
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLITISK	KOMMUNIKATION	SOM	
DEMOKRATISKT	VERKTYG	

En fallstudie av servicekontorens kommunikativa och 
informativa arbete utifrån ett tjänstemannaperspektiv 

 
 
 
 
 

Michelle Lizarraga & Hanna Rosen 
 
 
 
 
 
 
 

Handledare: Veronica de-Majo 
 
Seminariedatum: 2019-06-05 
 
Statskunskap kandidat 
Självständigt arbete 15 hp 

  



 

2 

ABSTRACT 
The aim of this study is to investigate the existing communicative and informative work on 

reaching out to citizens about the service concept of governmental service offices which includes 

the swedish agencies; Skatteverket, Försäkringskassan and Pensionsmyndigheten. The study will 

be based on the perspective of officials operating within the current area. Furthermore, we also 

aim to examine which motives and which risks that exist with developing this work in 

conjunction with the transfer of responsibility to a new authority. The motives are examined 

from a citizen's perspective with a focus on political communication as a democratic tool in the 

modern society.  

 

The study is based on interviews with managers within the organization of governmental service 

offices and managers at the new authority - with the purpose to gain their perspectives about this 

communication aspects. A qualitative text analysis as a method has been used to analyze the 

interviews.  

 

The primary findings of the empirical study show that the public's knowledge about the concept 

of service offices are low as a result of a limited marketing. It also shows that there are motives 

to increase the extent of communication and information about the service concept, in order to 

raise awareness about what services are available at the governmental service offices. On the 

other hand, the research also indicates issues with an increased marketing of the service offices 

as service concept, instead of marketing the agencies individually, which requires consideration 

in the matter.  
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1. INLEDNING 
 

Robert A. Dahl (1989) menar att demokrati inte är något som upptäckts en gång för alla utan 

ständigt återupptäcks i nya former mer anpassat till den samhälleliga kontexten (s.9). I dagens 

samhälle är representativ demokrati det mest vanliga demokratiska systemet och kan även ses 

som den moderna tolkningen av demokrati (s.106). Trots att medborgarnas deltagande på flera 

sätt begränsats genom den representativa demokratin är det viktigt att medborgarna fortfarande 

ses som demokratins centrala aktörer. Den representativa makten som anförtros av medborgarna 

i samband med val är inte heller fullkomlig - i ett modernt demokratiskt samhälle måste makt 

vara legitimerad. Makthavarna och de förslag som läggs fram av en maktorganisation måste 

därmed på något sätt legitimeras. Det kommunikativa handlandet utgör i detta sammanhang ett 

viktigt medel för att från politikernas sida kunna övertyga medborgarna om att de beslut som 

fattas eller de inriktningar som tas är legitima (Eriksen & Weigård, 2000, s. 224). Hur den 

politiska kommunikationen förmedlas är alltså av stor betydelse då den bland annat ger grund för 

den legitimitet och det förtroende som den offentliga sektorn i det moderna samhället är så 

beroende av (Strömbäck, 2014 s. 9). Vidare menar Statskontoret (2015) att förtroende spelar en 

viktig roll i att myndigheternas verksamhet uppfattas av medborgarna som legitima och väl 

genomförda. 

 

Bengtsson (2001) ser dock att det föreligger ett dilemma i det moderna samhällets demokratiska 

struktur, vilket grundar sig i förändringar inom den politiska kommunikationen som innebär att 

medborgare inte längre naturligt är i fokus. Vidare beskriver Bengtsson att det moderna 

samhällets komplexitet ökat och inte minst i samband med de digitala utvecklingar som i hög 

grad präglar dagens offentliga förvaltning (s.442). Den digitala utvecklingen har bland annat 

inneburit att flera människor föredrar att ta del av de statliga myndigheternas digitala service 

framför att personligen besöka myndigheterna. Möjligheten för statliga myndigheter att enskilt 

upprätthålla en kostnadseffektiv kontorsnärvaro har i samband med detta försvårats samtidigt 

som regeringen belyser vikten av lokal statlig närvaro. I ett pressmeddelande från civilminister 

Ardalan Shekarabi uppges att ”En väl utvecklad lokal statlig närvaro och service är en viktig del 

av regeringens arbete med att stärka förtroendet för de statliga myndigheterna och samhällets 

institutioner” (Regeringen, 2019). Som resultat av detta har lokala besöks- och 
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serviceverksamheter samordnat mellan flera myndigheter blivit alltmer aktuellt och är även en 

politisk prioriterad fråga. Ett exempel på ett sådant samarbete är de lokala servicekontor som 

Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket samverkar kring. Servicekontoren är i 

dagsläget de enda kontoren som myndigheterna håller öppna för besök av allmänheten och är ett 

unikt tjänstekoncept i Sverige vad gäller myndighetssamverkan. Det finns dock begränsad 

information vad gäller tjänstekonceptet och dessa besökskontor. Om beslut och inriktningar i ett 

modernt demokratiskt samhälle måste legitimeras genom medborgarna borde således 

kommunikationen gällande etablerade statliga tjänstekoncept i den offentliga förvaltningen vara 

av stor betydelse. Studien ämnar därför till att undersöka på vilka sätt lokala servicekontor 

kommunicerar och informerar medborgarna om dess tjänstekoncept och närvaro samt vilka 

motiv respektive risker som finns till att utveckla detta arbete. I juni 2019 får servicekontoren 

dessutom en ny huvudman som möjliggör en utgångspunkt för utvecklingsarbete, vilket gör detta 

fall särskilt aktuellt att undersöka.  

 

1.1 Presentation av fall  
De senaste decennierna har präglats av ett flertal internationella trender inom den offentliga 

förvaltningen som påverkat offentliga organisationer runt om i världen och även i Sverige. En 

styrningsmodell som ofta används för att karaktärisera de två senaste decenniernas förändringar i 

offentlig sektor är New Public Management (NPM). Inom NPM-rörelsen ryms ett kluster av 

idéer som är lånade från näringslivet och de privata företagens metoder för 

organisationsstyrning. Begreppet ”kund” som vanligtvis förknippas med näringslivet har 

exempelvis fått stort genomslag även inom den offentliga sektorn då offentliga organisationer i 

högre grad än tidigare betraktar medborgarna som kunder (Almqvist, 2006, s.1-3). Synen på 

medborgarna som kunder gav utformning till nya idéer inom den offentliga sektorn och 

däribland idéen om One-stop shops som även sägs spridits bland annat med hjälp av just NPM-

trenden. Den grundläggande tanken med One-stop shops var att medborgarna skulle kunna få 

hjälp med olika myndighetsärenden på ett och samma ställe. (Kristianssen & Olsson, 2016, s.11). 

Ett tjänstekoncept som kan ses som en produkt av NPM-trenden och idéen om One-stop shops är 

de servicekontor som Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten samverkar 

kring.  
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I syfte att organisera den service som består av fysiska möten med medborgare och företag på ett 

mer kostnadseffektivt sätt samverkar Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten 

kring lokala servicekontor. Dessa servicekontor är i dagsläget de enda kontoren som 

myndigheterna håller öppna för besök av allmänheten. Besökare på ett servicekontor kan få hjälp 

med olika frågor som Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten hanterar, vilket 

inte bara innebär en samlokalisering myndigheterna emellan utan även en tjänstesamverkan. På 

servicekontoren kan du välja att använda dig av en så kallad kundarbetsplats för digital 

självservice eller ta kontakt med en servicehandläggare (Statens servicecenter, 2017, s.19–20). 

Samtliga servicehandläggare som arbetar på servicekontoren är generalister och företräder alla 

tre myndigheter. En servicehandläggare ska kunna ge allmän information om bland annat 

myndigheternas tjänster och ärendeslag. Servicehandläggarna kan hjälpa besökare att förmedla 

information och uppgifter till behörig ärendehandläggare - däremot har de inte befogenhet att 

hantera komplicerade ärenden som kräver myndighetsspecifik kompetens (ibid, s.20–21). I 

dagsläget så delar Försäkringskassan och Skatteverket på huvudmannaskapet för 

Servicekontoren (SOU 2017:109). Från och med juni 2019 kommer dock Statens servicecenter 

som ensam huvudman ansvara för verksamheten vilket har sin bakgrund i 

servicekontorsutredningen.  

 

Denna utredning tillsattes av regeringen den 7 september 2017 med uppdrag att analysera och 

föreslå hur vissa statliga myndigheters lokala serviceverksamhet kan organiseras på ett mer 

sammanhållet sätt. Syftet med utredningen var bland annat att säkerställa och stärka tillgången 

till grundläggande statlig service för medborgare och företag i hela landet. Utredningens 

utgångspunkt är att Statens servicecenter ska ansvara för en samlad serviceorganisation för lokal 

statlig service med de befintliga servicekontoren som grund (SOU 2018:43). Regeringen har 

även lämnat ett förslag om att fler myndigheter ska anslutas till servicekontoren och det utreds 

bland annat hur Arbetsförmedlingen närmast ska ansluta. Servicekontoren tjänster är efterfrågade 

och kontoren har närmare fyra miljoner besök årligen (Statens servicecenter, 2019). I skrivande 

stund finns det 113 servicekontor men i (SOU 2018:43) föreslås att 27 nya ska öppnas innan 

december 2020. Det kommer då finnas 140 servicekontor runt om i landet. Med denna bakgrund 

kan vi konstatera att serviceintegrerad myndighetssamverkan exemplifierat genom servicekontor 

är ett högaktuellt ämne som dessutom är i utveckling.  



 

8 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka det befintliga kommunikativa och informativa arbetet 

med att nå ut till medborgarna gällande servicekontor som tjänstekoncept. Detta kommer göras 

utifrån tjänstemän verksamma inom det aktuella områdets perspektiv. Vidare syftar vi även till 

att undersöka vilka motiv respektive risker som kan urskiljas vid utveckling av detta arbete - i 

samband med ansvarsövergången till Statens servicecenter. Motiven samt riskerna undersöks ur 

ett medborgarperspektiv med fokus på politisk kommunikation som ett demokratiskt verktyg i 

det moderna samhället.   

 

Frågeställningarna lyder således: 

● Hur upplevs medborgarnas kunskapsläge vad gäller servicekontor som tjänstekoncept i 

relation till det befintliga kommunikativa och informativa arbetet kring verksamheten?  

● Vad finns det för motiv respektive risker med att utveckla detta arbete i samband med 

ansvarsövergången till Statens servicecenter? 

 

1.3 Avgränsningar  

Denna studie avgränsar sig till att undersöka det kommunikativa och informativa arbetet gällande 

servicekontor som tjänstekoncept samt de motiv respektive risker som finns till att utveckla detta 

arbete. En avgränsning har även gjorts till att undersöka det formulerade forskningsproblemet 

utifrån ett tjänstemannaperspektiv med medborgarperspektivet i fokus. Geografiska 

avgränsningar har gjorts till servicekontor och tjänstemän placerade i Stockholms län.  
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för de teoretiska perspektiv som denna studie tar 

avstamp i och som kommer utgöra studiens teoretiska ramverk. Att välja perspektiv är att rikta 

uppmärksamhet mot en viss del av fenomenet, väl medvetna om att andra delar då samtidigt 

utesluts. I denna studie riktas uppmärksamheten mot medborgarna i relation till politiska beslut 

varför vi ansåg att demokrati, legitimitet och förtroende var centrala begrepp att utgå ifrån. 

Studiens huvudsakliga fokus ligger på att undersöka hur det studerade fallets kommunikativa och 

informativa arbete ser ut samt vilka motiv det finns till att utveckla detta arbete - politisk 

kommunikation utgör således ett lämpligt perspektiv för oss att inkludera. Avsnittet är uppbyggt 

stegvis där det teoretiska ramverket steg för steg blir mer specifikt i relation till studiens syfte. 

Avsnittet inleds med en redogörelse av begreppen demokrati och legitimitet med ett särskilt 

fokus på politiska system och den offentliga förvaltningen, för att sedan avslutas med ett stycke 

om politisk kommunikation i relation till dessa begrepp.  

 

2.1 Demokrati, legitimitet och förtroende  
 

2.1.1 Demokrati  
Demokrati är ett mångtydigt begrepp och definitionen är inte alltid given då dess innebörd kan 

variera beroende på bland annat historiska och samhälleliga kontexter. Den språkliga innebörden 

av demokrati är folkstyre och det är troligtvis den definition som de flesta utgår ifrån när de hör 

ordet demokrati. Det är även på den definitionen som grunden för det demokratiska 

styrelseskicket vilar (Dahl, 2002, s.16–17). Robert A. Dahl (1989) menar att demokrati inte är 

något som upptäckts en gång för alla utan ständigt återupptäcks i nya former mer anpassat till 

den samhälleliga kontexten (s.9). För att exemplifiera detta kan de två olika strukturerna av 

demokrati som system illustreras - direkt och representativ. Direkt demokrati härstammar från 

antikens Grekland där folket genom fysiska val, vid ett och samma tillfälle, röstar för eller emot 

något. Storleken på dagens samhälle hävdas dock ha omöjliggjort direkt demokrati i någon vettig 

form, i vilket den representativa demokratin istället utvecklats.  (s.105–106). En form av 

vidareutveckling på den direkta demokratin som i detta sammanhang är värt att nämna är den 
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deliberativa demokratin som utvecklats under de senaste decennierna. Grundtanken med denna 

inriktningen handlar om att demokratisk legitimitet kan härledas ur det politiska samtalet, 

medborgarna bör inkluderas i processer och diskussioner för att säkerställa att det politiska 

systemet är demokratiskt. Denna inriktning är ofta förknippad med studier om politisk 

kommunikation. Fokus i denna studie ligger på envägskommunikation till medborgarna vad 

gäller makthavarnas beslut och satsningar snarare än det politiska samtalet kommer denna 

inriktning inte utvecklas vidare (Bengtsson, 2001, s. 16). Vi kommer istället hålla oss till att 

diskutera det i dagens samhälle mest vanliga demokratiska systemet - den representativa 

demokratin som enligt Dahl (1989) även kan beskrivas som den moderna tolkningen av 

demokrati (s.105-106).  

 

Representativ demokrati innebär att folket likt den direkta demokratin fortfarande röstar. 

Röstningen sker emellertid inte i sakfrågor, utan på representanter de önskar ska föra dess talan 

(Beetham & Boyle, 1997, s. 20). Representativ demokrati anses av sina förespråkare vara den 

enda praktiska lösningen av demokrati sett utifrån dagens samhälles uppbyggnad. Dock kan den 

representativa ses som en relativt begränsad form av demokrati på så sätt att det folkliga inslaget 

sträcker sig till att med några års mellanrum gå till val, vilket gör det folkliga inslaget både 

sällsynt och kortvarigt. Dessutom handlar den folkliga medverkan om att besluta vem som ska 

styra och innebär således nästan aldrig makt i sig självt. Som svar på denna kritik menar 

förespråkarna för representativ demokrati att tillämpningen av direkt demokrati är omöjlig, inte 

endast utifrån skalan på dagens samhälle, utan även baserat på medborgarnas avsaknad av 

kunskap för att fatta beslut i sakfrågor (Heywood, 2004, s.224–225). Här menar Dahl (2006) att 

den deltagande rätten som medborgarna i ett demokratiskt samhälle har bör också innebära en 

möjlighet till upplyst kunnande. Information bör enligt Dahl på ett enklare sätt delges 

medborgarna i syfte att ge dem förmågan att utveckla politisk förståelse och därmed i 

förlängningen bättre möjlighet till delaktighet. Den generella kunskapen om de politiska 

områdena är tunn vilket beror på den komplexa offentliga policyn som gör det svårt för vanliga 

människor att förstå effekterna av ett politiskt beslut. Detta kan även innebära svårigheter för 

medborgarna att veta var deras egentliga intresse ligger i sakfrågan (s. 51).  
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Den representativa makten som ges av medborgarna i samband med val är dock inte fullkomlig, i 

ett modernt demokratiskt samhälle måste makt vara legitimerad. I flera århundraden har den 

sittande makten kunnat regera ostört genom att bygga sin makt på överlägsenhet i lag och 

religion. Det har dock skett en samhällsförändring där makten inte längre är lika självklar som 

tidigare. I samband med denna samhällsförändring har legitimitetskraven på de beslutande 

organen ökat samtidigt som demokratiska reformer i form av yttrandefrihet och tryckfrihet 

bidragit till att den moderna staten anses beroende av offentligheten och samhället för att kunna 

uppnå legitimitet. Makthavarna och de förslag som läggs fram av en maktorganisation måste på 

något sätt legitimeras för att makten ska kunna vidmakthålls, då man inte längre kan förlita sig 

på en institutionell, traditionell eller religiös auktoritet. Makthavarna måste ut på den offentliga 

arenan och motivera sina beslut samt vinna gehör för dem i syfte att legitimera makten (Eriksen 

& Weigård, 2000, s. 224). Vad som i följande avsnitt ska beröras är således vad legitimitet 

innebär och vad som krävs för att makt ska kunna ses som legitimt. 

 

2.1.2 Legitimitet 
Legitimitet är likt demokrati ett flertydigt begrepp, vilket avspeglas i den omfattande litteratur 

som behandlar begreppet. Peczenik (1995) menar att legitimitet huvudsakligen innebär att beslut, 

normer och institutioner i samhället godtas av dess medborgare (s.81). I ett politiskt system som 

inte förlitar sig på våld eller förtryck måste medborgarna rättfärdiga den politiska makten och 

dess institutioner för att systemet ska vara stabilt och fortleva. Det är här legitimitet kommer in. 

Trots de olika angreppsvinklar som går att finna inom den litteratur som behandlar legitimitet 

förekommer det en omfattande samsyn kring legitimitet som en grundläggande förutsättning för 

maktutövning (Karlsson, 2001, s.104–105). Synen på vad som ligger till grund för ett rättmätigt 

maktutövande kan variera från samhälle till samhälle. Det kan exempelvis vara, likt vad som 

sägs i svensk grundlag, att makten ska utgå ifrån folket. Det kan också återfinnas i 

maktutövningens syfte och ändamål - Gynnar maktstrukturen det allmänna intresset eller endast 

de styrandes intressen? Dessa aspekter kan alltså ligga till grund för ett kollektivt rättfärdigande 

av maktutövning (Beetham & Lord, 1998, s. 4). Vad allmänheten anses vara legitim 

maktutövning råder delade meningar kring och varierar från samhälle till samhälle och från 

person till person. Något som dock anses väsentligt för att maktutövningen ska ses som legitim 

är allmänhetens uttalade samtycke till den föreliggande makten. Vikten av allmänhetens uttalade 
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samtycke till de föreliggande maktrelationerna som återfinns i samhället kallas ibland för social 

legitimitet och är vad som oftast representerar legitimitets begreppet i politiska debatter 

(Karlsson, 2001, s.107). Även i denna studie kommer social legitimitet vara särskilt representativ 

för legitimitets begreppet. Då social legitimitet baseras på subjektiva åsikter på individnivå 

finner vi anledning att komplettera begreppet med den mångtydiga termen förtroende.  

 

2.1.3 Förtroende 
Förtroende kan ses som ett uttryck för tillit. Att känna förtroende innebär en tillit och tro på att 

någon är förmögen att handla intellektuellt och moraliskt korrekt. Förtroende utgör en viktig del 

av det sociala kapitalet, som innebär att medborgarnas förhållningssätt bygger på förtroende för 

andra människor i samhället och därtill även dess institutioner (Rothstein, 2003, s.112). Det finns 

enligt tidigare forskning inom området anledning att se förtroende som ett nödvändigt villkor för 

legitim maktutövning (Beckman, 2004, s. 16). Statskontoret belyser i en rapport från 2015 

kopplingen mellan politisk legitimitet och förtroende. Har medborgarna ett förtroende för 

myndigheten kan det även bidra till att myndighetens verksamhet uppfattas som legitim och väl 

genomförd. Detta kan sin tur medföra att myndigheten lättare kan utföra sin verksamhet. Det 

finns, enligt Statskontoret, därför anledning för offentlig förvaltning att arbeta på ett sådant sätt 

att de har medborgarnas förtroende (Statskontoret, 2015 s. 61–62). Vidare menar Statskontoret 

på att förtroendet hos allmänheten har blivit en viktig komponent i styrningen av myndigheter 

vars medborgarkontakt är omfattande. Detta avspeglas bland annat i att regeringen i 

regleringsbreven till flertalet myndigheter har betonat vikten av att myndigheterna har 

medborgarnas förtroende (s.9). Detta blir särskilt viktigt då den offentliga förvaltningen ses i 

statsvetenskaplig forskning som central för att skapa och upprätthålla legitimitet för det politiska 

systemet. Detta beror bland annat på att medborgarnas kontakt med politiken oftast förekommer 

genom kontakt med den offentliga förvaltningen och med välfärdstjänster. Dessutom tenderar 

medborgare att betrakta den offentliga förvaltningen och dess anställda som företrädare för det 

politiska systemet, vilket innebär att interaktionen mellan medborgarna och den offentliga 

förvaltningen är grundläggande för att generera stöd och legitimitet för den offentliga sektorn i 

sin helhet (Andréasson, 2015, s.42–43).  
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Vid arbetet med att skapa förtroende anses kommunikation vara en viktig grundpelare och 

särskilt vid organisationsförändringar som de lokala servicekontoren är ett exempel 

på.  Kommunikationsforskning visar att förtroende i sin tur är centralt för upprätthållandet av 

legitimitet i ett demokratiskt samhälle (Deverell et al., 2014, s. 389). I och med att makt i ett 

demokratiskt samhälle måste vara legitimerad blir kommunikationen även en viktig del i den 

demokratiska ”kampen” över medborgarna. Det kommunikativa handlandet utgör därför ett 

viktigt medel för att från politikernas sida kunna övertyga medborgarna om att de beslut som 

fattas eller de inriktningar som tas är legitima (Eriksen & Weigård, 2000, s. 224). Politisk 

kommunikation utgör således en viktig komponent i vår teoridel och kommer diskuteras närmare 

i kommande avsnitt. 

 

2.2 Politisk kommunikation som verktyg 
De flesta delar förmodligen vår uppfattning kring att demokrati innebär något mer än 

medborgare som vart fjärde år går till val i syfte att skapa underlag för majoritetsbeslut i den 

centrala politiken. I en representativ demokrati må genomförandet av val vara ett centralt uttryck 

för kommunikation mellan medborgare och makthavare, men detta utgör långt ifrån den enda 

politiska kommunikationen som bör fungera i ett modernt demokratiskt samhälle. Politisk 

kommunikation förekommer i flera olika former och sammanhang men kommer i denna studie 

avgränsas till kommunikationen som sker mellan makthavarna och medborgarna i ett samhälle 

och kommer till största del utgå ifrån Hans Bengtssons (2001) tolkning av begreppet (s. 9–10). 

För att kommunikation ska ses som politiskt måste den enligt Bengtsson innehålla någon form av 

information som kan kopplas till politik som begrepp. Det är innehållet och syftet snarare än 

källan som bidrar till att kommunikationen kan ses som politisk (s.50). Syftet med politisk 

kommunikation menar Bengtsson vidare är att förmedla ett visst politiskt budskap eller försöka 

påverka mottagarnas (medborgarnas) bild av den politiska verkligheten (s. 52–53). Den politiska 

verkligheten kan då formas genom att beslut och planer för verkställande, förmedlas till 

medborgarna. En ytterligare aspekt av den politiska kommunikationens syfte sägs vara att 

presentera samma budskap via olika metoder: ”En 19-åring som aldrig haft ett fast jobb läser 

andra tidningar, lyssnar på andra radiokanaler och har andra referenspunkter än en arbetslös 

58-årig byggnadsarbetare” (Petersson & Holmberg 1998, se Bengtsson, 2001, s.14). Det blir ur 
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denna aspekt därmed viktigt att anpassa det kommunikativa i relation till medborgarnas olika 

referenspunkter.  

 

Bengtsson hävdar vidare att politisk kommunikation fått en allt mer central roll i ett Sverige som 

präglas av allt lägre medborgerligt deltagande i samhällsdialogen. Det moderna samhällets 

komplexitet ökar inte minst i samband med de digitala utvecklingar som i hög grad präglar 

dagens offentliga förvaltning. Detta i kombination med med det allt lägre medborgerliga 

deltagandet gör den politiska kommunikationen till ett särskilt viktigt demokratiskt verktyg, 

menar Bengtsson. Det medborgerliga deltagandet, vilken form det än sker i, har en avgörande 

betydelse för kvalitén i ett demokratiskt system (Bengtsson, 2001, s. 442). Eftersom politisk 

kommunikation påverkar medborgarnas möjligheter till ett demokratiskt deltagande och 

engagemang på olika nivåer blir kunskap om och medvetenhet kring det politiska innehållet 

väsentligt för att medborgarna ska förstå de politiska besluten, och om så skulle önskas kunna 

kräva ansvar för dem (ibid, s. 9-10). För att se till att medborgarnas erhåller kunskap gällande 

politiska beslut och satsningar fyller kommunikation en avgörande funktion. Hur ska 

medborgarna, som inte längre deltar genom röstningar på torgen, få denna information om det 

inte på något sätt kommuniceras till dem? På så vis blir den politiska kommunikationen ett 

särskilt viktigt demokratiskt verktyg i den nya tidens demokrati.  

 

Innehållet i och formen för den politiska kommunikationen menar Bengtsson i hög utsträckning 

styr förtroendet för och tilliten till det politiska systemet (Bengtsson, 2001, s. 441-442). Det bör 

därför vara av hög prioritet att se till att det finns en god kommunikation mellan det offentliga 

och omvärlden på såväl statlig, regional och kommunal nivå. Regeringen understryker 

Bengtssons åsikt gällande kommunikation som ett viktigt demokratiskt verktyg i deras 

kommunikationspolicy från 2012: ”Demokratisk styrning förutsätter kommunikation. Hur väl 

demokratin fungerar avgörs i stor utsträckning av medborgarnas kunskaper och tillgång till 

fakta, bedömningar av konsekvenser, ståndpunkter och argument.” (Regeringen, 2012). Hur den 

politiska kommunikationen förmedlas är alltså av stor betydelse, eftersom den bland annat 

formar verklighetsuppfattningar och ger en grund för den legitimitet och förtroende som vi varit 

inne på att myndigheter och övriga offentliga organ är beroende av.  Politisk kommunikation 

spelar även en viktig roll i samband med de politiska besluts som fattas och hur dessa sedan 
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kommuniceras till allmänheten (Strömbäck, 2014 s. 9). Hur den politiska makten kommunicerar 

de politiska beslut som tas och de satsningar som görs är alltså av stor vikt, vilket även den 

tidigare statssekreteraren Per Schlingmann framhåller då han menar att: ”den strategiska 

politiska kommunikationen aldrig kan ses åtskild från det politiska innehållet” (Schlingmann, 

2011, s. 90). Statsvetaren Anders Sannerstedt belyser även han vikten av hur politiska beslut och 

satsningar kommuniceras till allmänheten. Sannerstedt menar att beslut som kommuniceras på ett 

bristfälligt sätt riskerar att dels tappa genomslagskraft, och dels bli resultatlösa (Sannerstedt, 

2001, s.31). Resultatlösa beslut skulle inte helt otänkbart kunna påverka legitimiteten och 

förtroendet för beslutsfattarna.  

 

Politisk kommunikation kan ses som ett viktigt demokratiskt verktyg i det moderna samhället. 

För att ett samhälle ska vara demokratiskt krävs det att medborgarna uppfattar det politiska 

systemet som legitimt. Vidare blir förtroendet för det politiska systemet och dess institutioner 

viktigt i syfte att uppnå legitimitet. Detta eftersom den sociala legitimiteten, som belyser vikten 

av allmänhetens uttalade samtycke till de föreliggande maktrelationerna, baseras på subjektiva 

åsikter på individnivå där känslan av förtroende blir central. Den politiska kommunikationen ser 

vi som ett viktigt verktyg i arbetet med att uppnå/upprätthålla samtliga av dessa begrepp.  
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3. METOD OCH MATERIAL 
 

Valet av metod har påverkan för vilket resultat som uppnås och olika metoder kan trots samma 

material leda till att studien når fram till olika resultat. Metoden är därmed inte neutral utan 

präglar forskningen och metodvalen utgör således en central del i forskningsprocessen 

(Lundquist, 1993, s.97). I kommande avsnitt kommer denna studies metodologiska val att 

presenteras. Val av ansats, datainsamlingsmetod samt material och urval kommer presenteras. 

Därefter kommer analysmetod, analysverktyg och studiens tillförlitlighet i form av validitet och 

reliabilitet att redogöras för.  

 

3.1 Metodval 
Studiens grundläggande forskningsdesign är en fallstudie baserat på intervjuer som sedan 

analyserats genom en kvalitativ textanalys. Att vi valt fallstudie som forskningsstrategi beror på 

att vi önskar beskriva och belysa det fenomen vi studerar för att sedan koppla det empiriska 

resultatet vi får fram med vårt teoretiska ramverk, vilket ofta är ett primärt mål vid just 

fallstudier. Vidare kan valet av fallstudie i detta fall även motiveras genom dess lämplighet till 

småskaliga studier som syftar till att koncentrera sig på ett särskilt fenomen - i vårt fall tre 

myndigheters tjänstesamverkan genom servicekontor. Genom att fokusera på enskilda fall ges 

möjlighet till att djupdyka i komplexa samhällsföreteelser (Denscombe, 2010, s.22–23). Valet av 

fallstudie begränsar visserligen möjligheten till generalisering av resultatet och Lundquist (1993) 

belyser vikten av ett försiktigt förhållningssätt vid just fallstudier och generaliseringar 

(Lundquist, 1993, s. 113). Denna studie avser dock inte att dra generaliserande slutsatser utan 

istället belysa problemområdet genom denna fallstudie. 

 

3.2 Datainsamling - samtalsintervjuer  
Intervjuer kan ta form på flera sätt och beroende på vilken intervjuform som är aktuell kan 

intervjun vara mer eller mindre strukturerad (Lantz, 2013, s.70). Intervjuerna som har gjorts i 

denna studie är av semistrukturerad karaktär, det vill säga delvis strukturerade då frågorna som 

ställdes var bestämda på förhand innan intervjutillfället men att det fanns även utrymme för 

följdfrågor (Esaiasson, et.al, s. 298). Enligt Dalen (2015) är fördelen med den semistrukturerade 

intervjun att de bestämda frågorna inte begränsar forskaren, då det finns en möjlighet för att vara 
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öppen och låta samtalet ha sin egen gång genom att tillåta följdfrågor (s.17). Vi upplevde att 

styrkorna med semistrukturerade intervjuer var att vi lättare kunde följa upp informanternas svar 

med relevanta följdfrågor vid intresse. Ytterligare en styrka var att vid behov kunna följa upp 

med en fråga för att förtydliga något i dess kontext. Genom en delvis strukturerad intervju bidrog 

det till att i högre utsträckning hålla oss till ämnet och de som studien har i syfte att undersöka.  

  

Innan samtliga intervjuer utarbetades det en intervjuguide (bilaga 1) vilket är en skriftlig 

förteckning över de frågor som ska ställas samt i vilken ordningsföljd. Intervjuguiden var snarlik 

för samtliga av informanterna med undantag till vissa följdfrågor. De frågor som ingick i 

intervjuguiden utformades med utgångspunkt i våra teoretiska perspektiv och utifrån studiens 

problemområde. Frågorna formulerades även på så sätt att de skulle underlätta svar på studiens 

frågeställningar men utan att vara för specifika. Vi inledde samtliga intervjuer med att fråga om 

personens bakgrund då detta utgör en viktig del för att kunna sätta sig in i personens svar i ett 

sammanhang. Språkliga anpassningar har även gjorts vid formulering av frågorna för att de ska 

passa våra intervjupersoner (Bryman, 2011, s. 419–420).  

 

Samtliga intervjuer genomfördes inom loppet av tre veckor, mellan 26 april och 10 maj 2019. 

Dessa var enskilda och personliga och genomfördes hos varje informants arbetsplats för att 

säkerställa en lugn och behaglig miljö för informanten - med undantag för en informant som 

endast hade möjlighet att delta genom telefonintervju. Att föra personliga samtalsintervjuer ser vi 

som fördelaktigt då risken för misstolkningar vid intervjuernas genomförande blir lägre då bland 

annat kroppsspråk kan tas i beaktning. Alla intervjutillfällen varade i ca 30 minuter och innan 

varje intervjutillfälle informerades det om studiens syfte och intervjuns upplägg för informanten. 

Även vid denna inledande fas godkände samtliga deltagare sin medverkan i intervjun och att det 

skulle spelas in för att sedan transkriberas. Samtliga intervjuer transkriberades i efterhand för att 

möjliggöra tolkning och bearbetning av datainsamlingen (Bryman, 2011, s.420-421).  

 

3.3 Material och urval 
Studiens primärdata har samlats in via samtalsintervjuer förda med personer verksamma inom 

serviceorganisationen samt med personer verksamma inom Statens servicecenter. För att få ett 

värdefullt perspektiv inifrån verksamheten men som också är bekanta med de högre instanserna 
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har vi valt att intervjua sektions/enhetschefer1 på servicekontoren i Stockholms län. De är till 

antalet sju och samtliga tillfrågades att delta och av dessa erbjöd sig fyra att medverka. Passande 

nog var kontoren de ansvarar för väl geografiskt utspridda runt om i Stockholms län vilket vi ser 

som en fördel. För att komplettera perspektivet inifrån servicekontoren har vi även intervjuat två 

personer verksamma inom den myndighet som förväntas ansvara över servicekontoren från och 

med juni 2019 - Statens servicecenter. Båda personerna sitter på chefspositioner varav den ena 

har ett myndighetsscentralt ansvar och den andra har ett geografiskt ansvar där Stockholms län 

som denna studie utgår ifrån ingår. Vi kommer i studien att referera till våra intervjupersoner 

som informanter då samtliga personer som intervjuats besitter information om faktiska 

förhållanden inom området som studerats - information som vi önskat få ta del av vid 

intervjutillfällena. Dock vill vi understryka att de även skulle kunna benämnas som respondenter 

då vi i flera av frågorna önskar få information om personens känslor, åsikter och uppfattning 

kring området (Esaiasson et al, 2007, s. 257–258). Vi har tagit beslutet att låta samtliga 

informanter vara anonyma och endast benämnas utifrån titel.  

 

Urvalet av informanter till denna studie har varit målinriktat - ett målinriktat urval är en 

samplingsteknik av strategiskt slag som syftar till att skapa överensstämmelse mellan 

forskningsfrågorna och urval. När det gäller urval finns det ett flertal olika angreppssätt och det 

som vi använt oss av benämns i forskningssammanhang som ”snöbollsurval”. Detta 

tillvägagångssätt innebär att vi via befintliga personer i urvalet får rekommendationer om nya 

personer som skulle vara lämpliga för studien (Bryman, 2011, s. 434). I vårt fall inledde vi 

kontakten med enhets- och sektionscheferna på servicekontoren i Stockholms län för att sedan 

även komma i kontakt med för forskningsområdet relevanta personer inom Statens servicecenter. 

Urvalet präglades därmed inte av vad Esaiasson (2007) benämner som maximal variation utan 

grundas istället på principen om intensitet i urvalet (Esaiasson et.al, 2007, s. 292). Vid studier av 

kvalitativ ansats som denna är det enligt Esaiasson (2012) viktigare med ett adekvat urval än 

själva antalet som studeras (Esaiasson et.al, 2012, s. 84). De intervjupersoner som omfattas i vår 

primärdata är till antalet sex men besitter genom sina positioner en koncentrerad kunskap om det 

studerade området och bidrar därför till ett för vår studie tillfredsställande underlag.  

                                                
1 På kontoren där Skatteverket är huvudman har de titeln sektionschefer och på kontoren där Försäkringskassan är 
huvudman har de titeln enhetschef.  
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3.4 Databehandling - Kvalitativ textanalys 
För att analysera de material som samlats in genom samtalsintervjuer har kvalitativ textanalys 

använts som metod. Kvalitativ textanalys är en metod som innebär noggrann granskning av en 

text både till sin helhet, i delar och i sammanhang med syfte att få fram det väsentliga innehållet. 

Metoden kan även användas för att finna dolda budskap i texten som analyseras men  även för att 

fånga det centrala i innehållet (Esaiasson et.al, 2012 s. 237). Likt all annan forskning börjar även 

textanalyser med en övergripande problemställning, och det är följaktligen lösningen på denna 

problemställning som ska sökas i den kvalitativ textanalysen (Esaiasson et.al, 2007, s. 243).  Det 

finns två huvudtyper av kvalitativ textanalys, varvid den ena handlar om att systematisera 

innehållet i texten och den andra handlar om att kritiskt granska textens innehåll. De 

systematiserade undersökningarna används ofta vid beskrivande analyser, vilket lämpar sig bra 

då denna studies syfte är att beskriva dels hur något upplevs och dels beskriva vilka motiv som 

finns till att utveckla området som studeras. Det finns även olika typer av systematiserade 

undersökningar och den vi kommer använda oss av syftar till att klassificera innehållet i texten. 

Tankeinnehållet i texten placeras då under sammanfattande teman. (ibid, s.238–239).  

 

Som tidigare nämnt är det lösningen på studiens problemställning som ska sökas i den kvalitativa 

textanalysen. För att kunna börja söka efter denna lösning behöver den allmänna 

problemställningen konkretiseras till ett antal preciserade frågor som sedan ställs till 

textmaterialet. Svaret på dessa frågor är då tänkt att utgöra lösningen på forskningsproblemet. De 

preciserade frågorna utgör i sin tur byggstenarna i undersökningens analysredskap. Ett viktigt 

beslut vad gäller analysredskapen handlar om hur man ska förhålla sig till de tänkbara svaren på 

frågorna som formulerats. Vi har i detta fall valt arbeta med ett öppet förhållningssätt där svaren 

på frågorna avgörs av det som hittas i textmaterialet, vilket leder till att undersökningen i högre 

grad styrs av textinnehållet. Detta val motiverar vi bland annat med att kraven som ställs när 

intervjusvaren enbart reduceras till kategorier kan riskera att trivialisera mer än att upplysa (ibid, 

s.244–245). Av denna anledning kommer resultatredovisningen presenteras i löpande text men 

med utgångspunkt i tre olika teman för att skapa struktur i avsnittet. Dessa tre teman samt de åtta 

frågor som utgör byggstenarna i studiens analysredskap kommer presenteras närmare i 

kommande avsnitt.  
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3.4.1 Analysverktyg 
Analysverktyget är uppbyggt av preciserade frågor som i sin tur är placerade i tre olika teman. 

Dessa teman kommer resultatredovisningen vara uppbyggt på i syfte att skapa struktur i avsnittet. 

I tabellen nedan redovisar vi för de frågor och teman som konstruerats. För att försäkra sig om att 

de frågor som formulerats utgör ett bra analytiskt redskap bör man tänka i termer av validitet. Är 

de preciserade frågor som ska ställas till texten rimliga empiriska indikatorer på det fenomen vi 

syftar till att undersöka? (Esaiasson et.al, 2007, s.244-245). För att försäkra oss om detta har 

följande åtta frågorna formulerats med bakgrund i vårt teoriavsnitt samt med studiens syfte och 

frågeställningar som utgångspunkt.  

 

 

Vad kännetecknar god 

kommunikation? 
Kunskapsläget och dess 

betydelse 
Utvecklingsmöjligheter och tänkbara 

konsekvenser 

Fråga 1: Vilka kriterier utgör god 

kommunikation enligt 

intervjupersonerna? 

Fråga 2: Vilken uppfattning går att 

urskilja gällande det befintliga 

kunskapsläget?  

Fråga 5: Vilka utvecklingsmöjligheter går att 

urskilja gällande det informativa och 

kommunikativa arbetet i dagsläget? 

 Fråga 3: Vad finns det för risker med 

ett lågt kunskapsläge hos 

allmänheten gällande Servicekontor 

som tjänstekoncept?  

Fråga 6: På vilka sätt skulle dessa utvecklingar 

kunna bidra till ett ökat förtroende för statlig 

verksamhet?  

 Fråga 4: Vilka för-och/eller 

nackdelar för medborgarna skulle ett 

ökat kunskapsläge kunna innebära?  

Fråga 7: På vilka sätt kan god kommunikation 

mellan allmänheten och de offentliga 

verksamheterna gynna medborgarna?  

  Fråga 8: Vilka motiv respektive risker går att 

urskilja för ett kommunikativt utvecklingsarbete i 

samband med ansvarsövergången till Statens? 
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3.5 Studiens tillförlitlighet 
 

3.5.1 Kriterier för bedömning av kvalitativa undersökningar 
För att avgöra en studies tillförlitlighet används ofta begreppen reliabilitet och validitet, två 

begrepp som härstammar från den kvantitativa forskningen. Flera forskare ställer sig därför 

kritiskt till en direkt tillämpning av dessa begrepp vid kvalitativ forskning. Lincoln & Guba 

(1985) och (1994) menar att det är nödvändigt att specificera termer och metoder för att bedöma 

kvaliteten i kvalitativ forskning som ska syfta till att utgöra alternativ till det som reliabilitet och 

validitet står för vid kvantitativ forskning. De föreslår istället två grundläggande kriterier vid 

bedömning av en kvalitativ undersökning: Tillförlitlighet och äkthet. Då det sistnämnda 

behandlar mer generella frågor som forskningspolitiska konsekvenser kommer vi i följande 

avsnitt fokusera på tillförlitligheten vid bedömningen av en kvalitativ undersökning (Bryman, 

2011, 352-353).  

 

Tillförlitligheten består i sin tur av fyra delkriterier som samtliga har en motsvarighet inom den 

kvantitativa forskningen. Det första kriteriet är trovärdighet som motsvarar intern validitet. Att 

skapa en trovärdighet i resultatet innefattar att man säkerställer att forskningen utförts i enlighet 

med de regler som finns och att man säkerställer att vi som forskare uppfattat den sociala 

verkligheten på rätt sätt. Detta har säkerställts på så sätt att samtliga intervjuer spelats in för att 

inte riskera att missa något som förs fram under intervjutillfället. Intervjuerna har sedan 

transkriberats för att tydligare kunna utläsa och förstå svaren i dess kontext. Vidare gav vår 

intervjuguide, semistrukturerad intervju, oss utrymme för att bekräfta eller ställa följdfrågor på 

det som fördes fram mellan informanten och oss som genomförde intervjun. Detta bidrog till att 

öka trovärdigheten på så sätt att svaren i lägre utsträckning riskerar att misstolkas (ibid, 354-

355).  

 

Det andra delkriteriet är överförbarhet som svarar mot extern validitet. Då kvalitativ forskning 

ofta inbegriper ett intensivt studium av en liten grupp individer ofta med gemensamma 

egenskaper så tenderar kvalitativ forskning att fokusera på det kontextuellt unika snarare än att 

generalisera. Utsträckningen till vilken resultaten kan generaliseras till andra situationer och 

sociala miljöer begränsas just på grund av den kvalitativa studiens användningen av fallstudie 

och avgränsade urval (Bryman, 2011, s.352). Det handlar vid kvalitativ forskning således om 
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djup och inte om bredd som man strävar efter inom den kvantitativa forskningen. Vid kvalitativa 

undersökningar uppmuntras forskaren därför till att producera fylliga eller täta beskrivningar av 

de detaljer som ingår i den unika kontexten som studeras. Graden till vilken undersökningen kan 

överföras vid annan forskning kan därmed avgöras genom att förse andra personer med en 

”databas” av material som hjälper dem att bedöma hur pass överförbar resultaten är till en annan 

miljö (ibid, s.355) Vi har i avsikt för detta redovisat för samtliga steg i studiens process för att 

möjliggöra för andra att ta del av förutsättningarna som tillämpades vid studiens genomförande 

för att vidare besluta om dess lämplighet.  

 

Det tredje delkriteriet är pålitlighet som motsvarar reliabiliteten inom kvantitativ forskning. 

Pålitligheten innebär att forskaren säkerställer att det skapas en fullständig och tillgänglig 

redogörelse för samtliga faser av forskningsprocessen. Samtliga faser av vår forskningsprocess 

presenteras i vår studie genom en redogörelse för och beskrivning av innehåll i varje avsnitt 

vilket möjliggör för läsaren granska och bedöma kvalitén på undersökningen. Det finns inte 

någon enda eller absolut bild av den sociala verkligheten som studeras i samband med kvalitativ 

forskning. Det blir med detta sagt ändå viktigt att kunna motivera för de olika val som görs i de 

olika forskningsprocesserna de för att studien ska kunna bedömas som pålitlig (ibid).  

 

Det fjärde och sista delkriteriet handlar om möjligheten att styrka och konfirmera vilket 

motsvarar objektivitet i den kvantitativa forskningen. Det går inte att uppnå fullständig 

objektivitet vid samhällelig forskning, att kunna styrka och konfirmera innebär därmed istället ett 

försök till att säkerställa att forskaren agerat i god tro. Att forskaren agerat i god tro innebär att 

det ska vara uppenbart att personliga värderingar inte medvetet påverkat undersökningens 

utförande och slutsatser. Vidare ställer objektivet krav på att varken ta en positiv eller negativ 

ställning till det som beskrivs, vilket säkerställts på så sätt att vi genom hela studiens utförande 

haft ett öppet förhållningssätt (ibid). I den av våra frågeställningar som har ett mer analytiskt 

angrepp har vi dessutom inkluderat såväl motiv (positivt) som risker (negativt) för att i högre 

utsträckning kunna möjliggöra en objektiv behandling av resultatet. (Bryman 2011, s.44-45) 
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3.5.2 Metodologiska problem  
En begränsning vi upptäckte med att använda samtalsintervjuer som primärdata var att vid 

eventuella missar riskeras perspektiv att falla bort vid analysen, ett perspektiv som inte kan 

kompletteras med dokument eller liknande. Vid exempelvis ett tillfälle missades en fråga att 

ställas. Den fråga som missades var: “Hur upplever du att kunskapsläget gällande Servicekontor 

som tjänstekoncept i dagsläget ser ut?”. Vi lyckades dessvärre inte få tag på informanten i 

efterhand vilket därmed påverkar kvaliteten på studien, då den enskilda informantens perspektiv 

faller bort från resultatet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

24 

4. RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS 
 

I följande avsnitt kommer det insamlade materialet att redovisas för samt analyseras i relation till 

studiens teoretiska perspektiv. Avsnittet är uppbyggt på tre olika teman som formulerats utifrån 

de svar som våra analysfrågor genererat i. Informanterna är anonyma och kommer därmed 

refereras som informant A-F.  

 

4.1 Resultatredovisning  
 

4.1.1 Vad kännetecknar god kommunikation? 
Med god kommunikation menar vi i detta sammanhang vad informanterna anser vara ett bra sätt 

att kommunicera till allmänheten gällande vilka tjänster den offentliga sektorn erbjuder 

medborgarna. Vi avgränsar oss därmed till denna aspekt då god kommunikation på exempelvis 

individnivå inte är relevant i relation till studiens syfte.  

  

Ett framträdande tema under intervjuerna vad gäller god kommunikation handlade om vikten av 

att vara tydlig. Tydlighet i form att av vad du kan få hjälp med på ett servicekontor och vad du 

inte kan få hjälp med. Informant F menar att medborgarna inte kan förväntas vara uppdaterade på 

vad som gäller och det därför är viktigt med tydlighet gällande de tjänster som erbjuds på 

servicekontor.  Samma informant beskriver att det i dagsläget inte är många som vet att du på ett 

servicekontor kan få hjälp och stöd i att lära dig använda de e-tjänster som myndigheterna har 

tillgängliga. Informant A lyfter regeringens ambition med att digitala tjänster ska vara 

förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med privatpersoner och företag. Att 

medborgarna i högre utsträckning förväntas bli digitala menar informant F kan ses som ett svek 

mot dem som inte har förmågan att själva bli digitala, om den hjälp som finns tillgängligt på 

servicekontoren inte kommuniceras på ett tydligt sätt.  

 

Det finns även en samsyn bland informanterna kring att god kommunikation kännetecknas av att 

den informationen som kommuniceras ut till allmänheten bör vara lättillgänglig. Flera av 

informanterna menar att information om vilka tjänster som den offentliga verksamheten erbjuder, 

i detta fall servicekontoren, är viktig samhällsinformation och måste därför vara lätt för 
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allmänheten att tillgå. Informant E menar på att: ”God kommunikation är att vara öppen och 

modig om vad vi erbjuder och vad vi kan hjälpa till med” Lättillgänglig information kan vi 

därmed uppfattas av samtliga informanter som en förutsättning för god kommunikation. I 

intervjuerna framgår även att god kommunikation innebär att tillgängliggöra alla det 

kontaktvägar som finns, det vill säga information om var och i vilka olika former man kan få 

hjälp och stöd för diverse behov.  

 

Det rådde en samsyn bland informanterna kring att god kommunikationen bör centreras till där 

medborgarna i det moderna samhället finns. Detta för att i högre grad nå ut men också för att se 

till att man agerar kostnadseffektivt. Här fanns det en samsyn hos informanterna att dels finnas 

där kunderna är och dels anpassa utifrån hur kunderna behöver hjälp, oavsett vilken kontaktväg 

kunden väljer: “Vill du exempelvis kunna lösa ditt ärende digitalt ska det finnas tydliga 

vägledningar som underlättar detta” menar informant A på. Informanterna hade en relativ 

likartad samsyn gällande vart kunderna finns. Flera av dem tog upp sociala medier, TV och radio 

som viktiga kommunikationskanaler snarare än att gå genom traditionella tidningsannonser eller 

affischer.  

 

4.1.2 Kunskapsläget och dess betydelse 
Det finns en samstämmig bild hos våra informanter om att allmänhetens kunskap gällande 

servicekontor som tjänstekoncept är relativt låg. Informant D baserar bland annat detta på att 

servicekontoren funnits sedan 2009 och trots det fortfarande är så pass okänt. Informant E vittnar 

om vänner och bekanta som inte har en aning om vad ett servicekontor är eller vad man kan få 

hjälp med där. Informant D beskriver det som att “Vi kallar oss för servicekontor samtidigt som 

det i stort sett inte finns någon information om detta utåt”, i vilket samma informant menar 

påverkar det rådande kunskapsläget. Vidare menar flera av informanterna att det finns en 

svårighet i att tre myndigheter ska samverka för att nå ut med någonting. Den rådande kunskapen 

om vad ett servicekontor är beskrivs bland annat som behovsstyrd. De kunder som har ett stort 

behov och är återkommande besökare känner till tjänstekonceptet samt är införstådda med att 

samtliga tre myndigheter finns på plats och att de dessutom kan få hjälp med olika ärenden av en 

och samma handläggare.  
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Annars är just kunskapen om att samma handläggare kan hjälpa till med ärenden hos samtliga tre 

myndigheter de som förvirrar mest beskriver flera av informanterna. Vilket informanterna menar 

kan ha sin grund i att servicekontor som tjänstekoncept aldrig marknadsfört eller kommunicerats 

på något annat sätt än internt och på respektive myndighets besöksinformation på hemsidorna. 

Vidare föreligger det en samsyn gällande att de som söker efter information om vart de kan 

vända sig för att få hjälp med ett ärende hos någon av de tre myndigheterna hittar till dem, men 

då oftast i egenskap av att den specifika myndigheten finns där och inte att det är ett 

servicekontor.  

 

Det råder en blandad syn på huruvida ett i allmänheten ökat kunskapsläge om servicekontoren 

som tjänstekoncept endast skulle vara positivt. Informant A ser en risk med att marknadsföra 

servicekontoren vid sidan av alla andra myndigheter då det skulle kunna bidra till ett ökat antal 

besökare. Vidare menar samma informant att om servicekontoren, i samband med en ökad 

marknadsföring, skulle fungera som första insats för fler medborgare skulle detta kunna påverka 

servicekontorens förmåga att ge god service till de som verkligen behöver det. Informant B är 

inne på samma spår och belyser tanken om att exempelvis utbyggnaden av e-tjänster ska 

innebära att man inte ska behöva besöka kontoren på samma sätt längre. ”Men det finns ju 

fortfarande de som måste besöka för att de inte har kunskapen att klara sig själva, eller har ett 

inställelseärende hos någon av myndigheterna och det är ju dom som vi ska ha tid för” menar 

informant B. Informant E delar inte de tidigare informanternas uppfattning utan anser istället att: 

”Om man känner sig trygg och säker på att vi förmedlar och hjälper människor att bli digitala 

och hjälp till självhjälp osv så borde man ju kunna synas mer. Om man är krass kan man ju då 

tänka ett besök och sen klara dem det själva”. Samma informant menar att det är viktigt att vara 

öppen och modig gällande det som servicekontoren erbjuder.  

 

Ett återkommande tema i samtalsintervjuerna handlar om förväntningar. Flera av informanterna 

vittnar om besökare med förväntningar på servicekontoren som kontoren inte kan möta. Bland 

annat är flera av besökarna av uppfattningen att de kommer träffa myndigheternas handläggare 

och få konkret hjälp med sitt ärende, vilket inte är fallet. En ökad kunskap om vad som är möjligt 

att få hjälp med anser informant C skulle dels underrätta de anställdas arbete men också få 
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positiv inverkan på besökarnas förväntningar. Att som besökare komma in med förväntningar 

som de inte kan möta menar informant C skapar irritation och besvikelse. 

 

Informant B är istället av uppfattningen att medborgarna inte tar så mycket skada av att ha låg 

kunskap vad gäller servicekontor som tjänstekoncept. Informanten beskriver vidare att 

medborgarna nog inte bryr sig egentligen om vad just ett servicekontor är: “Jag behöver lämna 

in det här till Försäkringskassan vart hittar jag dem? Jaha det heter servicekontor då går jag dit 

då”. Å andra sidan menar informant B att det är av stor vikt att kommunicera tjänstekonceptet 

till glesbygden i och med att det kan ta flera mil för medborgare att ta sig till ett servicekontor.  

 Det blir därför särskilt viktigt att kommunicera vart servicekontoren finns samt vilka tjänster 

som finns att tillgå när det finns flera myndigheter på en och samma plats. Vidare belyser samma 

informant att den låga interna kunskapen om vad ett servicekontor gör är ett större problem. 

Informanten menar då att man misslyckats internet med att informera om vilka befogenheter som 

finns på plats och vad du som besökare kan få hjälp med på ett servicekontor.  

 

4.1.3 Utvecklingsmöjligheter och tänkbara konsekvenser 
Det finns en samsyn mellan våra informanter att arbetet med kommunikationen utåt är relativt 

begränsad gällande vad ett servicekontor är samt vad du kan få hjälp med där. I dagsläget 

marknadsförs servicekontor som tjänstekoncept och de tre myndigheternas tjänstesamverkan 

genom servicekontoren överhuvudtaget inte, eller åtminstone i begränsad utsträckning menar 

informant A. 

 

Majoriteten av våra informanter anser att det finns utvecklingsmöjligheter i det informativa och 

kommunikativa arbetet som då främst skulle behandla; att servicekontoren finns, dess syfte och 

vad man som besökare faktiskt kan få hjälp med på kontoren. En utvecklingsmöjlighet som tas 

upp under flera av intervjuerna handlar om fördelarna med att marknadsföra vad en 

servicehandläggare på ett servicekontor gör. Detta grundar informanterna bland annat på det 

faktum att servicehandläggare är en relativt ny typ av tjänstemän som etablerats i samband med 

tjänstekonceptet, något som informanterna upplever att få känner till/förstår. Om det 

kommunikativa arbetet skulle utvecklas på så sätt att det dels blir mer omfattande och dels mer 

tydligt menar flera av våra informanter på att detta skulle märkas inte minst på besökarnas 
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(medborgarnas) förväntningar. Informant C beskriver att det idag finns höga förväntningar på 

vad du som besökare på ett servicekontor kan få hjälp med. Av naturliga förklaringar antar 

besökarna att du ska kunna få hjälp med samma ärendehantering som av en handläggare på 

någon av de tre myndigheterna. Om servicehandläggarnas roll skulle kommuniceras tydligare 

skulle medborgarnas förväntningar få möjlighet att vara mer realistiska menar informant C. 

Förväntningar gäller då på servicehandläggarnas befogenheter med även på vad för tjänster som 

erbjuds på servicekontoren för att undvika irritation hos medborgarna när de inte får den hjälp 

som de förväntar sig få på ett servicekontor. “Ju mer tydliga vi är i detta sammanhang, desto 

mer ökar förtroendet” menar informant C. Informanterna menar vidare att förväntningarna om 

vad man kan faktiskt kan få hjälp med på ett servicekontor är sätt att öka förtroendet vilket gör 

det viktigt att det kommunikativa och informativa arbetet bidrar till detta. 

I intervjuerna framgår det även att en utveckling av det informativa och kommunikativa arbetet 

gällande servicekontorens etablissemang samt vilka tjänster som finns tillgängliga på kontoren 

skulle vara gynnsamt för medborgarna. Just detta upplysande arbete upplever vissa av 

informanterna saknas idag. Här är flera av informanterna inne på det faktum att det i dagsläget 

inte finns något generell information om servicekontor förutom lite kort på de tre 

myndigheternas hemsidor, informant C anser att: “Man kanske borde ha så att när man söker på 

servicekontor finns lite mer information om oss och vad vi egentligen gör och vad som kan 

förväntas. Det skulle bidra till att vara lite mer upplysande och det saknas idag.” En annan 

konkret utvecklingsmöjlighet som lyftes upp i detta sammanhang var en eventuell informativ 

sida på Statens servicecenter med allmännyttig information om servicekontoren, vart de finns 

och vad som kan förväntas av ett besök där. Informant D ser flera fördelar med att våga satsa på 

att marknadsföra sig mer enhetligt ur ett kundperspektiv men att det även skulle göra det enklare 

att styra verksamheten. Idag går det exempelvis inte att se någonstans på kontoren att det är ett 

servicekontor man besöker, vilket några av informanterna till viss del ställer sig frågande till. I 

samband med övergången till Statens servicecenter menar informant D att styrningen till högre 

utsträckning borde utvecklas mot att arbeta för en mer sammanhållen bild av just vad som ska 

informeras och kommuniceras ut.  

 

Vad gäller att i högre utsträckning marknadsföra servicekontoren återfanns ett återkommande 

tema under intervjuerna som handlade om de nya kontoren som öppnats och förväntas öppna. 
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Här var fler av informanterna av uppfattningen att goda utvecklingsmöjligheter finns. Det finns 

en samsyn bland flera av informanterna kring att nyöppnade kontor inte kommuniceras till 

allmänheten i tillräckligt hög grad. Skulle detta arbete utvecklas kan det potentiellt innebära att 

etableringen av kontoren i högre grad uppnår sitt syfte menar dem, vilket skulle vara gynnsamt 

för såväl allmänheten som för uppdragsgivaren. Informant B beskriver att “Ett kontor vi öppnade 

för en tid sen startade upp med åtta handläggare men har ett besöksantal för ungefär tre 

handläggare. Då har man antingen brustit i marknadsföringen eller misslyckats med placeringen 

av kontoret”. Informant D ställde sig till viss del även frågandes till om fler kontor behövs eller 

om det istället är det befintliga kontoren som i högre utsträckning behöver marknadsföras.  

 

Oavsett vilka kanaler som ska informeras eller kommuniceras genom är samtliga informanter av 

uppfattningen att det viktiga är det finns en tydlig och gemensam strategi för hur man ska gå 

tillväga. Samtliga informanter anser att informationen om vad respektive myndighet erbjuder på 

ett servicekontor ska vara lättillgänglig, däremot finns det en delad syn på vad gäller en 

kommunikationsplan som lägger för stor vikt på det myndighetsgemensamma arbetet. Informant 

E tycker inte att man ska vara rädd för att marknadsföra tjänstekonceptet utan istället vara mer 

öppen och synas mer, detta för att i högre utsträckning lyckas med att förmedla budskapet med 

den ökade satsningen. Informant F ser det istället som viktigt att det framförallt är 

myndigheterna som ingår i tjänstekonceptets tjänster som frontas i samband med en eventuell 

utveckling av det kommunikativa och informativa arbetet. Samma informant menar att det 

utifrån ett kortsiktigt perspektiv är den interna kommunikationen som blir viktigast i samband 

med ansvarsövergången till Statens servicecenter. 

 

En annan grundläggande aspekt som flera av informanterna lyfte upp som en tänkbar konsekvens 

av ett mer omfattande kommunikativt arbete handlar om att servicekontoren finns och vart dem 

finns. Att tydligare visa vart och att servicekontoren finns menar informant F är väsentligt för att 

försäkra att du som medborgare får det du har rätt till och att de statliga tjänsterna faktiskt fyller 

sitt uttänkta syfte: “Ringer du till någon av myndigheterna men kommer inte fram eller saknar 

digitalkunskap är servicekontoren tänkta att täcka upp för detta och fungera som ett skyddsnät”. 

Detta gör kunskapen om kontoren viktigt för medborgarna när det gäller trygghet och förtroendet 

för staten menar samma informant.  
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Inte bara medborgarnas skulle gynnas av ett mer omfattande kommunikativt arbete gällande 

servicekontoren menar informant E:”En kommunikationsplan där vi i högre utsträckning visar att 

vi finns skulle även hjälpa vår uppdragsgivare att nå ut med de budskapen som finns”. Vidare 

menar samma informant att om man i högre utsträckning kan nå ut med att servicekontoren finns 

och vad man faktiskt kan få hjälp med så skulle detta gynna uppdragsgivaren (regeringen) i att nå 

ut med budskapen om varför man gör dessa satsningar.  

 

En bakgrund till att man inte “Valt att slå på stora trumman” vad gäller kommuniceringen av 

servicekontor som tjänstekoncept tror informant F beror på att man främst vill marknadsföra det 

digitala. Flera av informanterna tror dock att det gemensamma kommunikativa arbetet kommer 

förbättras i samband med ansvarsövergången till Statens servicecenter då det blir en och samma 

styrning. Det finns nu ett tydligt regeringsuppdrag att det kommer vara Statens servicecenter som 

är huvudmän för verksamheten vilket kan underlätta vid beslut och liknande beskriver informant 

B. Samma informant, som varit verksam länge i organisationen, menar på att det funnits 

tendenser av att Försäkringskassan vill lite dit och Skatteverket lite dit, vilket har försvårat de 

gemensamma satsningarna på områden som exempelvis kommunikation. När en och samma 

myndighet är ansvarig för verksamheten tror informant B att det finns mer möjligheter till att 

marknadsföra tjänstekonceptet på ett annat sätt än vad som gjorts tidigare. Vad gäller 

förbättrings- och utvecklingsarbete menar informant E att sådana frågor är lättare att driva när 

det gäller en huvudverksamhet, vilket servicekontoren inte varit på Försäkringskassan och 

Skatteverket. Vidare menar informant E att i samband med övergången till Statens servicecenter 

kommer servicekontoren bli den största verksamhetsgrenen på myndigheten vilket kan innebära 

ett tydligare fokus på just servicekontoren och dess utvecklingsmöjligheter.  

 

Vissa av informanterna har dock identifierat risker vid att utveckla det kommunikativa arbetet i 

ansvarsövergången, eller rättare sagt saker att vara uppmärksamma på. Informant F menar att det 

vid kommuniceringen av servicekontoren blir extremt viktigt att inte marknadsföra själva 

servicekontoren som ett tjänstekoncept helt frikopplat från myndigheterna som ingår i det. 

Informant A är inne på samma spår och ser särprofilering av samtliga myndigheter som viktigt. 

Flera av informanterna delar en uppfattning av att det i framtiden kan finnas en vision om att all 
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statlig service ska ligga under samma tak. Detta skulle dock innebära ett helt annat 

tjänstekoncept och där är vi inte idag menar samtliga av informanterna på.  

 

4.2 Analys 
Nedan analyseras och diskuteras vår resultatredovisning med bakgrund i våra teoretiska 

perspektiv. I resultatredovisningen använder våra informanter termer som “kunder” och 

“besökare”, med hänsyn till studiens syfte kommer vi numera hänvisa till dem som medborgare.  

 

4.2.1 Grundläggande förutsättningar  
Vikten av att visa vart och att servicekontoren finns ser vi som en grundläggande förutsättning 

för att medborgarna ska kunna få den stöd och hjälp som är berättigad att erhålla från den 

offentliga sektorn. Statskontoret (2015) belyser att statliga verksamheter vars medborgarkontrakt 

är omfattande bör arbeta på så sätt att medborgarnas förtroende upprätthålls. Allmänhetens 

kunskap om att servicekontor finns är därmed av betydelse för att upprätta den offentliga 

förvaltningens legitimitet genom upplysande om lokal statlig service.  Särskilt viktigt blir det för 

de som inte kommer fram via telefon alternativt inte har möjligheten eller kunskapen att använda 

sig av myndigheternas e-tjänster. Förtroendet för en offentlig verksamhet kan riskeras om 

medborgarna inte når en instans vid behov i och med att medborgarnas förhållningssätt till 

samhällets institutioner bygger på förtroende (Rothstein 2003). Medborgarnas förtroende är 

därmed centralt för att den offentliga sektorn ska anses som legitim. Genom att vara tydlig med 

att visa vart och att servicekontoren finns är det därmed ett sätt att försäkra medborgarna om att 

det statliga faktiskt fungerar och att kontoren finns som ett skyddsnät för de som är i behov 

personlig kontakt, hjälp och/eller stöd hos någon av dessa myndigheter. Möjligheten finns på så 

sätt för medborgarna att vid behov besöka ett servicekontor. Detta kan i sin tur bidra meds att 

öka förtroendet för offentliga verksamheter som vidare kan bidra till att myndigheterna uppfattas 

som legitima och väl genomförda (Statskontoret 2015). Det finns i och med detta incitament för 

att det kommunikativa och informativa arbetet ska arbeta för att tydliggöra servicekontorens 

etablissemang. Vidare menar Bengtsson (2015) att dagens moderna samhälle där den digitala 

utvecklingen präglar den offentliga förvaltningen är den politiska kommunikationen väsentlig 

som demokratiskt verktyg. För att därför stärka samhällets demokratiska natur är det av stor vikt 

att förmedla vilka servicetjänster som finns tillgängliga för medborgarna, då den offentliga 

förvaltningen ständigt utvecklas till att bli mer digital i syfte att öka effektiviteten. Då 
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servicekontorets verksamhet till stor del bygger på sina digitala tjänster är det därmed relevant att 

meddela för allmänheten att hjälp och stöd inom deras e-tjänster finns att tillgå för att stärka 

medborgarnas förtroende. Men för att detta ska vara möjligt måste informationen och 

kommunikationen om detta vara lättillgängligt för allmänheten. 

  

Lättillgänglig information kan vi därmed urskilja som en förutsättning för god kommunikation 

vilket är särskilt aktuellt i och med de satsningar som görs på serviceorganisationen. Sannerstedt 

(2001) menar på att beslut som kommuniceras på ett bristfälligt sätt riskerar att dels tappa 

genomslagskraft och dels bli resultatlösa, vilket gör den politiska kommunikationen viktig i 

sammanhanget. Det finns därför anledningar till att förmedla kunskap om verksamheten och dess 

tjänsteutbud som i sin tur kan bidra till en ökad politisk förståelse. Dahl (2006) menar att detta 

kan göra det enklare för medborgarna att förstå effekten av de satsningar som görs. Vidare kan 

en ökad kunskap och förståelse hos medborgarna bidra till att de satsningar som regeringen 

beslutar om i högre grad rättfärdigas (Beetham & Lord, 1998). Det informativa och 

kommunikativa arbetet som görs vad gäller servicekontorens verksamhet samt satsning kan 

därmed ge utfall för ökat förtroende för den offentliga förvaltningen, om informationen finns 

tillgänglig för allmänheten att tillgå. Att kommunicera och informera vad gäller nyöppnade 

kontor eller tjänstekonceptet i sig kan bli särskilt viktigt i glesbygden där avståndet till närmsta 

kontor kan vara betydligt längre än för de som bor i storstäder. Det är då av betydelse för 

medborgaren som reser mellan orter för att komma i kontakt med någon av myndigheterna att 

veta vilken hjälp som finns tillgänglig och vart närmaste kontor finns.  

 

4.2.2 Tydlighet kopplat till förväntningar  
Av vad som framkommit från intervjumaterialet har vi kunnat urskilja en koppling mellan 

tydlighet och förväntan. I dagsläget beskrivs förväntningarna som höga gällande vad du som 

besökare på ett servicekontor kan få hjälp med. Av naturliga förklaringar, vilka bland annat är att 

tjänstekonceptet egentligen aldrig har förmedlats utåt, antar besökarna att de ska kunna få hjälp 

med samma ärendehantering som av en handläggare på någon av de tre myndigheterna. 

Servicehandläggare kan ses som en relativt ny typ av tjänsteman som etablerats i samband med 

tjänstekonceptet som få egentligen hört talas om vilket kan skapa förvirring och osäkerhet hos 

kunderna, något som även kan påverka dess förtroende för verksamheten generellt. Om 
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tjänstekonceptet och servicehandläggarnas roll och befogenhet förmedlas på ett tydligare sätt 

skulle det kunna bidra till att skapa mer realistiska förväntningar på verksamheten vilket i sin tur 

skulle kunna bidra till ett till ett ökat förtroende för verksamheten. Medborgarnas förtroende kan 

i sin tur bidra till att verksamheten uppfattas som legitim och väl genomförd vilket enligt 

Statskontoret (2015) är av särskild vikt för myndigheter med mycket medborgarkontakt vilket de 

tre myndigheterna som ingår i tjänstekonceptet har. Om vi exempelvis ser till de personer som 

har erfarenhet av Skatteverket och Försäkringskassans tidigare besökskontor kan en besvikelse 

uppstå då handläggarna där hade helt andra befogenheter än vad en servicehandläggare på 

servicekontoren har. Besvikelsen kan då uppstå när de tagit sig till ett servicekontor i avsikt att få 

den hjälp som förväntas. En besvikelse som kanske hade kunnat undvikas om information 

gällande vad servicekontoren erbjuder samt om servicehandläggares roll och befogenheter hade 

kommunicerats på ett bättre sätt. Kommunikationen som förs mellan det offentliga och 

medborgarna menar Bengtsson (2001) styr förtroendet för och tilliten till det politiska systemet i 

sin helhet. Vi anser således att det bör vara av hög prioritet att se till att den kommunikationen är 

god. I intervjuerna framkom det att realistiska förväntningar på servicekontoren kan bidra till att 

medborgarnas förtroende och tillit till det politiska systemet ökar, något som ett utvecklat 

kommunikativt och informativt arbete möjligen skulle kunna bidra till.  

 

Av intervjumaterialet har som tidigare nämnt kunna utläsa vikten av att tydlighet i form att av 

vad du kan få hjälp med på ett servicekontor och vad du inte kan få hjälp med. Medborgarna kan 

inte förväntas vara uppdaterad på vad som gäller om det inte på ett tydligt sätt förmedlats till 

dem. De flesta medborgarna har nog på ett eller annat sätt märkt att den offentliga förvaltningen 

utvecklats till att vara mer digital än tidigare. Regeringen har exempelvis en ambition om att 

digitala tjänster ska vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med privatpersoner 

och företag. Säg att medborgarna upplever denna förväntan på att bli digitala men samtidigt inte 

upplever att det finns någon hjälp att tillgå. Detta skulle kunna upplevas som att den offentliga 

förvaltningen sviker dessa medborgare vilket skulle kunna påverka dess förtroende för 

förvaltningen. Då medborgarna tenderar att betrakta den offentliga förvaltningen som företrädare 

för det politiska systemet i stort blir interaktionen mellan medborgarna och den offentliga 

förvaltningen grundläggande för att generera stöd och legitimitet det politiska systemet 

(Andréasson, 2015). Om det på ett tydligare sätt skulle kommuniceras och informeras om att du 
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på ett servicekontor kan få hjälp och stöd i att lära dig använda de e-tjänster som myndigheterna 

har tillgängliga skulle det i bästa fall kunna bidra till att dessa medborgare känner sig sedda 

istället för svikna. Något som i sin tur kan bidra till att att de statlig verksamheterna i högre grad 

uppfattas som legitima.  

 

Eriksen & Weigård (2000) menar att statliga verksamheters arbete uppfattas som legitimt är 

viktigt i och med att maktutövande i ett modernt demokratiskt samhälle alltid måste legitimeras 

av dess medborgare. I och med detta går det att diskutera kring att det inte endast skulle vara 

medborgarna som gynnas av ett mer omfattande kommunikativt arbete. Att i högre utsträckning 

visa tydligt att och vart servicekontoren finns samt vad de kan hjälpa till med skulle även hjälpa 

uppdragsgivaren (regeringen) att nå ut med de budskapen som finns och samtidigt legitimera de 

satsningar som görs. Att öka medborgarna medvetenhet kring och förståelse för de beslut och 

satsningar som görs av regeringen skulle därför inte bara vara fördelaktigt för medborgarna utan 

även för regeringen för att legitimera dess maktutövning. 

 

4.2.3 Avvägningen mellan för- och nackdelar  
Att göra en avvägning mellan för- och nackdelar är ofta angeläget i samband med beslut och 

förändringar och likaså i detta fall. Vad gäller att utveckla de befintliga kommunikativa och 

informativa arbetet kring servicekontoren har vi utifrån intervjumaterialet kunnat urskilja såväl 

fördelar som nackdelar. De olika perspektiven gällande kunskapsläget som framkommit av 

intervjuerna kan sägas utgöra en vägledning när det gäller för-och nackdelar med att utveckla det 

kommunikativa och informativa arbetet. Detta eftersom det bland våra informanter råder en 

något delad syn på huruvida ett ökat kunskapsläge bland medborgarna gällande servicekontor 

endast skulle vara positivt.  

 

En anledning som framkom av intervjumaterialet till att man inte valt att slå på stora trumman 

vad gäller att marknadsföra servicekontoren beror på att man först och främst vill marknadsföra 

det digitala. Att servicekontor som tjänstekoncept marknadsföras skulle därmed kunna bli på 

bekostnad av myndigheternas e-tjänster vilket skulle motverka regeringens ambition om att 

digitala tjänster ska vara förstahandsval. Vidare skulle det även kunna innebära att de med störst 

behov av att få hjälp via ett servicekontor skulle falla mellan stolarna på bekostnad av besökare 
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som egentligen klarar sig själva. En aspekt som blir viktigt att ta hänsyn till men som även kan 

ses som något motsägelsefullt då servicekontorsutredningens slutbetänkande belyser att statliga 

myndigheter ska finnas tillgängliga för alla (SOU 2018:43). När det handlar om att vara just 

tillgänglig för alla blir kunskapsläget en grundläggande förutsättning. Hur kan lokala statliga 

service anses tillgängligt för medborgarna om kunskapen om kontoren och dess tjänstekoncept 

inte finns? Den fysiska närvaron riskerar att tappa sitt syfte om kunskapen inte finns. Att 

kommunicera och informera om servicekontorens närvaro är viktigt inte minst för att försäkra 

medborgarnas tillgång till den hjälp de har rätt till vilket kan bidra till en uppfattning av att det 

statliga faktiskt fungerar. Om vi går djupare än kunskapen om tillgängligheten och istället ser till 

kunskapen vad gäller tjänstekonceptet finns det även där fördelar med att utveckla den. Med 

bakgrund i de förändringarna som gjorts från Skatteverket och Försäkringskassan tidigare 

besökskontor till servicekontoren riskerar medborgarna att ha förväntningar som de nya kontoren 

inte kan leva upp till, vilket kan skapa irritation och besvikelse. Fördelen med att i högre 

utsträckning kommunicera till medborgarna om servicekontor som tjänstekoncept skulle därför 

vara kopplat realistiska förväntningar som i sin tur kan gynna förtroendet för verksamheten. Har 

det på ett tydligt sätt kommunicerats vad som kan förväntas av ett besök kan eventuella 

frustrationer undvikas, vilket gynnar såväl besökarna som de anställda.  

 

I skrivande stund framgår det inte på någon av servicekontoren att det råder en tjänstesamverkan 

och inte endast en samlokalisering vilket kan göra det svårt för besökare att förstå att exempelvis 

servicehandläggarna inte är uppdelade myndighetsvis. Ett ökat arbete för det kommunikativa och 

informativa arbetet i detta sammanhang skulle därmed kunna gagna medborgarna på så sätt att 

tjänstesamverkan myndigheterna emellan blir tydligare för medborgarna - vilket även skulle 

kunna ha inverkan på förtroendet för verksamheten. Vidare har ytterligare en eventuell fördel 

identifierats i samband med en ökad marknadsföring av tjänstekonceptet som handlar om att 

regeringens satsning i högre utsträckning skulle kunna uppnås om tjänstekonceptet skulle nå ut 

mer till allmänheten. Satsningen syftar ju till att skapa en ökad lättillgänglig statlig service för 

alla medborgare -  desto fler medborgare som besitter kunskap om tjänstekonceptet och dess 

tjänsteutbud desto fler människor får möjligheten att avgöra om det är något som de behöver/vill 

nyttja. Det självständiga valet som görs i detta fall kan resultera i ett ökat förtroende bland 

medborgare för offentliga insatser då valet ligger hos individen. Det självständiga valet bygger 
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dock på medborgarnas kunskap och upplysande kring verksamheten vilket ett ökat 

kommunikativt och informativt arbete skulle kunna bidra till att sprida. Å andra sidan så finns 

det risk med en ökad marknadsföring gällande tjänstekonceptet om det görs helt frikopplat från 

de enskilda myndigheterna. Detta då det just handlar om autonoma myndigheter med egna 

förhållningssätt, förvaltningsmål och uppdrag. Det kan därmed finnas en risk med att börja 

marknadsföra servicekontoren och dess tjänstekoncept framför de tre enskilda myndigheterna. 

Detta skulle bland annat kunna motsätta sig myndigheternas autonoma natur då Skatteverket, 

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten riskerar att i för hög utsträckning klumpas ihop 

som en och samma myndighet vid en ökad fokus på kommunikation gällande tjänstekonceptet.  

 

 

4.2.4 Statens servicecenter  
Av vad som framgår i intervjumaterialet finns en bild av att det gemensamma kommunikativa 

arbetet vad gäller servicekontoren förväntas förbättras i samband med ansvarsövergången till 

Statens servicecenter. Det kommer nu finnas ett tydligt regeringsuppdrag att Statens 

servicecenter är ensam huvudman för verksamheten vilket kommer underlätta mycket när det 

gäller beslut och inriktningar rörande verksamheten. Det delade huvudmannaskapet mellan 

Skatteverket och Försäkringskassan har försvårat gemensamma satsningar på områden som 

exempelvis kommunikation. Vilket egentligen inte är konstigt då dessa myndigheter har egna 

uppdrag att ta hänsyn till. I samband att Statens servicecenter tar över ansvaret för verksamheten 

blir servicekontoren den största verksamhetsgrenen på myndigheten vilket kan innebära ett 

tydligare fokus på servicekontoren och dess utvecklingsmöjlighet. När det gäller just frågor om 

utvecklings-och förbättringsarbete är dessa lättare att driva igenom när det gäller en 

huvudverksamhet, vilket servicekontoren inte varit på Försäkringskassan och Skatteverket. Nu 

när en och samma myndighet innehar ansvaret för verksamheten finns ökade möjligheter till att 

marknadsföra tjänstekonceptet än vad som tidigare funnits. Om ambitionen finns att 

marknadsföra tjänstekonceptet på ett mer sammanhållet sätt kan ansvarsövergången till Statens 

servicecenter vara ett gyllene tillfälle.  

 

Något som även skulle kunna utvecklas i det kommunikativa och informativa arbetet är 

tillgängligheten av informationen gällande vad ett servicekontor är och erbjuder. Detta skulle 
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kunna tydliggöras i samband med ansvarsövergången då möjligheten för att nå ut till 

allmänheten på ett och enhetligt sätt skulle kunna göras vid exempelvis Statens servicecenters 

hemsida. Detta skulle kunna bidra till att skapa en mer enhetlig bild av samtliga servicekontor för 

att alla medborgare ska få samma uppfattning och information av kontoren oavsett ställe i landet. 

En allmännyttig information om tjänstekonceptets innebörd skulle även kunna leda till en 

realistisk förväntan av vad man som medborgare faktiskt kan få för stöd och hjälp med på plats. 

Genom att samla denna information på ett tydligt och lämpligt ställe som är förankrat med 

servicekontorens arbete kan det bidra till att informationen är konsekvent och i mindre mån 

utspridd.  
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5. SLUTSATS OCH AVSLUTANDE DISKUSSION  
 

5.1 Slutsats 
Syftet med denna studie var att utifrån ett tjänstemannaperspektiv undersöka medborgarnas 

kunskapsläget vad gäller servicekontor som tjänstekoncept i relation till det befintliga 

kommunikativa och informativa arbetet kring verksamheten. Vidare har vi även undersökt vad 

det finns för motiv respektive risker med att utveckla detta arbete i samband med övergången till 

Statens servicecenter. Motiven har undersökts ur ett medborgarperspektiv med fokus på politisk 

kommunikation som ett demokratiskt verktyg i det moderna samhället. Studien har utgått från 

två frågeställningar, den ena av deskriptivt slag och den andra av analytisk karaktär. Följaktligen 

besvaras frågeställningarna: 

 

Hur upplevs medborgarnas kunskapsläge vad gäller servicekontor som tjänstekoncept i relation 

till det befintliga kommunikativa och informativa arbetet kring verksamheten?  

 

Av vad som framkommit från studiens intervjumaterial kan vi konstatera att medborgarnas 

kunskap vad gäller servicekontorens tjänstekoncept uppfattas av tjänstemännen som lågt. 

Tjänstekonceptet och benämningen servicekontor används i hög utsträckning internt men 

kommuniceras i dagsläget inte externt. Den rådande kunskapsläget beskrivs som behovsstyrt: De 

kunder som har ett stort behov och är återkommande besökare känner till tjänstekonceptet. I 

relation till det befintliga kommunikativa och informativa arbetet kring verksamheten kan detta 

förklaras bland annat med att inget myndighetsgemensamt arbete vad gäller det kommunikativa i 

dagsläget finns. Det har varit ett aktivt val att myndigheterna som ingår i tjänstekonceptet i första 

hand ska marknadsföra sig själva och sina e-tjänster. Servicekontoren har vidare inte 

marknadsförts med anledning av ambitionen att digitala tjänster, när det är möjligt och relevant, 

ska vara förhandsval i den offentliga sektorns kontakt med privatpersoner och företag.  
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Vad finns det för motiv respektive risker med att utveckla detta arbete i samband med 

ansvarsövergången till Statens servicecenter? 

 

Studien visar att det finns flera motiv till att utveckla det kommunikativa och informativa arbetet, 

vidare ses ansvarsövergången till Statens servicecenter som ett opportunt tillfälle för detta 

utvecklingsarbete. Ett av motiven vi identifierat handlar om att utvecklingen skulle kunna bidra 

till att tydliggöra för medborgarna var de kan vända sig för att få den statliga servicen som de är 

berättigade till. En ökad kommunikation gällande att servicekontoren finns skulle kunna stärka 

medborgarnas uppfattning att staten fungerar, vilket även potentiellt skulle generera i en ökad 

trygghet hos medborgarna. Information gällande servicekontor bör av denna anledning vara mer 

lättillgänglig för att allmänheten. Förutom att öka medvetenheten kring servicekontorens 

existerande finns det även anledning att öka informationen vad gäller tjänsteutbudet på 

servicekontoren. Vi ser en problematik med att det på ett tydligt sätt inte kommuniceras eller 

informeras om att servicekontoren ska ge grundläggande service och allmän information snarare 

än myndighetsspecifik ärendehantering. Skulle servicekontor som tjänstekonceptet och 

servicehandläggarnas roll och befogenhet förmedlas på ett tydligare sätt skulle det kunna bidra 

till att skapa mer realistiska förväntningar på verksamheten - vilket i sin tur skulle kunna bidra 

till ett till ett ökat förtroende för verksamheten. Förväntningar för den statliga servicen kan bättre 

mötas genom en ökad tydlighet mot medborgarna. Vidare sammanfaller detta med ett ökat 

förtroende för den statliga servicen om medborgarnas förväntningar i högre grad uppfylls.  

 

Med detta sagt är det dock även viktigt att de risker som identifierats tas hänsyn till. Ett ökat 

kommunikativt och informativt arbete ställer krav på eftertänksamhet. Samtliga myndigheter 

som ingår i tjänstekonceptet är autonoma myndigheter, en tydlig särprofilering av myndigheterna 

är därför viktigt vid en eventuell marknadsföring av servicekontoren. Detta för att undvika 

förvirring gällande myndigheternas självständighet och säregna uppdrag. Ytterligare en risk som 

identifierats i studien behandlar risken med ett ökat besöksantal vid marknadsföring av 

servicekontoren. Att detta identifierats som en risk handlar om att servicekontoren inte är tänkta 

som en första instans. I första hand är det tänkt att de som behärskar myndigheternas e-tjänster 

ska sköta sina ärenden digitalt till förmån för medborgarna med särskilda behov att besöka 

kontoren. Avslutningsvis upplever vi ändå att det ur ett medborgarperspektiv, i relation till 
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riskerna, finns övervägande goda motiv till att utveckla det kommunikativa och informativa 

arbetet vad gäller servicekontoren.  

 
5.2 Avslutande diskussion  
Den offentliga sektorn kommer fortsatt präglas av nya trender och idéer som kommer påverkas 

dess utformning. Inte minst kommer den digitala utvecklingen fortsätta att förändra dels vårt 

vardagsliv men också utformningen och organiseringen av den offentliga förvaltningen för att 

kunna tillfredsställa det moderna samhällets behov. Dessa förändringar kan även bidra till att 

förändra centrala delar i vårt samhälle, som till exempelvis demokratins värde och funktion. Att 

ur olika perspektiv medvetet granska dessa förändringar blir därför viktigt. Denna studie är den 

första att på statsvetenskaplig väg undersöka det kommunikativa och informativa arbetet 

gällande servicekontoren. Genom att studera det ändå relativt nya tjänstekonceptet som 

servicekontor är, har vår avsikt varit att dels empiriskt bidra till forskning vad gäller just 

serviceintegrerad myndighetssamverkan i detta fall exemplifierat genom servicekontoren. 

Avsikten har även varit att teoretiskt bidra till ackumulerad forskning i användningen av politisk 

kommunikation som verktyg för att legitimera ett modernt demokratiskt samhälle. Detta genom 

att belysa hur det kommunikativa och informativa arbetet på en i dagsläget särskilt aktuell 

offentlig verksamhet ser ut och vilka utvecklingsmöjligheter som finns till fördel för 

medborgarna.   

 

Studiens resultat är en produkt av uppfattningar hos sex tjänstemän verksamma inom det 

studerade området. Antalet informanter begränsar studien på så sätt att det inte är möjligt att dra 

generella slutsatser. Trots studiens begränsade omfång anser vi dock att de slutsatser som kunnat 

dras förhåller sig till det ursprungliga problemet på så sätt att det utgör en god utgångspunkt till 

fördjupad förståelse för problemet. Vid just kvalitativa analyser är dock total objektivitet en 

omöjlighet och den mänskliga faktorn måste därav tas hänsyn till vid utläsning av resultat och 

slutsatser. Vi ser även en begränsning med att studien är gjord från ett tjänstemannaperspektiv 

samtidigt som den delvis syftar till att undersöka medborgarnas uppfattning För att få en 

tydligare bild vad gäller medborgarnas kunskap om servicekontoren och dess tjänstekoncept 

föreslår vi därför medborgarundersökningar i ämnet för vidare forskning. I dagsläget finns endast 

statistik från besökare vad gäller exempelvis kundnöjdhet. Med hänsyn till de satsningar som 

görs anser vi att det finns anledning att närmare mäta i hur hög utsträckning man faktiskt når ut 
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till medborgarna om den tillgängliga lokala servicen. I studiens intervjumaterial framkom det 

även en förhoppning om att det framtida kommunikativa arbetet vad gäller servicekontor skulle 

fokusera på medborgarnas fokus snarare än medborgarna i fokus. Vilket kan tydas som mer 

fokus på medborgarnas behov snarare än kundnöjdhet. Med denna bakgrund kan det även finnas 

incitament till vidare forskning vad gäller medborgarnas behov och önskningar gällande 

tjänsterna som erbjuds på ett servicekontor.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide  
 

Kortfattad beskrivning 

- Bakgrundsinformation och syftet med intervjun 

 
Genomgång av praktisk information  

- Hur lång tid intervjun beräknas ta samt upplägg för intervjun  

- Informantens anonymitet  

- Informanten får avbryta när som helst och väljer själv vilka frågor hen vill besvara 

- Information om hur uppsatsen kommer dokumenteras 

- Information om hur resultatet kommer att användas 

 
Frågor inför intervju  

- Har informanten några frågor eller funderingar innan vi inleder intervjun?  

 
Intervjufrågor 

1. Bakgrundsvariabel: Kan du lite kortfattat berätta hur din arbetsroll ser ut? 

2.  Hur upplever du det befintliga myndighetsgemensamma arbetet med att nå ut till allmänheten 
om de tjänstekoncept som servicekontoren erbjuder? 

3. Hur upplever du att kunskapsläget gällande Servicekontor som tjänstekoncept i dagsläget ser 
ut?  

4. På vilka sätt tror du att en strategisk kommunikationsplan gällande tjänstekonceptet 
Servicekontor kan bidra till att i högre utsträckning rättfärdiga de satsningar som regeringen gör? 
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5. Vad tycker du kännetecknar en god kommunikation med medborgarna när det gäller 
etablerade tjänster som den offentliga sektorn erbjuder?  

6. Vad skulle du vilja se för kommunikativa och informativa utvecklingar i samband med 
övergången till Statens Servicecenter och varför? 

7. Till sist, vilka fördelar ser du att denna utveckling skulle kunna ha för medborgarna? 

 
Vidare kontakt/tillgång till resultatet  

- Är det okej för informanten att vi hör av oss om det är något ytterligare vi undrar över? 

- Vill informanten att vi skickar slutresultatet?  

 
 
 

 


