsskillnaderna på arbetsmarknaden, menar Elwin-Nowak 

och Thomsson (2012). 

 
För att återkoppla till min egen studie kan vi med denna teoretiska utgångspunkt förstå hur 

bemötandet går att studera som en social interaktion där föreställningar om kön skapas och 
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upprätthålls. Med hjälp av ett genusperspektiv kan vi undersöka i vilken utsträckning 

individers beteende bygger på ojämlika värderingar som vi själva är delaktiga i att skapa och 

återskapa.  

 
 

Intersektionalitet 
 
Begreppet intersektionalitet har vuxit fram som en kritik mot feminismens exkluderande 

praktik då den ansetts utgått från den vita feminismens överordning. Förespråkare av 

intersektionalitetsperspektivet menar att maktanalyser ej går att reducera till en fråga om kön, 

klass eller etnicitet eftersom de inte kan förstås oberoende av varandra (De los Reyes & 

Mulinari, 2005: 14,15). Vid intersektionella analyser studeras samverkan mellan olika sociala 

relationer som könsidentitet, etnicitet, sexualitet, klass och funktionsvariationer för att 

synliggöra hur de samverkar och skapar ett system av olikartade diskrimineringsformer och 

privilegier (Mulinari & Esseveld, 2015: 57). Inom organisationsforskning har en stor 

förespråkare för det intersektionella perspektivet varit Joan Acker (2006). Hon menar att alla 

organisationer är präglade av en ojämlikhetsregim där olika maktrelationer som kön, klass 

och rasifiering skapar olika effekter för organisationens deltagare. Denna ojämlikhet kan visa 

sig i olika löner, inflytande och makt på arbetsplatsen och möjligheten till karriärutveckling 

(Acker, 2006: 443).  

 
Genom att addera ett intersektionellt perspektiv kan diskrimineringsformer inom gruppen kön 

synliggöras. I studien har jag därmed intresserat mig för att undersöka om kundens förmodat 

utländska bakgrund, här indikerat av att tala svenska med brytning eller utländskt klingande 

namn, utöver kön, har någon inverkan på hur de blir bemötta. 

 
 

Organisationsteori 
 
Då jag studerat bemötandet inom Skatteverkets verksamhet har även teorier om 

organisationer relevans för min studie då det förklarar hur övergripande strukturer kan 

påverka och skapa följder för män och kvinnor inom en organisation. En som studerat detta är 

sociologen Rosabeth Moss Kanter som år 1977 kom med boken ”Men and Women of the 

Corporation” där hon redogör för hur strukturella maktstrukturer skapar ojämställda 

arbetsplatser (i Eriksson-Zetterquist, m.fl., 2006). Hon tar avstånd från att skillnaderna i makt 
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skulle bero på biologiska skillnader och menar istället att det är strukturer i 

organisationskulturen som är betydande (i Eriksson-Zetterquist m.fl., 2006: 306). Enligt 

Kanter krävs det mer av en kvinna än av en man för att ta sig fram i karriären. Att kvinnor 

inte har samma möjligheter som män i organisationer förklaras av tre olika faktorer; 

möjlighetsstrukturen beskriver hur möjligheten till att göra karriär beror på individens 

position i organisationen. I företag med en stark könsmaktsordning kommer det spegla av sig 

i hur kvinnor och män på arbetsplatsen ser på sina egna möjligheter att ta sig vidare. 

Maktstrukturen har betydelse för individens kapacitet att styra sina resurser för att uppnå sitt 

mål. Här krävs stöd och förtroende från både över- och underordnade för att förvärva rollen 

som chef exempelvis. Frekvensstrukturen innefattar betydelsen av hur könsfördelningen ser 

ut på en arbetsplats där det har betydelse om det exempelvis är ett företag med bara 15 

procent kvinnor. De blir då en minoritet på arbetsplatsen och riskerar därför att bli sedda som 

representanter och symboler för alla kvinnor snarare än att bli sedda som individer (Kanter i 

Eriksson-Zetterquist m.fl., 2006: 307-308).  

 
Kanters perspektiv belyser hur organisationers inre strukturer skapar ett utrymme för anställda 

att röra sig inom, där individens möjligheter påverkas av den rådande kulturen och 

könsstrukturer på arbetsplatsen. Tillsammans med genusteorier (West & Zimmerman, 1987; 

Connell, 2009) kan detta angreppssätt skapa en förståelse hur genus uppstår genom mänskliga 

handlingar och vidare vad det kan åstadkomma för konsekvenser i ett större perspektiv i form 

av ojämställda organisationer. Dock kan det konstateras att lång tid gått sedan Kanters 

organisationsteori och perspektivet om doing gender presenterades och det kan därför 

ifrågasättas huruvida dessa teorier går att applicera på dagens samhälle. Bemötandet kan ha 

förändrats över tid i takt med jämställdhetspolitikens framväxt som bland annat lett till att 

kvinnor idag förvärvsarbetar i högre utsträckning (SOU 2005:66) och att kvinnor har blivit 

fler även på högre nivåer i arbetslivet. 

 
 
 
 

Tidigare forskning 
 
I följande avsnitt kommer jag att redogöra för ett antal studier som fokuserat på bemötande ur 

ett genus- och intersektionellt perspektiv och vilka möjliga konsekvenser ett ojämställt 

bemötande kan ge upphov till. Vidare presenteras en sammanfattning av den svenska 
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jämställdhetspolitiken för att slutligen komma in på Skatteverket och vad myndighetens 

tidigare studier kring genus och bemötande visat.   

 

 

Bemötande ur ett genus– och intersektionellt 

perspektiv 
 
En stor del av forskningen gällande bemötande ur ett genusperspektiv har främst gjorts inom 

hälso- och sjukvården. Trots att det i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763), 2 §, är 

fastställt att vård ska ges på lika villkor för hela befolkningen och med respekt för alla 

människors lika värde, visar undersökningar som gjorts att vården är ojämlik i flera avseenden. 

 
I kunskapsöversikten (O)jämställdhet i hälsa och vård av Smirthwaite m.fl. (2014) redogörs 

för könsskillnader inom sjukvården i Sverige. I bemötandet mellan vårdpersonal och patient 

kan föreställningar och förväntningar på kvinnor och män påverka vilka frågor som ställs och 

en konsekvens av detta kan vara att kvinnor och män får olika utredningar och behandlingar 

fastän det inte är medicinskt motiverat (Smirthwaite m.fl. 2014). Dessa skillnader kan då 

uppenbara sig genom att kvinnor får vänta längre på operationstid vid vissa sjukdomar, att de 

ges mindre hemtjänst än män och att de inte får samma tillgång till nya läkemedel på 

marknaden (Smirthwaite m.fl., 2014: 7). Att mer än dubbelt så många kvinnor än män 

rapporterar om kränkningar inom vården kan även det tyda på ett ojämställt bemötande 

(Smirthwaite m.fl., 2014: 89). Forskarna tar upp ”genusbias” som en möjlig förklaring till den 

ojämställda vården där fördomar om kvinnor och män som grupper, likväl som bristande 

kunskap, kan leda till diskriminering. Ett exempel på detta är där man har studerat bemötande 

vid en sjukvårdsrådgivning där det visade sig att män oftare fick en läkartid medan kvinnor 

uppmuntrades att vänta och se om sjukdomen gick över (Smirthwaite m.fl. 2014: 18).  

 
Det är också av betydelse att studera skillnader i bemötande av kvinnor och män beroende på 

förmodad klass, etnicitet och liknande. I en rapport från Statens offentliga utredningar ”Inte 

bara jämställdhet – Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet” (SOU 

2014:34) synliggörs vikten av intersektionalitet i arbetslivet. Med ett intersektionellt 

perspektiv kan hinder och möjligheter som lyfts fram synliggöras inom det nutida 

jämställdhetsarbetet. Det erbjuder ett nytt sätt att utforska hur olika former av ojämlikhet 

interagerar och kan framhäva strukturer kring människors olika positioner i arbetslivet (SOU 
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2014:34). Vem inkluderas och vem inkluderas inte i det svenska jämställdhetsarbetet är en 

fråga som ställs. Rapporten framhäver att forskare och aktivister riktat kritik mot den svenska 

jämställdhetspolitiken för att ha ett onyanserat perspektiv som exkluderar människor som inte 

faller innanför den homogena samhällsnormen och på så sätt osynliggör delar av det 

mångkulturella samhället (SOU 2014:34, s. 89).  

 
Rapporten från SOU (2014:34) tar upp ett exempel på en intersektionell intervjustudie som 

gjorts med verksamma inom läkaryrket. Syftet med studien var att analysera hur kvinnliga 

och manliga utrikesfödda läkare tillsammans med kvinnliga inrikes födda läkare beskrev 

diskrimineringen inom yrkesverksamheten. De ansågs ha tydliga klassprivilegier samtidigt 

som de inom sina organisationer upplevde olika former av diskriminering. Alla beskrev 

hinder i möjligheten att klättra i den manligt dominerade organisationen. De utrikesfödda 

betonade även vikten av ha ett socialt kapital för att ta sig fram och hur de fick kompensera 

för sina bristande kontakter genom att jobba mera. En läkare beskrev att om man inte har 

kontakter som gynnar en får man istället prestera hårdare och visa att man är snäppet bättre än 

sina svenskfödda kollegor. En utrikesfödd kvinnlig läkare menade att hon var mer utsatt då 

hon både var kvinna och invandrare. Ett intersektionellt perspektiv kan därmed synliggöra det 

komplexa i skärningspunkten mellan ojämlikheter och maktförhållanden som formar 

individers arbetsliv (SOU 2014:34, s. 240). 

 
Att bemötandet kan vara ojämställt är även synligt i andra servicesammanhang. I en studie 

gjord i Boston genomfördes observationer på ett antal caféer med syftet att studera eventuella 

samband mellan kundens ålder, utländska bakgrund samt kön och väntan på service (Knowles 

Myers m.fl., 2010). Totalt observerades 295 möten under olika tidpunkter på dagen där tid 

mättes utifrån den tid kunden gjorde sin beställning fram tills beställningen serverades. 

Kundkarakteristika analyserades utifrån uppskattat kön, ålder och utländsk bakgrund. Trots att 

forskarna kontrollerade för beställningens komplexitet som till största del påverkade 

väntetiden visade studien på viss diskriminering. Störst skillnad var mellan könen där det 

visade sig att kvinnliga kunder i genomsnitt fick vänta längre än män. Även hudfärg visade 

sig ha betydelse där svarta fick vänta längre än vita på sin beställning. Skillnaderna i 

väntetider visade sig som störst när den som servade kunden var en man (Knowles Myers 

m.fl., 2010).  

 
Utifrån ett genusperspektiv går det även att finna ojämlikheter i andra sociala kontexter. Detta 

lyfts fram i Söderlunds (2016) nyligen publicerade avhandling ”Jättekul att det är så många 
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tjejer här ikväll” där hon studerat hur förhållandet mellan kön och humor upprätthålls och 

utmanas genom att granska den svenska TV-showen ”Parlamentet”. Där har Söderlund (2016) 

studerat manliga och kvinnliga komikers möjligheter att förhandla sig till positionen som 

framgångsrik komiker genom att kvantitativt och kvalitativt undersöka deltagarnas utrymme 

för skämt samt hur skämt mottas. Söderlund har genom samtalsanalys av ett antal avsnitt från 

programmet granskat hur ofta en komiker blir avbruten, hur ofta skämt avvisas och hur ofta 

hen får respons på sina skämt. Av resultatet framgår bland annat att manliga komiker blir 

bekräftade i högre utsträckning än kvinnliga och att kvinnliga komiker blir begränsade genom 

att de oftare blir avvisad genom att inte få respons på sina skämt från moderatorn och de 

andra deltagarna. Kvinnorna har därmed inte samma möjligheter att bli sedda som 

framgångsrik komiker (Söderlund, 2016: 79,182). Söderlund (2016) vill, genom att studera 

humor, belysa de maktförhållanden som finns i samspelet och som leder till skilda 

förutsättningar för kvinnor och män. 

 
Sammanfattningsvis visar forskning om bemötande ur ett genusperspektiv att kvinnor och 

män i flera sammanhang blir olika bemötta på ett sätt som tenderar att vara till männens 

fördel. Med ett intersektionellt perspektiv blir det också möjligt att urskilja hur olika former 

av diskrimineringsgrunder som kön och etnicitet kan påverka i hur över- eller underordningar 

skapas inom organisationer. För min studie är det därför av intresse att studera en statlig 

myndighet för att undersöka om det finns skillnader i bemötande. 

 
 

Skatteverkets tidigare undersökningar av 

jämställt bemötande 
 

Skatteverket har de senaste tio åren arbetat aktivt med att integrera ett jämställdhets-

perspektiv och har vid ett flertal tillfällen gjort olika undersökningar av verksamheten. Målet 

är att dels uppnå ett jämställt bemötande i den service som ges dagligen till den del av 

befolkningen som är i kontakt med myndigheten men också i det interna bemötandet inom 

organisationen (Skatteverket 2008; Skatteverket Verksamhetsplan 2015-2017).  

 
År 2007 genomfördes observationer på ett antal servicekontor för att undersöka mötet mellan 

Skatteverket och samhällsmedborgare ur ett jämställdhetsperspektiv. Under undersökningen 

kom perspektivet att vidgas då det visade sig att svensk eller utländsk bakgrund spelade roll 
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för hur bemötandet såg ut. Syftet var dels att kartlägga det fysiska mötet på servicekontoren 

men också att undersöka hur man bemötte kunder i telefon och i skriftliga ärenden. 

Observationerna gjordes på tre olika servicekontor där man studerade interaktionen mellan 

expeditionspersonal och samhällsmedborgare som kom dit i olika ärenden. En mängd 

skriftliga ärenden granskades också där man studerade dialogen mellan myndighet och 

medborgare. Resultatet kom att presenteras i rapporten Jämställt bemötande – Faktainsamling 

för att ge förutsättningar att skapa en mer jämställd verksamhet (Stenman, 2007). Den visade 

på ett ojämställt bemötande när det gällde ett flertal indikatorer. Framförallt skiljde sig 

besökstiden mellan könen åt där männens besök generellt varade längre, vilket bland annat 

förklarades med att män fick mer information i sitt ärende än vad kvinnor fick. När kunder 

kom med komplicerade frågor visade det sig också att män i större grad blev erbjudna 

expertis inom området än vad kvinnor blev. I möten där kunden var kvinna och med utländsk 

bakgrund tenderade medarbetarna på avdelningen, i de fall kvinnan hade med sig en man, att 

rikta sina svar till mannen och förbisåg därmed kvinnan trots att det var henne som ärendet 

gällde (Stenman, 2007). Det framkom även att sakkunniga tillkallades främst till män med 

svensk bakgrund. För kvinnor med utländsk bakgrund gavs aldrig chansen att få tala med 

sakkunnig under den period studien pågick. Överlag visade studien att om du var man med 

svensk bakgrund, gavs du mer information om ärendet, fick större hjälp med att fylla i 

blanketter m.m. på ett korrekt sätt vilket i sin tur skapade bättre förutsättningar för män att 

hantera sina ärenden. 

 
År 2014 kom Skatteverket med rapporten Nulägesananalys av jämställt bemötande vid 

Skatteverket (Stenman, Trotzig & Lindquist 2014) där man återigen gjorde en kartläggning av 

hur myndighetens bemötande av samhällsmedborgarna såg ut med hänsyn till kön och 

utländsk bakgrund. Materialet samlades in genom observationer på tre olika servicekontor och 

vid medlyssning av samtal. Studien visade även denna gång på vissa skillnader i bemötande 

med hänsyn till kön och kundens bakgrund. Bland annat framkom det i observationer på 

servicekontoren att män överlag fick mer service vid besöken genom att medarbetaren 

guidade dem till rätt plats, medan kvinnor i större utsträckning fick ett direktiv eller pekning. 

Det visade sig även att kvinnor fick ett mera passivt bemötande vid receptionen då 

medarbetarna i större utsträckning lämnade kvinnorna själva vid exempelvis ifyllnad av 

blanketter. Vid situationer när medarbetaren behövde lämna kunden för att bland annat 

kopiera något var den frånvarotiden högre när kunden var en kvinna (Stenman m.fl., 2014). I 

vissa av observationerna när kunderna hade utländsk bakgrund visade det sig att kvinnan fick 
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ett mera passivt bemötande när hon var i sällskap med en man; ögonkontakt och konversation 

riktades främst mot mannen. Det noterades även skillnader för kunder med utländsk bakgrund 

där välklädda kvinnor och män från västeuropeiska länder, eller Australien fick ett mera 

hjälpsamt bemötande än utrikesfödda i mer alldagliga kläder eller kulturkodade kläder från 

exempelvis Mellanöstern eller Afrika. Ibland visade även medarbetaren irritation och detta 

främst mot kunder med utländsk bakgrund då språkbrister kunde leda till att medarbetaren 

fick upprepa sig (Stenman m.fl., 2014). 

 

Vid medlyssning förekom det i något högre utsträckning att kvinnor fick upprepa eller 

omformulera sin fråga. En annan skillnad som framkom tydligt var den skämtsamma 

jargongen där det visade sig att skratt var mer förekommande bland män än kvinnor, där 

medarbetaren oftare skrattade tillsammans med männen medan det var vanligare att en kvinna 

mer skrattade för sig själv utan medhåll från medarbetaren. När det gällde medarbetarens kön 

fann Stenman m.fl., (2014) inga skillnader i bemötandet, vare sig vid observationerna eller 

medlyssningen, utan de skillnader som noterats fanns oavsett om den som tog hand om 

kunden var en man eller kvinna. Att det korta mötet är det mest jämställda har visats i båda 

studierna. Detta tros bero på att vid korta möten, som exempelvis att få sin deklaration 

utskriven, förmedlas ingen direkt kunskap (Stenman, 2007; Stenman m.fl., 2014).  

 

Stenman (2007) lyfter fram betydelsen av detaljer för att få en bild av helheten. Observationer 

av samtalston, kroppsspråk etc. belyser vikten av att små detaljer tillsammans utgör mönster 

som får en större betydelse. Detta var något jag tog med mig till min studie och som jag hade 

i åtanke när jag förberedde och genomförde mina observationer. 
 
 
 

Metod 
 

I detta avsnitt presenteras hur jag gått tillväga vid insamlingen av material till studien. Då 

undersökningen består av både kvantitativa och kvalitativa metoder kommer perspektiv som 

präglar båda de olika forskningsstrategierna att behandlas. Därefter beskrivs urvalet för 

undersökningen och de etiska aspekterna. Senare följer en beskrivning av förstudien och det 

sätt på vilket denna ledde fram till en observationsmall. En förklaring till variablerna ges 
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även. Slutligen presenteras hur jag gått tillväga rent praktiskt vid observationerna och hur 

materialet sedan kodats i SPSS. I ett avslutande stycke problematiserar jag metodvalets 

möjliga betydelse för studiens kvalitet och resultat.   

 

 

Metodval 
 

Det empiriska materialet för denna studie samlades in genom vad Bryman (2011) beskriver 

som strukturerade observationer. Metoden utgår från att forskaren har tydliga idéer om vad 

som ska studeras, hur det ska studeras och att det finns en förbestämd tidsperiod för när 

observationen ska äga rum (Bryman, 2011: 265). Detta stämmer väl överens med min studie 

då det i detta fall fanns ett från myndighetens sida tydligt direktiv för hur bemötandet skulle 

studeras. Det interna bemötandet mellan medarbetarna på avdelningen och personal runtom i 

landet studerades genom tal och skrift för att undersöka huruvida det fanns omotiverade 

skillnader i hur individer bemöts utifrån sitt kön. Ett viktigt verktyg i strukturerade 

observationer är att utgå från ett så kallat observationsschema (se bilaga 1). Utformningen av 

observationsschemat gjordes i samband med min förstudie där jag under tre dagar 

medlyssnade på samtal. I nästkommande avsnitt ges en utförligare beskrivning av förstudien. 

 

Genom att ha en mall med tydliga och konkreta indikatorer på vad man vill studera kan 

forskaren väl ute på fältet rikta in sig på de delar av beteendet som är av intresse och som 

ringar in studiens syfte (Bryman, 2011: 262, 265). Den observationsmall jag utformade efter 

den initiala pilotstudien kom att bli grunden för min insamling då jag använde den som ett 

protokoll enligt vilket jag förde anteckningar utifrån varje medlyssnat samtal. Vid 

granskningen av skriftliga ärenden använde jag mig av samma princip där jag behandlade ett 

mejl som en observation. Med utgångspunkt i sociologiska teorier kring genus och 

organisation utgår uppsatsen från en deduktiv ansats. Med det menas att forskaren utgår från 

teorier och vad som redan är känt inom området och utifrån det härleder hypoteser och 

frågeställningar. Observationsschemat har även sin utgångspunkt i vad som framkommit i 

tidigare undersökningar vid myndigheten, vilket präglar det deduktiva angreppssättet inom 

samhällsvetenskapen (Bryman, 2011: 26).  
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Urval 
 
För att eftersträva en så stor variation som möjligt under studien såg jag till att samtliga 

medarbetare på Avdelningen för användarstöd som arbetade i telefonväxeln och 

ärendehanteringssystemet observerades. Undersökningen skulle kunna ses som vad som 

kännetecknar en totalundersökning, baserat på medarbetarna. Enligt Vejde (2009) beskrivs 

det som hela den grupp av enheter som har en egenskap forskaren är intresserad av undersöks 

(Vejde, 2009: 6). För denna studie bestod urvalet främst av de samtal och skriftliga ärenden 

som samlades in under en bestämd period. Totalt kom det att bli nio medarbetare varav fem 

kvinnor och fyra män som observerades under veckan. Vidare gick urvalet till så att jag 

lyssnade till ett samtal åt gången och förde sedan anteckningar innan jag jag gick vidare och 

lyssnade på nästa. Jag cirkulerade mellan de jag medlyssnade på under dagen. En utförligare 

beskrivning av hur jag gick tillväga rent praktiskt ges i nästföljande avsnitt. 

 
 

Etiska aspekter 
 
En viktig del i forskning är att reflektera kring de etiska aspekterna av studien och detta har 

gjorts med utgångspunkt i Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer. 

Informationskravet har följts genom att medarbetarna på avdelningen av sin chef blivit tydligt 

informerade om studien och dess syfte (Vetenskapsrådet, 2002: 7). Då data till studien 

samlats in genom medlyssning har det varit av vikt att informera medarbetarna på 

avdelningen om att medverkan är frivillig eftersom att bli medlyssnad kan upplevas som 

obekvämt. Därmed har också Samtyckeskravet uppfyllts (Vetenskapsrådet, 2002: 9). Jag är 

dock medveten om att det i sammanhanget kan upplevas obekvämt att som anställd säga nej 

och att det därmed går att diskutera i vilken utsträckning deltagandet faktiskt är frivilligt. Min 

uppfattning var dock att medarbetarna hade god kontakt med sin chef och jag fick känslan av 

att samtliga var genuint intresserade av att delta i undersökningen. Vidare har jag varit noga 

med att uppfylla Konfidentialitetskravet. Genom att behandla materialet konfidentiellt har jag 

sett till att ingen personlig information om medarbetarna eller de kunder som kontaktat dem 

förekommer (Vetenskapsrådet, 2002: 12) . Nyttjandekravet uppfylls genom att det insamlande 

materialet i detta fall används för forskningsändamål samt för intern utvärdering inom 

Skattemyndigheten. Medarbetarna kommer även att få möjlighet att ta del av den färdiga 

uppsatsen om så önskas (Vetenskapsrådet, 2002: 14).  
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Förstudie  
 
Eftersom det i observationerna krävdes att jag medlyssnade och antecknade pågående under 

samtalen var det av vikt att jag, när studien väl inleddes, hade skapat ett tydligt verktyg för 

hur observationerna skulle dokumenteras. En betydelsefull del i denna process kom därför att 

bli förstudien. För att en uppnå en lyckad undersökning krävs det, enligt Aspers (2011) att 

forskaren skapat sig en god kännedom om det fält hen ska studera, bland annat genom att 

bekanta sig med hur kulturen ser ut inom det valda fältet (Aspers, 2011: 74). I mitt fall gav 

förstudien mig en möjlighet att bland annat bekanta mig med miljön och den teknik som 

skulle komma att användas. Framförallt gav den kunskap om hur jag skulle studera 

bemötandet och vilka faktorer eller variabler som kunde bli intressant att undersöka. 

Förstudien ägde rum under tre dagar i slutet av mars då jag medlyssnade på cirka 50 samtal. 

Efter varje samtal gjorde jag ett avbrott och förde anteckningar för att dokumentera mina egna 

intryck så snabbt som möjligt när något intressant kom upp (jämför Bryman, 2011: 397). Då 

det från Skatteverkets håll fanns en önskan om att använda en liknande analysmodell som 

använts vid de tidigare undersökningarna gav därför förstudien mig en chans att se huruvida 

den tidigare använda observationsmallen skulle komma att passa min studie samt vilka 

eventuella revideringar som skulle behövas. Att studera ålder var till exempel något jag inte 

tog med då det är svårt att avgöra på någons röst hur gammal hen är. Jag la däremot till en 

rubrik för känslor då humor ju i tidigare studier visat sig vara en faktor där bemötandet kan bli 

olika (Stenman, 2007; Stenman m.fl., 2014). Jag bekantade mig även med ärendehanterings-

systemet eftersom jag skulle analysera det skriftliga bemötandet där kunder och medarbetare 

kommunicerade i frågor via mail. Här insåg jag att det skulle bli svårt att finna eventuella 

samband mellan bemötande och kön då medarbetarna till stor del använde sig av standardsvar 

i kommunikationen.  

 
Under förstudien genomförde jag även Skatteverkets webbaserade bemötandeutbildning  som 

innehöll teori och exempel på hur ett gott bemötande skapas. Syftet med utbildningen uppges 

vara att öka insikt och förståelse hos medarbetare i hur man upplevs i mötet med 

samhällsmedborgare och på så sätt skapa förutsättningar till förbättring. En särskild del i 

utbildningen var avsnittet om jämställt bemötande. För att få en uppfattning om vad 

myndigheten definierar som ett jämställt bemötande beskrevs det här som;  
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”Vårt bemötande ska vara jämställt och jämlikt så att det inte finns omotiverade skillnader i 

bemötandet utifrån kön, etnicitet, ålder etc.” (Skatteverket, Verksamhetsplan 2015-2017).  

 
När observationsmallen var framtagen hade jag även ett möte med chefen för avdelningen och 

myndighetens jämställdhetskoordinator som hållit i de tidigare undersökningarna. Där 

diskuterade vi undersökningen och stämde av att mallen såg bra ut och skulle komma att 

fånga det som Skatteverket önskade få undersökt.  

 
 

Utformande av 

observationsmall/operationalisering av variabler 
 
I detta avsnitt redogör jag för vilka företeelser jag fann av vikt för att kunna besvara studiens 

frågeställningar. Information om medarbetaren och kundens kön och förmodad utländsk 

bakgrund tolkas senare i analysen som undersökningens oberoende variabler som tros kunna 

ha betydelse för de beroende variablerna, som exempelvis bemötande och samtalstid (Edling 

& Hedström, 2003: 52). I observationsmallen har det även lämnats utrymme till tolkning av 

mer kvalitativ karaktär i form av mina egna reflektioner kring samtalet när det förekommit 

något av intresse. Nedan motiveras varför jag valde följande rubriker eller s.k. variabler. 

 
Samtalstid: Här var jag intresserad av att studera om det fanns någon skillnad i längden på 

samtalen utifrån medarbetarens kön. Då tidigare resultat visade på en högre frånvarotid hos 

kvinnliga kunder (Stenman, 2007; Stenman, m.fl., 2014) ville jag också undersöka de 

situationer när medarbetaren satte samtalet på vänteläge för att exempelvis rådfråga en 

kollega. 

 
Kön: Detta var studiens oberoende variabel där jag antecknade medarbetarens kön men även 

kundens kön då jag var intresserad av att undersöka huruvida det fanns skillnad i hur 

medarbetaren bemötte kunden beroende på om den var en man eller kvinna.  

 
Kundens namn/Kundens språk: Här var min ambition var att fånga eventuella skillnader i 

bemötandet utifrån utländsk bakgrund genom att notera om kunden hade ett icke-svenskt 

klingande namn eller talade med brytning. Kundens namn skulle senare visa sig ha för stort 

bortfall för att kunna analyseras vidare.  
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Ärendet gäller: Här dokumenterade jag inom vilket område kunden önskade bli hjälpt för att 

sedan kunna se om eventuella skillnader i bemötande gick att koppla till en viss typ av ärende. 

Utifrån förstudien kom jag fram till att de mest förekommande ärenden som kunden önskade 

få hjälp med var; kortaktivering för att ta sig in på arbetsplatsen, behörighet för att komma in i 

datorsystem, hjälp med bokning av lokaler och hjälp med materialbeställning. Övriga 

ärenden, exempelvis frågor om reseersättning eller felanmälan av datorer kodades som 

”annat”.  

 
Bemötande från medarbetare: Under denna rubrik ville jag undersöka om det fanns någon 

skillnad i om kunden fick upprepa sitt ärende då det hände i något högre utsträckning för 

kvinnor än män i Stenmans m.fl., (2014) studie. Då en del i det jämställda bemötandet är att 

uppträda könsneutralt fanns det även en önskan om att undersöka normativa ordval. Detta 

skulle exempelvis kunna vara att råka kalla en chef där könet inte framgått för ”han” eller att 

säga hustru eller man istället för partner (Stenman m.fl., 2014). Detta var dock inte något som 

visade sig förekomma i någon större utsträckning senare i undersökningen. ”Kallprat” 

definierade jag utifrån om det förekom att medarbetaren pratade om annat utöver själva 

ärendet såsom väder, helgplaner etc. 

 
Känslor: I rapporten från 2014 (Stenman m.fl.,) visade resultatet framförallt på skillnader vad 

gäller humor där män som skämtade fick större medhåll från medarbetaren än kvinnor som 

skämtade. Då jag upplevde skämt som ofta förekommande ville jag därför undersöka dels i 

vilken utsträckning medarbetaren använde humor men också hur den mottags om kunden 

skämtade. Irritation och upprördhet har jag valt att tolka utifrån om personen i fråga visade 

sådana känslor. Detta blev märkbart under förstudien bland annat när frustration uttrycktes 

vid krånglande datorsystem etc. Utifrån det studerade jag hur medarbetaren bemötte kunden i 

situationer likt ovan och om de då uttryckte sig förstående och inlyssnande till kundens 

känslor. 

 
Hantering av ärende: I denna rubrik beskrev jag hur jag upplevde att medarbetaren 

ansvarade för ärendet och huruvida hen gav den service som kan förväntas. Jag noterade 

huruvida jag ansåg att kunden fått den hjälp hen efterfrågat. I många av fallen agerade 

medarbetaren endast som förmedlare och vidarebefordrade samtalet till en annan avdelning. 

Jag tolkade då ärendet som löst. Att få extra service utöver sitt ärende var till mäns fördel 

enligt de föregående studierna vid servicekontoren (Stenman, 2007; Stenman m.fl., 2014). I 
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telefonsamtal tolkade jag det utifrån om medarbetaren exempelvis gav mer information utöver 

själva ärendet än vad som upplevdes nödvändigt. 

 
Reflektioner: Då jag trots allt studerat en interaktion mellan två människor kan det vara svårt 

att selektera in det som observeras under förutbestämda kategorier. Ibland förekommer 

intressanta företeelser som inte ryms inom utvalda scheman. Det var därför av vikt att vid 

varje observation ge utrymme för mina egna reflektioner av bemötandet. Bryman (2011) 

beskriver hur observationer sker med utgångspunkt i forskningsfrågan men att forskaren 

samtidigt måste vara öppen och kunna ta in andra faktorer så att den flexibilitet som är den 

kvalitativa forskningens styrka ej försvinner (Bryman, 2011: 397). Denna punkt fungerade 

därför som en tankespalt där jag under och efter samtalen ibland skrev ned saker jag fann 

intressanta och som inte ringades in i ovan rubriker. 

 
För att göra mina observationer kvantifierbara har materialet sedan bearbetats i SPSS där jag 

kodat fenomen som förekommande som; ja=1 och nej=2 (se bilaga 1). I vissa fall har jag 

kodat observationer som otydliga som; delvis=3. Kön kodades som 1=man och 2=kvinna. 

Språk kodades enligt flytande svenska=1 och svenska med brytning=2. Samtalstid och 

eventuell vänteläge lades in som antal sekunder.  

 
 

Praktiskt genomförande 
 
Observationerna genomfördes under vecka 14, 2017 på Skatteverkets huvudkontor i Solna. 

Under det dagliga morgonmötet för avdelningen diskuterades vilka som skulle sitta i 

telefonväxeln under dagen och därmed vara lämpliga att lyssna på. För att eftersträva en så 

jämn könsfördelning som möjligt såg jag till att i den mån det gick, vara uppkopplad på en 

manlig och kvinnlig medarbetare samtidigt. Jag bytte även bland medarbetarna under dagen 

för att säkerställa att inte samma person studerades vid samma tidpunkt varje dag. Detta kan 

nämligen, enligt Bryman (2011: 271) ge ett felaktigt intryck av beteendet då orsaker som 

exempelvis trötthet på eftermiddagen kan påverka individens beteende. På så sätt var inte 

deltagarna fullt medvetna om när exakt de avlyssnades då jag varvade mellan dem. Under en 

dag hann jag medlyssna på cirka fyra olika medarbetare.  

 
Denscombe (2009) nämner tre aspekter som är av betydelse för att försöka bibehålla den 

studerade miljöns naturlighet vid observationer; att ha en så diskret placering som möjligt 
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men överblick över arenan, vara socialt osynlig och undvika interaktion med deltagarna och 

att försöka vara så lång tid som möjligt på platsen så att forskaren smälter in i miljön 

(Denscombe, 2009: 279-280). Med hänsyn till detta och med headsetets tillräckliga räckvidd 

blev därför min placering längst bak i lokalen. Jag kunde sitta ostört och observera vad som 

sades och samtidigt föra anteckningar utifrån observationsmallen. Jag såg till att på morgonen 

ha förberett ett dokument i datorn med ca 30 sidor av observationsmallen där jag snabbt och 

enkelt skulle kunna arbeta i dokumentet när samtalen kom in. Samtalstiden mättes med hjälp 

av ett stoppur. På eftermiddagarna visade det sig vara lugnare i telefonväxeln och jag passade 

då på att vara inloggad i ärendesystemet och samtidigt studera skriftliga ärenden. 

 
 

Metodkritik 
 
Med hänsyn till att medarbetarna på avdelningen hade kännedom om studiens syfte kan det 

givetvis ha haft viss påverkan på det empiriska materialet. Under förstudien 

uppmärksammade jag att medarbetarna var medvetna om att jag var där för att undersöka 

skillnader i bemötande kopplat till kön. Däremot hade de inte tillgång till observationsmallen 

och hur detta skulle komma att undersökas. Validiteten i denna uppsats kan därmed ha 

påverkats av att risken finns att människor förändrar sitt beteende när de är medvetna om att 

de observeras. Dock understryker Bryman (2011: 274) att påverkan kan minska ju längre tid 

observationen varar då personen med tiden vänjer sig vid att bli observerad. Om tidsperioden 

för den här studien varit tillräckligt lång för att medarbetarna jag medlyssnat på ska ha känt 

sig avslappnade och naturliga är svårt att avgöra. En fördel i en studie som denna hade varit 

att kunna ta del av förinspelade telefonsamtal, dels för att undvika forskarens eventuella 

påverkan men också för att det hade öppnat upp för djupare reflektion och möjligheten att 

pausa och gå tillbaka i samtalen. Detta var dock inte möjligt när det gällde telefonsamtalen. I 

observationen av skriftliga ärenden kunde jag dock gå bakåt i tiden och studera en period som 

inföll innan studiens start för att eliminera min eventuella påverkan. Att uppnå tillräcklig hög 

reliabilitet vid strukturerade observationer är enligt Bryman (2011: 272) en svårighet då 

observationsschemat används av forskaren vid olika tidpunkter och det därmed är omöjligt att 

garantera att forskaren beter sig på samma sätt och uppmärksammar samma saker. Dock har 

observationsschemat tillfört reliabilitet då den påmint mig om att mäta det jag varit ute efter 

att mäta.  
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Analysmetod 
 
Med utgångspunkt i studiens syfte har jag studerat om det finns några skillnader i bemötande 

av kvinnor och män samt om skillnader går att finna med hänsyn till utländskt klingande 

namn eller språk. För att kunna besvara dessa frågeställningar har det insamlade 

observationsmaterialet kodats och bearbetats i SPSS. Resultatet har legat till grund för 

bivariata analyser som används när vi vill studera sambandet mellan två variabler (Edling & 

Hedström, 2003: 51). Vidare har jag undersökt eventuella samband genom att använda mig av 

korstabeller. I de resultat som visat på en viss skillnad har ett x2 test använts för att undersöka 

om skillnaderna är signifikant skilda från varandra. Signifikansnivån anger sannolikheten att 

det observerade sambandet skulle uppkomma trots att det inte finns i populationen och räknas 

ut genom att jämföra den observerade fördelningen med en hypotetisk nollfördelning. I denna 

undersökning har signifikansnivån 0,05 använts vilket innebär att sannolikheten att förkasta 

en sann nollhypotes är 5 procent (Edling & Hedström, 2003: 80,125). I vissa tabeller har 

också en procentkolumn lagts till för att illustrera skillnaderna. När jag undersökt samtalstid 

visar tabellerna det totala medelvärdet för samtalslängden, samt medianen. Här har jag 

signifikanstestat medelvärdeskillnaderna i samtalets längd och eventuella 

bortkopplingar/vänteläge. 

 
 
 

Resultat 
 
Avsnittet inleds med en presentation av deskriptiv statistik för de oberoende variablerna 

(tabell 1) och därefter redovisas sambandsanalyser i korstabeller. Tabellerna har delats upp 

efter rubriker från observationsmallen och dess ordningsföljd. Resultaten har 

signifikanstestats och redogörs för i tabellerna. Avslutningsvis redovisas resultatet från 

granskningen av skriftliga ärenden. 
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Deskriptiv statistik 
 

I tabellen nedan visas till vänster kontrollvariablernas namn följt av antalet observationer 

(mittenkolumnen) som också presenteras i procent (längst till höger). Av tabellen går det att 

se att jag totalt observerade 142 samtal. Jag medlyssnade på något fler manliga medarbetare 

(53%) än kvinnor och av dessa var kunderna i något fler fall kvinnor (58%) än män. Kundens 

namn fick ett stort bortfall då de flesta valde att inte presentera sig och kommer därför inte 

redovisas vidare i resultatdelen. Av samtliga observerade samtal förekom det i 13 fall och 

totalt 9% av samtalen att kunden talade svenska med brytning. 

 
Sammanställning av samtal 

Tabell 1.  
 

Medarbetarens kön    
Man  75 53%  
Kvinna  67 47%  
   Totalt  142 100%  
     
Kundens kön    
Man  59 42%  
Kvinna  83 58%  
   Totalt  142 100%  
     
Kundens namn    
Svenskt  46 32%  
Icke-svenskt klingande 5 4%  
Saknas  91 64%  
   Totalt  142 100%  
     
Kundens språk    
Flytande svenska 129 91%  
Svenska m. Brytning 13 9%  
   Totalt  142 100%  
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Samtalstid 

Att kundens kön och utländska bakgrund har viss betydelse för väntetid vid service bekräftar 

Knowles Myers m.fl., (2010) studie i kafémiljö. Även Stenman (2007; 2014) beskriver att 

kvinnor stundtals tenderade att få vänta längre än män vid servicekontoren. Nedan presenteras 

studiens resultat baserat på samtalstid och de tillfällen medarbetaren behövde sätta samtalet i 

vänteläge.  

 
I tabellen nedan redovisas samtalslängd utifrån centralmåtten medelvärde och median. Som vi 

kan se visade observationerna att för kvinnliga medarbetare varade samtalen i genomsnitt två 

minuter längre än för männen. Resultatet är statistiskt signifikant på en 5% nivå. Dock verkar 

samtalslängden inte ha någon koppling till vilket kön och språk kunden hade och dessa 

samband är inte heller signifikant. 	
 

Samtalets längd i sekunder	
Tabell 2.  

Medarbetare  Medelvärde/ 
i sekunder 

Median/ 
i sekunder 

Man   160 109 
Kvinna  278 213 
                            ** 
Kund    
Man  189 119 
Kvinna  235 151 
                 (ej sign.)               
Språk    
Flytande svenska 216 147 
Svenska m. brytning 210 112 

              (ej sign.) 
**=p<0,05 

 

 

Följande visas hur det såg ut i de fall där medarbetaren tillfälligt behövde koppla ifrån kunden 

och sätta samtalet i vänteläge. 
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Antal gånger kund blir tillfälligt satt i vänteläge 

Tabell 3. 

 

                       
 
                         
                         
 
 

Medarbetare           Medelvärde/ 
         i sekunder 

        Median/ 
    i sekunder 

Man 7/75  96 65 
Kvinna 20/67  111 93 

            
Kund     
Man 13/59  91 77 
Kvinna 14/83  122 109 
Anm. : Inget samband är statistiskt signifikant            

 
Här visar det sig att det var mer förekommande att kvinnliga medarbetare satte samtalet på 

”vänteläge” än män. Kundens kön visar sig dock inte ha betydelse för huruvida hen får vänta 

eller ej. Det finns inte någon större skillnad med avseende på kundens kön när det gäller hur 

länge personen blev tillfälligt satt i vänteläge. Språk har ej tagits med i tabellen då tillfälligt 

vänteläge endast skedde vid två tillfällen när kunden talade svenska med brytning.  

 
Vidare studeras innehållet i samtalen för att se huruvida det finns skillnader i bemötandet av 

kunder. I föregående undersökningar visade det sig exempelvis att kvinnor tenderade att få 

upprepa sina ärenden i högre utsträckning än män (Stenman, 2007; Stenman m.fl., 2014).  

 

 

Bemötande från medarbetare 
 
Tabell 4. 
 Ja Nej 

Får kunden upprepa sitt ärende? 3 139 

Förekommer normativa ordval? 3 139 

Förekommer kallprat om annat? 3 139 

 

Som tabellen visar förekom det endast i tre fall att kunden fick upprepa sitt ärende. Normativa 

ordval och kallprat var ej heller vanligt förekommande och det finns därmed inget underlag 

för att gå vidare och studera eventuella samband med avseende på kön och språk. 
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Känslor 
 
Enligt genusteorier formas vårt bemötande av varandra utifrån förväntningar kopplade till 

könskategorier (West & Zimmermann, 1987) och tidigare forskning beskriver hur t.ex. humor 

går att se som en arena där vi bekräftas olika beroende på vilket kön vi har. Män tenderar att 

få bekräftelse i större utsträckning än kvinnor när det kommer till att skämta (Stenman m.fl., 

2014; Söderlund, 2016). Därför ska nu undersökas i vilken utsträckning medarbetaren och 

kunden eventuellt använder sig av skämt och hur det mottas samt om kundens språk har 

någon betydelse för utfallet. 

 
Här kan ses nedan att skämt förekom i något större utsträckning när medarbetaren var en 

kvinna, dock är skillnaden liten och inte statistiskt signifikant. Det finns emellertid inget som 

tyder på att kundens kön har haft någon betydelse då resultaten visar att i de fallen skämt 

förekom var det lika vanligt med både manliga och kvinnliga kunder. Skämt förkom aldrig i 

de fall där kunden talade svenska med brytning, värt att notera var dock att dessa fall var få (i 

13 fall talade kunderna svenska med brytning).  

 
Tabell 5. 

Använder sig medarbetaren av skämt?      

Medarbetare                 Nej                  Ja                     Ja i %            Total 

Man  72 3 4% 75 

Kvinna  61 6 9% 67 

Kund      

Man  55 4 7% 59 

Kvinna  78 5 6% 83 

Språk      

Flytande svenska 120 9 7% 129 

Svenska m. brytning 13 0 0% 13 

Anm. : Inget samband är statistiskt signifikant 
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Tabell 6. 

Använder sig kunden av skämt? 

          

 

 

           Besvarar medarbetaren skämt? 

Kund           Ja/Tot.          Ja i %                             Ja/Tot.                      Ja i % 
                    

 

Man             6/59 10%                    6/59     10%  

Kvinna            15/83 18%                    11/83 13%  

   Totalt           21/142 15%                  17/142 12%  

Medarbetare     

Man             10/75 13%                      8/75 11%  

Kvinna             11/67 16%                      9/67 13%  

   Totalt           21/142 15%                     17/142 12%  
Anm. : Inget samband är statistiskt signifikant 
 

Tabellen ovan visar i kolumnen till vänster antal gånger kunden använder sig av skämt och till 

höger antal gånger medarbetaren besvarat skämt. Vi kan se att det var mer förekommande att 

kvinnliga kunder använde skämt än manliga men att det skämtades i lika hög utsträckning till 

manliga som kvinnliga medarbetare. När kunden var man förekom skämt i 10% av fallen och 

besvarades i lika stor utsträckning. För kvinnor däremot förekom skämt från kunden i 18% av 

fallen och besvarades i 13% av fallen. Skillnaderna var dock inte signifikanta. Skämt förekom 

inte i de fall när kunden talade svenska med brytning. 

 
Jag fortsätter att studera huruvida andra känslor har betydelse. Då tidigare undersökningarna 

uppmärksammat hur medarbetaren i vissa situationer uppvisade frustration (Stenman, 2007), 

fanns därför intresset av att studera känslor som ilska och upprördhet, om det förekom och 

hur det i så fall mottogs. 

 

Tabell 7. 

Kund uttrycker känslor = Ja (filter)  

Bemöter medarbetaren kundens upprörda/irriterade känslor? 

 

Medarbetarens kön 

                               

Nej 

                                        

Ja 

Man  1 3 

Kvinna  0 6 
Anm. : Inget samband är statistiskt signifikant 
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Här går att utläsa att det förekom 10 gånger att kunden uppvisade upprörda/irriterade känslor. 

I alla fall utom 1 blev känslorna bemötta av medarbetaren. Här menar jag hur medarbetaren 

bemötte irriterade kunder, då ett gott bemötande enligt Skatteverket handlar om att vara 

lyhörd, visa intresse och försöka förstå den man bemöter (Stridh & Wittberg, 2015: 109). 

Underlaget har varit för litet för att tolka vidare.  

 
 
Hantering av ärende 

 
Att servicen tenderar att vara ojämställd på ett sätt som kan vara till fördel för män, och på ett 

sätt missgynnar de med utländsk bakgrund, verkar vara ett mönster som både forskning och 

myndighetens tidigare undersökningar till viss del bekräftar (Knowles-Myers m.fl., 2010; 

Smirthwaite m.fl., 2014; Stenman, 2007; Stenman m.fl., 2014). När det gäller att ta ansvar för 

ärendet hittades inget som tyder på ett ojämställt bemötande utan det visade sig att 

medarbetaren i den absolut övervägande delen av fallen hjälper kunden i det hen vill få hjälp 

med oavsett kön och utländsk bakgrund. Inga skillnader observerades i heller i frågan om 

medarbetaren ger ytterligare service utöver själva ärendet, vilket föregående studier antytt 

(Stenman, 2007). 

 

Tabell 8. 
 
Ligger ärendet kvar hos kunden när samtalet avslutas? 
 
Medarbetare Ja  Ja i %                             Total 

Man  13      17%                                75 

Kvinna  13      19%                          67 

Kund    

Man  9        15%                            59 

Kvinna  17      20%                            83 

Språk    

Flytande svenska 23      18%                              129 

Svenska m. brytning 3        23%                             13 

Anm. : Inget samband är statistiskt signifikant 
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Här framkommer det att det var något mer förekommande att ärendet låg kvar hos kunden när 

kunden var en kvinna, oavsett vilket kön medarbetaren hade. Detsamma gäller när kunden 

talade svenska med brytning där det går se en något högre andel fall där ärendet låg kvar hos 

kunden, än för dem med flytande svenska. Skillnaderna var dock ej signifikanta på en 5% 

nivå vilket gör att några slutsatser ej kan dras utifrån detta. 

 
 

Granskning av skriftliga ärenden 
 
Under veckan genomfördes som nämnts även en granskning av inkomna skriftliga ärenden till 

avdelningen för att undersöka bemötandet i text mellan medarbetare och kund. För att 

reducera min eventuella påverkan som forskare (Bryman, 2011: 274) valde jag att studera 

ärenden bakåt i tiden. Därmed valdes tidsperioden 15 januari 2017 till 15 februari 2017 och 

totalt granskades 202 inkomna ärenden, till sju män och åtta kvinnor på avdelningen. 

Utgångspunkten var även här observationsschemat där jag följde rubriker på samma sätt som 

när jag lyssnade på samtal. Det visade sig där att den mesta korrespondensen mellan 

medarbetare och kund var mycket kortfattad och formell. Av samtliga 202 granskade ärenden 

hittades inget som tydde på ett ojämställt bemötande från medarbetarens sida. Kanske hade 

det passat att utgå från en mindre formell observationsmall än den som skapades inför 

medlyssningen, då det möjligtvis kan ha lämpat sig bättre med en mera öppen ansats vid 

granskning av skriftliga ärenden. Dock var majoriteten av dessa mail inte mer än två 

meningar så det är tveksamt huruvida det skulle ha någon betydelse för utfallet. 

 

 

 

Diskussion 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka huruvida det finns omotiverade skillnader i 

hur medarbetare på Skatteverkets Avdelning för användarstöd i bemöter sina kunder med 

hänsyn till kön och utländsk bakgrund. Med utgångspunkt i genusteorier samt vad 

myndighetens tidigare undersökningar visat har följande frågeställningar använts för att 

besvara studiens syfte;  
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Finns det skillnader i Skatteverkets bemötande av kvinnor och män? Skiljer sig eventuellt 

bemötande åt beroende på om den som hanterar ärendet själv är en kvinna eller man? Finns 

det skillnader i bemötandet av kvinnor respektive män beroende på om kunden har utländskt 

klingande namn eller talar svenska med brytning?  

 
I tidigare forskning finns tecken på omotiverade skillnader i hur män och kvinnor bemöts i 

olika servicesammanhang. Bland annat visar det sig i rapporter från sjukvården där längre 

väntetider och fler anmälningar om kränkningar förekommer för kvinnor än för män 

(Smirthwaite m.fl., 2014). Detta förstås med hjälp av genusteorier enligt vilka vi, från det att 

vi föds, lär oss att bemöta varandra utifrån kön. Bemötandet formas av de normer om manligt 

och kvinnligt som finns i samhället, vilka vi sedan förhåller oss till och tenderar upprätthålla 

(West & Zimmerman, 1987). Intersektionella studier lyfter fram hur enskilda maktordningar 

inte kan förstås oberoende av varandra utan bör studeras i samverkan mellan olika sociala 

relationer som kön, etnicitet, sexualitet för att synliggöra hur de kan få olika innebörd 

beroende på sammanhang (Mulinari & Esseveld, 2015: 57).  

 
Ovan nämnda antaganden och teorier har delvis bekräftats i Skatteverkets tidigare 

undersökningar där det visat sig att kundens kön och utländska bakgrund haft betydelse för 

service (Stenman, 2007; Stenman m.fl., 2014). Då forskning visar att det är minst lika viktigt 

att se till fler diskrimineringsformer än kön (De los Reyes & Mulinari, 2005: 14,15) har det 

också varit av vikt att studera om omotiverade skillnader kopplade till utländsk bakgrund går 

att finna i interaktionen mellan medarbetare och kund vid Skatteverket. Eftersom jämställdhet 

är en färskvara är det av vikt med kontinuerliga lägesanalyser för att följa upp att statliga 

verksamheter och myndigheter uppfyller jämställdhetspolitiska mål och regler om 

likabehandling (Prop.1993/94:147).  

 
Min övergripande bedömning efter en veckas medlyssning och granskning av skriftliga 

ärenden vid Skatteverket var att medarbetarna på avdelningen uppvisade ett mycket 

professionellt och trevligt bemötande gentemot kunderna. De agerade på ett hjälpsamt och 

pedagogiskt sätt i sin hantering av kundens ärende, och i de situationer där kunden uttryckte 

irritation (se tabell 7) agerade medarbetarna empatiskt och förstående på ett sätt som gjorde 

att jag upplevde det som att kunden lämnade samtalet nöjd. Sammantaget finns inget som 

tyder på att bemötandet gentemot de interna kunderna skulle vara ojämställt eller påverkas av 

kundens förmodade utländska bakgrund. De enstaka observationer som tydde på att skillnader 

kunde föreligga var inte statistiskt signifikanta vilket innebär att de eventuella skillnader som 
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observerats likaväl skulle kunna bero på slumpen och därför inte kan generaliseras till 

systematiska skillnader i populationen, i detta fall beteende hos medarbetarna vid 

Avdelningen för användarstöd (Bryman, 2011: 333). Även om resultaten i detta fall inte tyder 

på att det finns skillnader i bemötande utifrån kundens kön eller utländska bakgrund kan den 

inte i sig bevisa att organisationsteorier om olika behandling utifrån kön på arbetsmarknaden 

inte är relevanta då detta är en skäligen begränsad studie (Eriksson-Zetterquist m.fl., 2006; 

Acker, 2006). I och med att detta var en internundersökning inom myndigheten är det också 

av relevans att diskutera huruvida vi kan förvänta oss några skillnader. Bemötande som 

studerats här har varit mellan två anställda inom myndigheten, där man arbetat aktivt med 

riktlinjer för hur man ska uppträda mot sina kollegor (kunder). Det är därmed inte helt 

jämförbart med tidigare undersökningar som riktat sig till myndighetens fysiska bemötande 

av samhällsmedborgare ute på servicekontoren (Skatteverket, Verksamhetsplan 2015-2017).  

 
I föreliggande studie var skillnaden i samtalslängd det enda som gav ett signifikant resultat 

där det visade sig att kvinnliga medarbetare talade i genomsnitt två minuter längre med 

kunderna än manliga. Detta går emot de tidigare studierna där det visat sig att männens besök 

tenderat att vara längre än kvinnornas. Detta förklarar Stenman (2007) med att männen fick 

mera information utöver sitt ärende vilket bidrog till ett längre besök. Detta var dock inget 

som uppmärksammades här utan den längre samtalstiden för kvinnor tros främst ha att göra 

med att kvinnliga medarbetare tenderade att koppla ifrån samtalen oftare för att rådfråga 

kollegor (se tabell 2 & 3). Vidare har könsfördelningen i samtalen jag studerat varit relativt 

jämn och detta skulle, med utgångspunkt i Kanters teori (i Eriksson-Zetterquist m.fl., 2006) 

kunna bidra till ett mer jämställt bemötande. Enligt frekvensstrukturen har antalet betydelse 

då det spelar roll hur många det är av en viss sort på en arbetsplats där en grupp som är 

minoritet riskerar att få konsekvenser. Då könsfördelningen varit jämn här gör det att kvinnor 

som grupp inte ’sticker ut’ i den interaktion jag studerat, vilket annars enligt Kanter kan antas 

påverka kulturen inom organisationen (Eriksson-Zetterquist m.fl., 2006: 308).  

 

Det är av vikt att nämna min bristande kännedom om fältet, som kan ha haft påverkan på 

studien. Aspers (2011) menar att förutsättningen för att forskaren ska kunna bedriva 

framgångsrik forskning inom det valda området är att hen är införstådd med den rådande 

kulturen. Bristande kunskap som ord, koder, etik som kan vara specifika för ett visst fält 

bidrar till att forskaren ställer sig frågande kring vad respondenterna talar om om hen inte är 

bekant med detta (Aspers, 2011: 74). Trots att jag under förstudien blev bekant med miljön så 
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kan min brist på kunskap bidragit till att jag missat intressanta ting. Exempelvis var temat 

”Hantering av ärende” svårt för mig som utomstående att tolka emellanåt. Ibland erbjöd 

medarbetaren sig att koppla kunden vidare till rätt avdelning, ibland inte. Detsamma gällde 

vid ”Ger medarbetaren mer service än ärendet kräver”. Det hade möjligen varit mer givande 

med en analys från någon som varit mera insatt i fältet och hur rutiner som dessa ser ut.  

 
Sammanfattningsvis illustrerar resultatet från studien att inga signifikanta skillnader går att 

finna i medarbetarens bemötande av interna kunder, med hänsyn till kön och kunders 

förmodat utländska bakgrund. Detta gäller oavsett om medarbetaren är en man eller kvinna. 

Det finns dock omständigheter som kan ha påverkat resultatet. Med detta tänker jag främst på 

det faktum att man på avdelningen informerats om studien och dess syfte samt att jag 

medlyssnade på medarbetare i realtid vilket kan påverka hur medarbetare uppträdde. För 

framtida undersökningar på Skatteverket kan tillgång till förinspelade telefonsamtal vara ett 

sätt att skapa mera statistiskt tillförlitliga resultat. Givetvis kan studiens underlag också till 

viss del tolkas som ett positivt resultat av ett aktivt och framgångsrikt jämställdhetsarbete hos 

myndigheten. 

 

 
Vidare forskning 
 
För att vidga perspektivet och synliggöra maktrelationers betydelse för människors 

förutsättningar i livet är ytterligare studier av fysiska möten mellan tjänstepersoner och 

medborgare ett förslag till vidare forskning. I ett större perspektiv vore det även intressant 

med rapporter kring hur det jämställda bemötandet ser ut på andra statliga myndigheter, men 

även inom andra organisationer där service utförs. Under arbetet med min uppsats insåg jag 

att bemötande ur ett genusperspektiv är ett relativt outforskat område inom 

samhällsvetenskapen. 
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Bilaga 1 
 
Observationsmall Skatteverket 
 
Samtalstid  Ev. frånvarotid  
 
Kön  Medarbetare: Kvinna     Man               Kund: Kvinna     Man 
 
Kundens namn Svenskt  Utländskt klingande   
 
Kundens språk  Flytande svenska, svenska med brytning, annat språk  
 
Ärendet gäller Kortaktivering, Systembehörighet, Lokalbokning, 

Materialbeställning, Annat, vad: 
 
Bemötande från medarbetare 
 
Får kunden upprepa sitt ärende? 
 
Förekommer kallprat om annat utöver ärendet? 
 
Förekommer normativa ordval? 
 
Känslor 
 
Använder sig medarbetaren av humor/skämt? 
 
Använder sig kunden av humor/skämt? 
 

Om ja, besvarar medarbetaren detta? 
 
Uttrycker kunden känslor (irritation, upprördhet), hur bemöter medarbetaren detta? 
 
Uttrycker medarbetaren känslor (irritation, upprördhet)? 
 
 
Hantering av ärende 
 
Tar medarbetaren ansvar för ärendet (kopplar vidare, lämnar kontaktuppgifter)? 
 
Ligger ärendet kvar hos kunden när samtalet avslutas?  
 
Ger medarbetaren mer service än vad ärendet kräver? 
 
Reflektioner 


