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Sammanfattning  

New public Management-reformer har blivit allt vanligare inom svensk 

förvaltning. Detta har inneburit att den offentliga sektorn i allt större grad fokuserat 

på att uppnå kostnadseffektiviseringar och marknadslösningar. E-förvaltning har 

också blivit ett sätt att effektivisera den offentliga sektorn, genom användandet av 

digitala tjänster. Servicekontor ses i denna studie som ett uttryck för NPM-reformer 

och ökat inslag av e-förvaltning. Det är ett koncept som startade 2008 och innebär 

att Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten slagit ihop sin 

direktservice nationellt och därmed skapat en ny tjänstemannaroll i form av 

servicehandläggare. I och med flyktingvågen har en stor del av de som besöker 

kontoren varit nyanlända till Sverige.  I denna studie görs en kritisk analys av vad 

servicekontorsmodellen inneburit för servicen till medborgarna och till nyanlända 

specifikt. Dessutom studeras utifrån Lipskys syn på gräsrotsbyråkraterna vikt vid 

utformandet av policys, hur tjänstemännens möjlighet att legitimiteten det politiska 

systemet har påverkats, samt vilka konsekvenser det har inneburit. För att studera 

detta har en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer gjorts med 

tjänstemän på servicekontoren. Slutsatsen är att servicekontorsmodellen inneburit 

en ökad distans mellan myndighet och medborgare vilket försvårat tjänstemännens 

möjlighet att legitimera det politiska systemet. Detta drabbar inte minst nyanlända 

som inte får fullständig information om beslut eller ärenden vilket i förlängningen 

kan leda till minskat förtroende för myndigheterna i synnerhet, men också det 

politiska systemet i allmänhet. 
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1 Inledning 

Under de senaste årtiondena har svensk förvaltning genomgått stora organisations-

förändringar i form av privatisering, kostnadseffektivisering och rationalisering (Lauri 

2016, 23). Denna övergång kan förstås enligt New Public Management-teori (NPM) 

som bygger på att effektivisera den offentliga sektorn genom marknadsideal (Lauri 

2016, 24). Detta innebär att flertalet statliga institutioner övergått till företagsliknande 

strukturer (Lauri 2016, 24). Ett steg i denna NPM-utveckling är att ge service via 

digitala tjänster. Denna företeelse kan definieras som e-förvaltning och innebär att 

staten överför tjänster som tidigare utfördes av tjänstemän till hemsidor där 

medborgarna själva kan hantera de flesta ärenden. Detta har införts i syfte att 

kostnadseffektivisera samtidigt som det ska ge bättre service inom förvaltningen 

(Liste och Sørensen 2015, 733). 

Problematiken med en övergång till NPM inom förvaltningen är att den kan anses stå 

i strid med demokratiska värden som tidigare förespråkats inom den offentliga 

sektorn. Enligt Michael Lipsky är det tjänstemännen, som har direktkontakt med 

medborgarna, som främst utgör den offentliga servicen och inte själva policybesluten 

(Lipsky 1980, 3). Han utgår ifrån att legitimiteten för det politiska systemet bygger på 

hur staten hanterar att ta hand om de som behöver hjälp och kravet på att behandla 

alla medborgare med öppenhet och rättvisa (Lipsky 1980, 183). Enligt Lipsky är det 

”gräsrotsbyråkraterna” som till stor del påverkar denna legitimitet av staten genom 

deras sätt att ge service (Lipsky 1980, 12).  

Lennart Lundquist menar att legitimiteten för det politiska systemet bygger på att 

offentligt etos, vilket han definierar som ett demokratiskt värde, följs inom den 

offentliga sektorn (Lundqvist 1998, 18). Detta värde bygger bland annat på 

medborgarnas uppfattning av öppenhet, att alla behandlas lika, att tjänstemännen 

anställs utifrån ett regelverk, att de anställda handlar etiskt korrekt, att medborgarna 

får hjälp i form av expertis, och att ansvar tas för att tillgodose medborgarnas behov 

(Lundquist 1998, 22-23). Dessa värden menar Lundquist skiljer sig åt mot hur det ser 

ut inom den privata sektorn där val av anställda görs på basis av den som anses bäst, 

den bästa kunden anses viktigast och där den viktigaste drivkraften är vinst. Detta 

anser Lundquist gör det problematiskt att överföra värden från det privata in i det 
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offentliga utan att riskera konsekvenser för den offentliga etiken och i förlängningen 

legitimiteten för det politiska systemet (Lundqvist 1998, 23).  

År 2008 skapades de första servicekontoren, vilket innebar att Skatteverket, 

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten slog ihop sin direktservice till 

medborgare (SOU 2008:97, 14). Enligt Skatteverkets hemsida finns idag 103 

servicekontor över hela landet (Skatteverket 2016). En statlig utredning som gjordes 

år 2008 menar att det behövs flera sammanslagningar likt servicekontoren mellan 

myndigheter, kommuner och andra organisationer i övertygelse att detta ska skapa 

bättre service till samtliga medborgare samt vara mer kostnadseffektivt (SOU 

2008:97, 9-10). Grunden i sammanslagningarna är att service främst ska ges via 

telefoni och webb. Om medborgare har frågor som kräver bemötande kan de träffa 

servicehandläggare via servicekontoren som ska kunna assistera vid enklare frågor 

och fylla i blanketter (SOU 2008:97, 16-17). Servicehandläggarna ska kunna ge 

information inom alla tre myndigheter, men handlägger inte själv i ärenden utan 

agerar likt en medlare mellan medborgare och myndighet, vilket innebär en unik typ 

av tjänstemannaroll (Elowsson 15, 2009). Införandet av servicekontoren kommer i 

den här uppsatsen att förstås enligt NPM-teori där utgångspunkten blir att kritiskt 

granska vad kontoren inneburit för servicen till medborgare utifrån Lipskys syn på 

gräsrotsbyråkraternas legitimerande roll av det politiska systemet. En stor del av de 

som besöker servicekontoren är nyanlända som kommit till Sverige och därför 

kommer en särskild bedömning av vad servicemodellen innebär för dem att göras. 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utifrån ett NPM-perspektiv förstå vad införandet av 

servicekontoren innebär för servicen från myndigheterna till medborgarna generellt, 

specifikt för nyanlända och servicehandläggarnas arbetsmiljö. Dessutom är syftet att 

kritiskt granska konsekvenserna av servicekontorsmodellen, genom att använda 

Lipskys teori kring gräsrotsbyråkraterna legitimerande roll i det politiska systemet.  

 

1.1.1 Frågeställningar 

• Vad har servicekontorsmodellen inneburit för möjligheten att ge god service till 

medborgarna? 
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• Vilken problematik innebär servicekontorsmodellen för nyanländas service? 

• Vad innebär servicekontorsmodellen för servicehandläggarnas arbetsmiljö? 

• Vilka konsekvenser får servicekontorsmodellen för tjänstemännens möjlighet att 

legitimera det politiska systemet? 
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2 Teorianknytning och tidigare forskning 

2.1  Tidigare forskning New Public Management 
 

Hopslagningen av myndigheterna kan förstås med hjälp av New Public Management 

teori. NPM tillkom under början av 1980-talet bland ett antal OECD-länder (Hood 

1995, 9). Christopher Hood argumenterar för att anledningen till dess spridning hade 

att göra med en bristande tillit till statens styrningssystem. Det fanns en ökad misstro 

till tjänstemännen inom förvaltningen, samtidigt som tilltron till marknadsideal ökade 

bland befolkningen (Hood 1995, 94). För att öka tilliten ändrades därför synen på 

ansvar till att som tjänsteman kunna påvisa resultat i sitt arbete och därmed infördes 

kostnadseffektiva mål och utvärderingar av arbetet (Hood 1995, 94). Richard C Box 

menar dock att införandet av NPM snarare hade att göra med att medborgare inte 

förstod statens roll i samhället, men att marknadens modell var något man kände till 

och därmed sattes krav på att förvaltningen behövde ändra sin styrning (Box 1999, 

20). Kort sagt kan den typen av förståelse av NPM förklaras utifrån att människor 

kräver småskaligare och effektivare förvaltning samtidigt som de kräver bättre service 

(Evvets 2009, 249). Tom Christensen (2012) ifrågasätter teorin om att människor helt 

plötsligt ansåg att marknadsideal var det enda rationella eftersom det inte besvarar 

varifrån dessa tankar kom ifrån. Christensen menar att anledningen till att dessa idéer 

spridits är att det funnits rationella aktörer som haft ett vinstintresse i att staten närmar 

sig marknaden och att dessa aktörer varit så pass inflytelserika att de kunnat påverka 

en global rörelse mot NPM (Christensen 2012, 648). Oavsett bakgrunden till NPM, 

verkar forskarna relativt överens om att det de senaste årtiondena skett en förskjutning 

inom offentliga förvaltningen mot en ny organisations- och styrningsmodell (Lauri 

2016, 23).  

 

Vad som karaktäriserar NPM skiljer sig något åt beroende på vem man frågar, men 

utifrån Christopher Hoods klassiska uppdelning som sedan konkretiseras av Kate 

McLaughlin och Stephen P. Osborne finns det 7 särdrag för NPM (McLaughlin och 

Osborne 2002, 9). 

• Styrning via entreprenörskap 
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• Standardisering och mått på prestation 

• Utvärdering av output 

• Decentralisering av den offentliga sektorn 

• Införande av tävlingsmoment i den offentliga sektorn 

• Styrningsmodell från det privata 

• Disciplin och sparsamhet i resursfördelningen 

Denna typ av organiseringsmodell med mål att uppnå bättre och effektivare service 

innebär givetvis olika typer av konsekvenser. Richard C box menar att New Public 

Management inneburit stora framgångar för effektiviteten inom byråkratin, men att 

det trots det finns flera problem (Box 1999, 19). Han anser att vissa traditionella 

värden som social rättvisa, ansvarstagande, demokratiskt självstyre och skydd av 

miljön riskerar att bli underminerade av marknadsidealen (Box 1999, 37). De främsta 

problemen anser han vara att skapa passiva medborgare som anses vara kunder som 

ska tillgodoses i stället för att vara en aktiv del av det demokratiska civilsamhället 

(Box 1999, 37-38). Josie Kelly och Ian Taylor diskuterar New Public Management 

med hjälp av Michael Lipskys teori kring diskretion vilken bygger på att det är 

”gräsrotsbyråkraterna”, det vill säga de tjänstemän med direktkontakt med 

medborgarna, som har störst inverkan på det politiska utfallet beroende av deras sätt 

att tolka policys (Kelly och Taylor 2006, 630). Graden av påverkan och på vilket sätt 

gräsrotsbyråkraterna agerar baseras på olika diskretioner t.ex. antalet regler de 

behöver förhålla sig efter, vilka demokratiska värden de använder sig av och deras 

möjligheter och kunskap att utföra det arbete de ska göra (Kelly och Taylor 2006, 

631). Kelly och Taylor argumenterar för att gräsrotsbyråkraternas inflytande har 

minskat i och med införandet av New Public Managements organisationsmodell som 

inneburit mer resultatkontroll och tydligare styrning uppifrån även om många 

situationer fortfarande kräver egna tolkningar (Kelly och Taylor 2006, 639). Lipsky 

menar att ökad kontroll genom tydligare regler och måluppfyllelse skulle leda till en 

mer effektiv och rättvis byråkrati, men Kelly och Taylor menar att den ökade 

kontrollen inneburit mer byråkrati eftersom tjänstemännen ständigt måste påvisa att 

de uppnått de satta resultaten och därmed ökar deras arbetsbörda (Kelly och Taylor 

2006, 639). Dessutom menar de att det finns en risk att de uppsatta målen blir det 

enda som tjänstemännen strävar efter i stället för att fokusera på att ge en god 
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demokratisk service, även om de menar att det inte finns något belägg för att 

gräsrotsbyråkrater lägger mindre vikt vid dessa värden trotts införandet av NPM inom 

servicen (Kelly och Taylor 2006, 640). 

2.2 Tidigare forskning E-förvaltning 
 

På senare år har flera steg mot att effektivisera och förbättra servicen till medborgarna 

gjorts genom att etablera e-förvaltning vilket innebär att flera servicetjänster går att 

utföra via internet och därmed inte kräver något direkt möte mellan tjänstemän och 

medborgare (Wirtz och Kurtz 2016, 2). Karl Löfgren diskuterar hur implementeringen 

av e-förvaltning i Sverige har ansetts väldigt framgångsrik, men att det finns vissa 

problem som inte tagits i beaktande (Löfgren 2007, 336). Problematiken diskuteras 

dock utifrån att e-förvaltningen kan utvecklas ytterligare och bli en ännu större del av 

den offentliga servicen (Löfgren 2007, 343). Bovens och Zouridis anser att e-

förvaltning skapar förutsättningar att på ett rättvist sätt implementera lagar, men 

påvisar problem i att de tjänstemän som tidigare tog beslut genom personliga möten 

nu måste basera sina beslut utifrån ett webbaserat formulär (Bovens och Zouridis 

2002, 175). Dessa är beslut som kan få stor inverkan på människors liv och eftersom 

varje fall kan ha väldigt stor variation kan inte lagar och regler fånga upp alla 

komplexa omständigheter som rör fallet, vilket kräver att tjänstemännen gör egna 

tolkningar, men som försvåras av att ärenden hanteras via e-förvaltning (Bovens och 

Zouridis 2002, 175).  

2.3 Tidigare forskning Servicekontor 
 

Vad gäller teorier angående servicekontor finns inte särskilt mycket forskning att 

tillgå. Erlingsson och Jönsson diskuterar utvecklingen av E-förvaltning i Botkyrka 

kommun generellt och tar upp medborgarkontor vilket är en plats där statliga som 

kommunala institutioner ska vara under samma tak och ge information. Dessa kontor 

finns dock bara på ett fåtal ställen i landet, och är ett initiativ taget på kommunal nivå 

(Erlingsson och Jansson 2012, 296). De argumenterar utifrån Bovens och Zouridis 

syn på ett ökat inslag av e-förvaltning, samt utifrån Lipskys antagande att det är 

gräsrotsbyråkraterna som främst är intressanta att studera i implementeringen av 

policys. De menar att medborgarkontorens ökade inslag av e-förvaltning gör att 

gräsrotsbyråkraternas möjlighet att legitimera det politiska systemet minskar 
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(Erlingsson och Jansson 2014, 305). Författarna anser att e-förvaltningens spridning 

inneburit en inskränkning av tjänstemännens möjlighet att agera som vägledare 

mellan det offentliga och medborgarna, samt att detta framförallt gäller de 

samhällsgrupper som inte pratar svenska eller inte kan hantera teknologin, eftersom e-

förvaltning kräver att medborgarna själv införskaffar sig kunskap (Erlingsson och 

Jansson 2014, 305). Iréne Bernhard diskuterar också spridningen av e-förvaltning 

inom de kommunala medborgarkontoren. Författaren argumenterar här för att 

medborgarkontoren är väldigt positiva för medborgarna då de fått större tillgång till 

service från kommunerna samt att de är nöjda med den service de fått båda via telefon 

och från medborgarkontoren (Bernhard 2010, 63). Den risk hon ser med 

servicemodellen är att det skapas en digital klyfta mellan medborgare och detta främst 

till äldre människor på grund av bristande datorvana (Bernhard 2010, 63).  

 

Den tidigare forskning som har gjorts specifikt kring servicekontor är mycket 

begränsad. Det som funnits är ett par kandidatuppsatser och en myndighetsrapport. 

Anledningen till detta är förmodligen att servicekontoren fortfarande är ett relativt 

nytt koncept, men det är ändå anmärkningsvärt med tanke på att det snart har funnits i 

10 år, samt att det inneburit en helt ny tjänstemannaroll och organisation. I en uppsats 

om servicekontoren menar författaren att kontoren kan kopplas till NPM genom att 

sammanslagningen inneburit mer samarbete och av den anledningen effektivare 

hantering av resurser. Dessutom innebär konceptet att medborgare kallas för kunder, 

att tjänstemännen arbetar utifrån prestationsmål och att få kunderna att använda de 

digitala tjänsterna i första hand (Salem 2013, 35). Författaren har intervjuat 

servicepersonal främst utifrån att ta reda på vad som kännetecknar arbetet på ett 

servicekontor. I denna studie kommer även vad dessa kännetecken får för typ av 

konsekvenser att analyseras. Författaren har arbetat fram en deskriptiv studie, den här 

studien kommer utöver den deskriptiva delen också kritiskt granska vad 

servicekontoren kan innebära för medborgarnas service. 

Det finns även en rapport som är beställd av institutionen för framtidsstudier och 

författats av Maria Elowsson, där hon redogör för hur den lokala statliga servicen i 

Dalarna utvecklats och ger en prediktion för framtiden för den statliga servicen. Hon 

menar att direktservicen kommer att försvinna från mindre kommuner och glesbygd, 

och centreras till större kommuner (Elowsson 2009, 65). Dock finns servicekontoren 
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fortfarande på så pass många orter att det blir ett mindre avstånd mellan stad och 

periferi än tidigare (Elowsson 2009, 65). Vidare menar hon att ärenden kommer att 

hanteras mer objektivt över landet, men också mera opersonligt då det inte längre 

kommer gå att ha kontakt med den handläggare som har hand om ärendet. Hon menar 

också att svårigheten att tillgå personliga möten ökar (Elowsson 2009, 66). Elowssons 

rapport går igenom några av de konsekvenser som servicekontoren kan innebära, men 

gör det främst utifrån en prediktion eftersom rapporten skrevs 2009 när kontoren var 

helt nya. Därför finns det en kunskapslucka för vilka de reella konsekvenserna har 

blivit ett antal år efter servicekontoren skapades. Till sist menar en 

företagsekonomstudent att servicekontoren varit väldigt bra för Skatteverkets 

förtroende eftersom den bygger på kundorientering gjord via noggranna 

kundundersökningar för att kunna möta behovet från medborgarna i form av god 

service (Huremovic 2013, 32). Här tas det som kan tänkas vara positivt med den nya 

servicemodellen upp, men ingenting kring vilken problematik denna kan innebära. 

2.4 Teoretiskt ramverk 
 

I denna studie kommer den teoretiska utgångspunkten vara att servicekontorens 

organisationsmodell bygger på idéer från NPM. För en generell förståelse av vad 

NPM innebär för den offentliga sektorn används Box teori kring att NPM skapar en 

distans mellan medborgare och den offentliga sektorn vilket riskerar att skapa passiva 

samhällsmedborgare och ett mindre inflytelserikt civilsamhälle (Box 1999, 37-38). 

Dessutom kommer Lipskys synsätt på gräsrotsbyråkraterna som de med störst 

inverkan på policys och legitimitetskapande av det politiska systemet vara en teoretisk 

grund för analysen. Med den utgångspunkten innebär det att uppsatsen kan använda 

Taylor och Kellys teori där de utgår från Lipskys syn på gräsrotsbyråkraternas vikt 

vid implementering av policy och tolkar hur denna roll påverkats av NPM-policys 

(Taylor och Kelly 2006, 630). Här menar de att det kan ha blivit en förskjutning från 

att tjänstemännen tar egna beslut till att de är styrda av regler och resultatmål. Detta 

kan ha lett till ett minskad inflytande för tjänstemännen vilket därmed underminerat 

deras roll att legitimera det politiska systemet (Taylor och Kelly 2006, 640). I denna 

uppsats analyseras ifall Taylor och Kellys teori kring NPM-policys införande och den 

problematik det kan innebära för tjänstemännens möjlighet att legitimera policys kan 

appliceras på fallet servicekontoren. Studien kommer även använda Erlingsson och 
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Janssons teoretiska ramverk som också använder sig av Lipskys synsätt på 

gräsrotsbyråkrater med teorin att medborgarkontorens ökade användande av digitala 

tjänster inneburit ett minskat fokus på det fysiska mötet mellan offentlig sektor och 

medborgare, vilket riskerar att leda till negativa konsekvenser för 

gräsrotsbyråkraternas möjlighet att förmedla demokratiska värden och i förlängningen 

legitimera det politiska systemet (Erlingsson och Jansson 2014, 305). De menar också 

att e-förvaltning innebär att samhällsgrupper som inte talar svenska eller klarar av 

teknologin riskerar att få sämre vägledning av myndigheterna (Erlingsson och Jansson 

2014, 305). I den här studien kommer utgångspunkten vara att det främst är nyanlända 

medborgare som missgynnas av den nuvarande servicemodellen. Detta baserat på 

egna observationer där den största delen av de som söker hjälp är nyanlända, mycket 

på grund av att de inte talar det svenska språket, samt behöver vägledning i hur det 

svenska systemet fungerar. 
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3 Metod och material  

Studien kommer bestå av en kvalitativ fallstudie av servicekontoren. Val av fall görs 

på basis av goda förkunskaper då jag tidigare vikarierat på ett servicekontor och 

därmed har bra bakgrundsfakta över arbetssituationen. Servicekontoren anses 

relevanta att studera utifrån att det är ett tydligt uttryck för hur NPM påverkar svensk 

förvaltning där ett par av de största myndigheterna slår ihop sin serviceverksamhet 

och skapat en unik tjänstemannaroll. Dessutom är det väsentligt med tanke på att detta 

förmodligen är en trend som kommer att fortsätta inom svensk förvaltning med fler 

sammanslagningar samt ett ökat användande av e-förvaltning. Fallstudien som 

angreppssätt kan användas för att besvara komplicerade processer i till exempel en 

strukturomvandling inom en organisation (Yin 2008, 4). Den är även användbar ifall 

forskningsfrågan fokuserar på att besvara hur- eller varför-frågor, samt studerar 

samtida händelser, där beteenden i processen är svårtolkade (Yin 2008, 10-11). I detta 

fall är målet att förstå hur en organisationsförändring har påverkat tjänstemännens 

arbetsmöjligheter och vad modellen inneburit för servicen. För att kunna analysera 

dessa fenomen mer ingående anses därför att fallstudien är mest applicerbar i studien. 

I uppsatsen har endast ett servicekontor i en kommun undersökts. Detta kontor har 

dels valts ut på grund av de kontakter jag har i denna kommun, samt att det finns 

tillräckligt med intervjusubjekt som arbetar på orten. Eftersom det finns över 100 

servicekontor i landet är det mycket komplicerat att göra en djupgående analys av 

kontoren nationellt. En sådan analys hade förmodligen krävt en enkätundersökning 

vilket hade givit mer övergripande, men ytlig kunskap, samt varit mer resurskrävande. 

Eftersom servicekontoren arbetar efter en modell som ska gälla på samtliga orter 

anses generaliserbarheten fortfarande relativt hög genom att studera ett enskilt kontor. 

Dock är strukturen något olika beroende på storleken på kontoret, och att vissa har 

andra samarbeten på orten, t.ex. med Arbetsförmedlingen (Elowsson 2009, 14). 

3.1 Material 

Materialet i studien består utav intervjuer med tjänstemän på det utvalda 

servicekontoret. På kontoret intervjuades fem respondenter och intervjutekniken var 

en typ av semistrukturerad intervjuform som lutar åt det ostrukturerade hållet. 

Intervjuerna pågick mellan 40 minuter till en timme. Alla intervjupersoner har fått 

samma grundfrågor för att skapa en typ av struktur i intervjuerna, men beroende på 
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respondenternas svar har riktningen i intervjuerna blivit något olika för att skapa 

större flexibilitet i intervjun (Nilsson 2014, 150). Detta är viktigt med tanke på att 

studien diskuterar svårdefinierade ämnen likt demokrati, legitimitet och service till 

medborgarna, vilket skulle vara svårt att få en allsidig bild av utan en djupare analys. 

Dessutom kan intervjusubjekten hjälpas ifall de upplever att de inte förstår frågan. 

Dock är det är viktigt att fokus är på intervjupersonen och att själv inte ge ledande 

frågor (Kvale 2014, 206). I bilaga 1 finns intervjufrågorna som alla respondenter fick. 

Till intervjun hade även teman skrivits på förhand som ansågs intressant att diskutera 

i intervjun vilket jag kunde leda in respondenterna på ifall detta inte hade besvarats 

via frågorna. Även dessa teman finns utskrivna i bilaga 1 och är kopplade till syfte 

och frågeställningar, men ifall respondenterna tog upp något övrigt de ansåg vara 

viktigt för att förstå servicekontorsmodellen beaktas det i efterhand.  

 

Valet att endast intervjua tjänstemän kan kopplas samman med syftet att ta reda på 

vilka konsekvenser servicekontoret har inneburit utifrån Lipskys syn på 

gräsrotsbyråkraternas påverkan av policys. Därför anses tjänstemännen på 

servicekontoren vara de som främst kan uttrycka hur deras arbetssituation ser ut för 

att kunna göra en bedömning av den service de ger. Eftersom det också är dessa som 

upplever servicemodellen i praktiken anses även att tjänstemännen kan ge högst 

validitet kring hur servicekontoren fungerar. Då jag intervjuar tjänstemän med samma 

befattning utifrån samma intervjuguide kan också reliabiliteten anses vara relativt hög 

eftersom det går att jämföra svaren och sedan göra en gemensam tolkning av svaren. 

Att endast fem respondenter intervjuats kan anses minska tillförlitligheten i studien, 

men målet i intervjuerna är inte främst att generalisera utan att hitta unika svar hos 

respondenterna. Detta är en vanlig kritik från de kvantitativa skolorna, men 

motargumentet är att ämnet är för komplicerat att få vetskap om genom en kvantitativ 

metod och därför behövs intervjuer baserat på det syfte som har valts, för att tolka 

unika berättelser och resonemang (Kvale 2014, 366).  

 

Intervjusubjekten har olika kön, åldrar och erfarenheter, men detta hålls anonymt i 

studien på grund av etiska aspekter, i det här fallet anonymitet. Dessutom benämns 

inte vilken kommun och servicekontor det är som respondenterna arbetar hos. Detta är 
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viktigt för anonymiteten, men skapar problem eftersom det inte går att efterlikna 

studien för oberoende person. Trots detta anses studiens reliabilitet relativt hög 

eftersom servicekontorsmodellen är nationell och ska fungera liknande över hela 

landet. Åtgärderna för anonymitet har tagits på grund av etiska dilemman som lätt kan 

uppstå i en kvalitativ intervju. Vikt läggs vid att påvisa för intervjupersonerna varför 

studien görs, vilket syfte som finns, förklara hur studien går till, bedöma 

konsekvenser för intervjupersonerna och aldrig ljuga om studiens utformning (Flick 

2015, 33). Den punkt som var mest problematisk i studien gäller bedömningen av 

konsekvenser för intervjupersonerna och vikten av anonymitet. Då servicekontor 

generellt har relativt få anställda och det kontor som undersöktes i studien har runt 

fem stycken, ansågs det säkrast att utelämna dels kön, eftersom kontoret har en ojämn 

könsfördelning, samt kontorets lokalisering, eftersom det hade gått att räkna ut vilka 

som varit med i intervjun, vilket ansågs kunna riskera respondenternas anonymitet. I 

stället kommer intervjusubjekten att få fingerade namn som refereras till i 

resultatdelen. Dessa namn är inte kopplade till vilket kön respondenten hade. Citaten 

från respondenterna har i resultatdelen gjorts om till skriftspråk för att förtydliga det 

väsentliga i citaten och för att göra dessa mer lättillgängliga. 

3.2 Operationalisering av begrepp 

Begreppet New Public Management kommer i analysen att förstås utifrån Kate 

McLaughlin och Stephen P. Osbornes konkretisering av Christopher Hoods 

definiering av NPM inom statlig förvaltning, där sju särdrag presenteras i teoridelen 

(McLaughlin och Osbornes 2002, 9). Styrning via entreprenörskap, standardisering 

och mått på prestation, utvärdering av output, decentralisering av den offentliga 

sektorn, införande av tävlingsmoment i den offentliga sektorn, styrningsmodell från 

det private och disciplin och sparsamhet i resursfördelningen. Dessa särdrag används 

för att påvisa när ett kännetecken för servicekontorets verksamhet kan definieras som 

NPM, vilket behövs för att kunna använda mina teorier ytterligare, eftersom de 

bygger på NPM-reformer inom förvaltningen. Av de sju särdragen anses inte att det 

krävs ett visst antal för att kunna definiera servicekontoret som NPM-inspirerat. Detta 

eftersom definitionen av NPM används brett för att innefatta samtliga 

marknadslösningar inom offentlig sektor. Därför räcker det att ett kännetecken i 

verksamheten kan kopplas till något av särdragen för att det i analysen ska kunna 
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kopplas till ett uttryck för NPM. Däremot kan sambandet beskrivas starkare ifall flera 

särdrag kännetecknar verksamheten.  

  

En del i servicekontorets verksamhet som kan kopplas till NPM är inflytandet av e-

förvaltning. Detta begrepp förstås i studien enligt Liste och Sørensens (2015) 

definition där de menar att e-förvaltning innebär att digitala tjänster används för att 

hantera medborgares offentliga ärenden. I stället för att få hjälp av handläggare direkt 

eller fylla i pappersblanketter, kan medborgaren själv via internet skicka in ärendet 

via webbaserade blanketter eller liknande. E-förvaltning är alltså när service och 

myndighetsutövning sker digitalt. För att förstå innebörden av e-förvaltning och andra 

NPM-uttryck används Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkrater, vilket används av 

både Kelly och Taylors (2002) teori av konsekvenser av NPM inom den offentliga 

sektorn och av Erlingsson och Janssons (2014) teori kring e-förvaltningens påverkan 

på den offentliga sektorn. Definitionen av begreppet för en gräsrotsbyråkrat tolkas 

främst utifrån Lipskys teori där han menar att en gräsrotsbyråkrat är den tjänsteman 

från den offentliga sektorn som har direktkontakt med medborgarna(Lipsky 1980, 3). 

Lipsky menar att dessa genom hur de tolkar och utför policys är de som främst 

påverkar legitimiteten i ett politiskt beslut (Lipsky 1980, 12). I servicekontorets fall 

har inte de tjänstemän som möter medborgarna möjlighet att påverka policys på 

samma sätt eftersom de inte själva är handläggare. Lipsky använde i sina studier 

främst exempel från poliser eller lärare, men i denna studies definition anses 

tjänstemännen på servicekontoret vara de gräsrotsbyråkrater som Lipsky menar ska 

legitimera policys inom myndigheterna. (Erlingsson och Jansson 2014, 296). I studien 

är alltså utgångspunkten att samtliga tjänstemän som har direktkontakt med 

medborgarna och företräder den offentliga sektorn en gräsrotsbyråkrat.  

3.3 Metod för analys 

Efter intervjuerna hade gjorts transkriberades dessa genom att skriva ner det inspelade 

materialet. Hur samtalet transkriberas kan få stor påverkan för hur materialet senare 

tolkas, beroende om det skrivs ord för ord, tas med talspråk eller om samtalet tolkas 

om av forskaren för att göra det mer lätthanterligt (David och Sutton 2011, 325-326). 

Materialet i denna studie transkriberades ord för ord för att få med alla detaljer i 

samtalet. Däremot togs inte pauser eller tystnader med i transkriberingen. För att 
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analysera materialet används en kvalitativ analys som presenteras av Simon Lindgren 

där han använder en metod ursprungligen framtagen av Matthew Miles och Michael 

Huberman och delas in i tre nivåer: Kodning, tematisering och summering (Lindgren 

2014, 33-34). Kodning är det första steget efter att intervjun har transkriberats med 

målet att göra texterna mer lättillgängliga (Lindgren 2014, 34). Detta görs genom att 

hitta de delar i materialet som kan vara meningsfulla för uppsatsen. För att kunna göra 

det identifieras centrala delar i materialet och ges kodade benämningar där de 

passager som liknar varandra hamnar i samma kodade kategori (Lindgren 2014, 37). 

Texterna gicks igenom flera gånger för att se ifall nya koder behövdes eller om vissa 

passager passar in i redan färdiga kategorier. Det behöver också bedömas ifall 

kategorierna är för breda eller smala, vilket kan ses om t.ex. en kategori innehåller 

väldigt många iakttagelser, så kan det innebära att det är en för bred kategori 

(Lindgren 2014, 38). Nästa steg i kodningen handlar om att specificera regler för vad 

som hamnar under vilken kategori, detta för att förtydliga kategorierna samt att påvisa 

kontentan av materialet. Till en början hålls en relativt öppen kodning av materialet, 

men vid förfiningen av materialet kommer en viss bedömning av vad som är särskilt 

relevant att göra utifrån tidigare kunskap och framtagna teorier (Lindgren 2014, 39). 

Efter att materialet har kodats så tematiseras materialet. Det innebär att ta fram en 

presentation för de kategorier som tagits fram som kan ytterligare förklara fenomenet 

som studerats (Lindgren 2014, 40). I detta steg vägs hur de olika kategorierna står i 

relation till varandra och hur de kan kopplas samman. Utöver att styra upp materialet 

ytterligare är det här det mest betydelsefulla i analysen tas fram (Lindgren 2014, 40). 

Den sista nivån handlar om att dra slutsatser av de koder och teman som tagits fram, 

samt att verifiera de slutsatser som tas fram. För att ta fram slutsatserna är 

utgångspunkten de kategorier och teman som tagits fram. I början av analysen kan 

relativt smala slutsatser dras som tydligt kopplas till den text som lästs, men desto mer 

förfinade kategorier som tas fram, kan slutsatsen breddas och därmed distanseras från 

den empiri som använts (Lindgren 2014, 41). Verifieringen av studien görs ständigt 

genom att slutsatser inte dras på en gång, utan att tolkningen av materialet fortsätter 

och att det därför bör upptäckas ifall något i slutsatsen inte håller (Lindgren 2014, 41). 

De teman som redan var färdiga före intervjun omarbetades efter intervjun då nya 

teman hade tillkommit. Vissa teman togs också bort eftersom de inte ansågs passa in i 

uppsatsen. 
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4 Empirisk genomgång och analys av intervjuerna 

4.1 Bakgrund om servicekontoren 

Servicekontorens tillkomst blev möjlig i och med riksdagens lag (2004:543) om 

samtjänst vid medborgarkontor som innebär att myndigheter, kommuner och 

landsting kan låna ut varandras personal mellan varandra för att utföra lättare 

myndighetsutövning (KU 1996/97: KU09). År 2003 genomförde regeringen ett 

projekt vid namn VISAM-projektet (Vi som samarbetar), som gick ut på att utveckla 

samverkanskanaler mellan olika myndigheter, samt att se vilka ekonomiska vinster 

denna samverkan kunde innebära. Projektet påvisade att sammanslagningar kunde 

leda till bättre service för medborgare och företag samt innebära en mer 

kostnadseffektiv service (SOU 2008:97, 37). Efter detta projekt ansåg regeringen 

2007 att samverkanskanalerna utnyttjades för lite av myndigheter och tillsatte därför 

en utredning för att få fler organisationer att samverka med varandra (Dir 2007:68, 1). 

Försäkringskassan, Skatteverket och Arbetsförmedlingen hade dock på egen hand valt 

att utveckla ett samarbete efter projektet eftersom de ansåg att det kunde innebära en 

effektivare service (SOU 2008:97, 38). Detta blev starten för servicekontoren som 

etablerades från 2008 - 2011 över hela landet (SOU 2008:97, 27). Strukturen på 

kontoren ser lite annorlunda ut över landet. Samarbetet med Arbetsförmedlingen finns 

bara på vissa orter och handlar då endast om att dela lokaler, detta eftersom 

Arbetsförmedlingen i sista stund drog sig ur ursprungsplanen och slog därmed inte 

ihop sin service med de övriga myndigheterna (Elowsson 2009, 14). Skatteverket och 

Försäkringskassan har ett utvecklat samarbete där de har gemensamma tjänstemän 

inom båda myndigheterna (Elowsson 2009, 14). Numera ingår även 

Pensionsmyndigheten i servicekontorsmodellen då den myndigheten skapades just år 

2010 genom en sammanslagning av kompetens som tidigare delats mellan 

Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten (Förordning 2009:1173). Idag 

finns det 103 kontor spridda över landet (Skatteverket, 2016). Tjänstemannarollen på 

ett servicekontor är unik i det att de delar kompetens över tre olika myndigheter och 

har därmed tillgång till myndigheternas olika datasystem. Däremot har tjänstemännen 

mycket begränsad handläggarkompetens (Elowsson 2009, 15).  
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4.2 Resultat 

4.2.1 Tjänstemannarollen 

I studien analyseras vad servicekontoren innebär för myndigheternas service till 

medborgarna. Därför undersöks servicehandläggarnas syn på deras tjänstemannaroll 

och vad deras arbete går ut på. Detta eftersom det kan besvara deras syn på vilket sätt 

som de ska representera myndigheterna och ge service till medborgarna. I 

intervjuerna beskrivs servicehandläggarnas främsta arbetsuppgift något olika. Ett par 

respondenter menar att tjänstemannarollen kan liknas vid en typ av medlare mellan 

handläggarna och medborgarna. Detta genom att samla in korrekta uppgifter till 

handläggarna och sedan ge information om vad handläggarna har beslutat om till 

medborgarna.  

Ja, man ska ju serva både kunder och handläggare på myndigheterna. Så man är någon sorts 

buffert eller filter på något vis. Hjälpa dem att göra rätt och så se till att handläggarna får 

det underlag de behöver för att kunna fatta ett bra beslut. Så ett slags smörjmedel (Kim).  

Rollen blir alltså att vara en medlare för medborgarna samtidigt som det ska förenkla 

för myndigheterna att ta beslut. Denna beskrivning av tjänstemannarollen kan kopplas 

till myndigheternas strävan att kostnadseffektivisera byråkratin genom ett vara en del 

i ett löpande band, för att se till att handläggarna får korrekta uppgifter till besluten. 

Chris menar att arbetet handlar om att vägleda människor som behöver extra hjälp, 

samt att få dessa att själv kunna använda digitala tjänster. Det kan vara sjuka 

människor, äldre eller nyanlända som inte förstår svenska språket. Här blir det alltså 

de digitala tjänsterna som är i fokus för servicekontorens verksamhet där målet med 

jobbet är att få folk att inte komma till servicekontoren och i stället använda e-tjänster. 

Detta beskriver den e-förvaltningsutveckling som Löfgren menar har skett i Sverige 

där tjänster som tidigare krävde ett personligt möte nu går att genomföra via internet 

(Löfgren 2007, 336). Implementeringen blir också en del i att kostnadseffektivisera 

byråkratin samt att lättare kunna tillämpa en rättvis lagstiftning (Bovens och Zouridis 

2002, 175). I båda dessa beskrivningar av tjänstemännens arbete blir den 

huvudsakliga rollen att vara en typ av hjälpreda till handläggarna. Antingen genom att 

få folk att använda de e-tjänsterna eller genom att skicka in rätt underlag till 

handläggarna för att kunna ta beslut.  
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I beskrivningen av hur arbetet görs rent praktiskt finns ett servicekoncept som är 

framtaget för samtliga servicekontor som ska vara den arbetsmodell som 

tjänstemännen bör följa i sitt arbete. Chris beskriver servicemodellen med att fokus 

ligger på att hjälpa människor direkt när de kommer in på kontoret, medan de med 

längre ärendena får ta kölappar.  

Ja, och då ska ju vi enligt servicekontorsmodellen möta kunder och sålla ut enkla ärenden 

som vi kanske kan hjälpa till med på golvet eller om man får en nummerlapp för att gå och 

göra ett id-kort eller för att träffa någon bakom disk för ärenden som tar lite längre tid 

(Chris).   

Det ska enligt modellen göras en bedömning om ärendet kan lösas direkt av 

servicehandläggaren på golvet, eller om ärendet tar längre tid skickas vidare via ett 

kö-system till en disk för att prata med en servicehandläggare. Respondenterna menar 

att det är detta upplägg som av cheferna uppmuntras att följas. Dessutom uppmuntras 

ett bra bemötande, effektivitet i mötet och att få folk att använda de digitala 

tjänsterna.  

Att vara effektiv, inga långa möten. Att vi inte går in i den där handläggarrollen, utan att vi 

kan ge tydlig information, stötta, hjälpa, men på ett effektivt sätt. Också framförallt vill de att 

vi ska visa den digitala vägen (Andrée).  

Denna typ av service som cheferna vill att servicehandläggarna ska ge till 

medborgarna stämmer dock inte överens med hur det fungerar i praktiken. Andrée 

menar att chefernas syn bortser från komplexiteten som kan uppstå i kundmötet. Att 

hålla korta effektiva möten fungerar inte likadant i verkligheten.  

Den teoretiska kunden kommer ju hit och säger ”hej jag behöver hjälp med det här”. ”Nu 

hjälpte jag dig med det här, hejdå”. Men så funkar det ju inte alltid utan det är mycket 

kringfrågor och det kan bli fel. Och de ska förstå, och de blir irriterade, så där skiljer det sig 

mellan deras upplevelse mot vår vardag (Andrée). 

Andrée uttrycker att kundmöten generellt sätt kräver mer av tjänstemännen än vad 

cheferna anser vara nödvändigt. Däremot beskrivs stor frihet i hur servicen utförs i 

övrigt, där det inte konkretiseras hur informationen ska ges eller hur utförligt. Utöver 

servicemodellen följs inte några konkreta mål eller resultatmål. Dock mäts antalet 

kunder som besöker kontoret, vilka myndigheter som besöks, kötider och antalet 

kunder varje medarbetare hanterar. Respondenterna menar att detta inte ska ligga till 

grund för hur nöjda cheferna är över deras arbete.  
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Nej, statistiken är till för att se ökningar. Vi mäter ju till exempel till id-kort och invandringar 

för att se hur mycket ärenden det är. För det följer ju mera arbete med vissa ärenden. Så det 

används till att jämföra mellan kontoren om vi har någon ökning i besök. Men man kan ju 

även titta på det här individuellt, hur många besök man tagit, men det ska ju inte påverka 

någonting (Chris). 

Statistiken förstås av respondenterna som något cheferna använder för att hålla koll på 

antal besök och att kunna planera framöver och inte som något för att mäta prestation. 

Däremot verkar vetskapen om att antalet kunder mäts individuellt göra 

respondenterna oroliga att de eventuellt skulle påverka chefernas syn på deras arbete 

och kan därför kopplas till en känsla att vilja prestera. Styrningen uppifrån sker dock 

främst via servicemodellen och uppmuntran kring att vara effektiv och att få folk att 

använda digitala tjänster. Servicemodellen är ett medel för att minska 

kundbemötandetiden. Detta innebär alltså ökad styrning från chefer där fokus på 

servicehandläggarnas arbete inte läggs på hur de kan hjälpa kunder på bäst sätt utan 

snarare på hur de kan effektivisera mötet med kunden. Denna modell kan kopplas 

ihop med NPM genom att den bygger på styrning mot kostnadseffektivisering 

(McLaughlin och Osborne 2002, 9). En standardisering görs också i synen på service 

genom att vikten inte läggs på hur ett enskilt möte kan se ut, utan i stället skapas en 

modell för att hantera två olika typer av ärenden, antingen enklare ärenden, eller något 

mer komplicerade ärenden. Ett bra utfört arbete kopplas inte till att ha kunnat hjälpa 

en person på ett bra sätt utan i att få människor att använda digitala tjänster samt att 

effektivt kunna hjälpa medborgare utan att ta för lång tid på sig. Med denna bakgrund 

blir dessa NPM-reformer inom dessa myndigheters service logiska med tanke på en 

förhoppning att det ska innebära en mer kostnadseffektiv hantering av ärendena. 

Denna standardisering och kostnadseffektivisering kan kopplas samman med Kelly 

och Taylors (2006) teori kring gräsrotsbyråkraternas minskade inflytande via dessa 

NPM-reformer. Detta eftersom kraven i arbetet innebär ökad styrning i form av krav 

att agera tidseffektivt samt att få människor att använda digitala tjänster. Dessa 

styrningar gör att servicehandläggarnas möjlighet att ge service minskar eftersom de 

måste hållas sig till dessa krav. Däremot menar Kelly och Taylor att det är tydliga 

regler samt resultat och prestationsmål som ligger till grund för att 

servicehandläggarnas inflytande minskar. I det här fallet har fortfarande 

servicehandläggarna visst spelrum genom att det inte finns några konkreta regler om 

hur servicen ska gå till. De finns inte heller några individuella prestationsmål och 
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resultatet av deras arbete tas inte upp individuellt. Bristen på uttryckliga 

tävlingsmoment och konkreta mål gör att handläggarna fortfarande kan påverka 

servicen de ger till medborgarna, även om detta utrymme är relativt litet med tanke på 

servicekontorsmodellens upplägg där krav att agera effektivt finns från chefer. 

Dessutom kan man argumentera för att idealet kring effektivitet och vetskapen om att 

mättningar görs innebär att servicehandläggarna internaliserar prestationsmoment i 

sitt sätt att arbeta.  

4.2.2 Minskad expertis 
Konsekvenserna av sammanslagningen i form av service till medborgarna uttrycks på 

flera olika sätt av tjänstemännen. Något som de flesta av respondenterna dock var 

inne på var att sammanslagningen inneburit minskad expertis i själva bemötandet med 

myndigheten. Detta poängteras särskilt utav de respondenter som tidigare arbetat 

inom någon av myndigheterna. En av tjänstemännen beskriver hur man tidigare fick 

hjälp av en handläggare inom det specifika område som man hade ett ärende inom.  

Jag lever kanske i det förgångna men om man ser på Skatteverket som det var förut i den här 

staden. Då hade de ett skatteverk och de hade en rättsenhet med skatteexperter och dom hade 

avdelningar för alla ärenden inom Skatteverket. Så kom det en kund inom ett specifikt 

område, kunde den få expertkunskapen direkt öga mot öga (Kim). 

Kim förklarar här hur Skatteverkets service såg ut innan servicekontorsmodellen där 

servicen skedde på själva skattekontoret vilket innebar att medborgare som besökte 

kontoret kunde få hjälp av handläggare inom det specifika området direkt. 

Beskrivningen av hur servicekontoret fungerar idag blir istället att vägleda inom 

samtliga områden utan att gå in på djupet i ett ärende. Kan en fråga inte besvaras finns 

dock experthjälp via telefon, och ibland kan ärendes skickas vidare till handläggare 

som får ringa upp menar Elis. Det beskrivs också från Kim att de inte ska ge för 

mycket experthjälp i ärendena enligt deras arbetsbeskrivning, men att de ofta gör det 

om de sitter inne på kunskapen.  

För man ska ju inte gå på djupet, men om man råkar sitta på den djupare kunskapen då 

kommer ju den att levereras fast att det egentligen inte ska göras av oss (Kim). 

Att man inte ska gå in på djupet i ärenden utan i stället ge enklare information kan 

kopplas till effektiviseringstankarna där målet är att förkorta varje möte för att kunna 

hjälpa fler kunder med mindre personal, vilket förklaras i Box (1999) syn på vad 

NPM leder till där han menar att medborgare snarare ses som kunder som ska 



 20 

tillgodoses istället för deltagande i det politiska systemet. Konsekvenserna av denna 

minskade expertis beskrivs av tjänstemännen främst påverka möjligheten att kunna ge 

tillräcklig information för att kunna hjälpa personen i ärendet. Dessutom menar de 

som tidigare arbetade inom någon av myndigheterna att handläggningstiden numera 

tar längre tid eftersom de på servicekontoren inte har handläggarkompetens och 

därmed inte kan lösa ärendet på plats, utan måste skicka det vidare. Elis menar dock 

att de fortfarande kan ge samma typ av expertis nu som förut, då de löser frågorna 

genom att ringa eller skicka vidare ärendet till handläggare. Det vill säga att 

medborgaren fortfarande kommer få samma svar, även om det inte sker av en expert 

öga mot öga. Däremot menar respondenten att man tidigare gick djupare in i 

respektive ärende och gav det mer tid. En av tjänstemännen menar att det nu blivit en 

större anonymitet mellan myndigheterna och medborgarna genom att man inte får 

träffa en handläggare.  

Då hade jag ju kanske en tätare kontakt eller då fanns jag ju nära den som jag tog ett beslut 

emot. Idag är det ju folk över hela Sverige som tar beslut. Handläggaren finns ju inte på 

plats. Folk vill komma hit och prata med sin handläggare och så sitter de någon annanstans i 

landet, så på det sättet så blir ju alla anonyma (Chris). 

Intervjupersonen syftar på att handläggare tidigare hade en direktkontakt med 

medborgarna, men att beslut idag tas av personer på helt andra orter utan direkt 

kontakt till personen. Vilket på så sätt skapar en distans mellan myndigheten och 

medborgaren.  Detta kan kopplas till Kelly och Taylors (2006) teori där de hävdar att 

gräsrotsbyråkratens inflytande minskar i och med införandet av NPM i förvaltningen. 

Detta beroende av tydligare styrning uppifrån och en mer resultatinriktad organisation 

(Taylor och Kelly 2006, 640). I fallet för servicekontoret har den nya modellen 

inneburit att tjänstemännen inte längre ska handlägga en enskild individs ärende på 

plats, utan att det nu är tydligare styrt att de ska skicka ärendet vidare. Detta innebär 

en minskad möjlighet att påverka policys för gräsrotsbyråkraterna, eftersom de inte 

själv tar beslut i ärenden, samt har begränsad kunskap i respektive fall.  

Den andra problematiken som nämns med minskad expertis är att handläggningen 

faktiskt tar längre tid för medborgarna numera än vad det gjorde tidigare. Denna kritik 

kommer främst från de som arbetat på Skatteverket tidigare och handlar om 

handläggningstiden inom bland annat folkbokföring.  
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Alltså förr gick man ju in på t.ex. Skatteverket och sen ansökte om personnummer då fick du 

ju det när du stod där på en gång. Nu kan det i vissa fall ta upp till ett par månader. Och du 

kan ju inte leva utan ett personnummer (Elis). 

Eftersom handläggning inte sker direkt i bemötandet med myndigheten utan skickas 

vidare till en specialiserad handläggare tar därför själva handläggningen längre tid. 

Detta innebär på så sätt en ineffektivare handläggning tidsmässigt för kunden, men 

däremot en mer kostnadseffektiv handläggning och eventuellt rättvisare. vilket 

eftersträvas enligt NPM-ideal inom förvaltningen (McLaughlin och Osborne 2002, 9). 

Detta eftersom varje medborgare som vill träffa en handläggare inte träffar någon 

specialiserad inom området och noggrant går igenom ärendet, utan att det nu endast 

krävs ett fåtal i personalen som möter kunder eftersom de sitter på flera myndigheter 

samtidigt. Detta innebär att servicehandläggarna främst ser till att rätt underlag 

skickas till handläggarna för att sedan ta beslut, vilket på så sätt ska skapa en rättvis 

process genom att godtycklighet inte ska ligga till grund för besluten. Detta kan också 

kopplas till Kelly och Taylors teori där de menar att den ökade kontrollen som 

tillkommer med NPM kan innebära ökad byråkrati, eftersom tjänstemännen ständigt 

måste påvisa att de uppnått målen (Kelly och Taylor 2006, 639). I det här fallet blir 

det inte påvisandet av målen som skapat ökad byråkrati utan rationaliseringen där 

beslut inte får tas direkt av servicehandläggarna. Därmed skapar denna påstådda 

effektivisering egentligen mer byråkrati än tidigare.  

4.2.3 Digitaliseringen av servicen 
Som nämnts tidigare är en stor del av servicekontorens koncept byggd på att öka 

användandet av digitala tjänster. Därför anses det som relevant att analysera 

tjänstemannens syn på e-förvaltningen inom servicen och vad den inneburit för 

servicen till kunderna. Respondenterna i intervjun menade att digitaliseringen främst 

märktes i kravet från cheferna att ständigt visa kunderna hur man använder e-

tjänsterna inom myndigheterna och visa hur de skulle gå till väga för att själv kunna 

hantera dessa. Andrée beskriver utökad digitalisering som verksamhetens främsta mål 

och att det används för att hjälpa handläggarna. 

Alltså allt vi gör, nej inte riktigt allt, men nästan allt vi gör, det kan man ju ta reda på eller 

göra via nätet, eller hemsidorna. Och de säger att vi ska styra till det digitala för det 

förenklar handläggning, framförallt Skatteverket säger det (Andrée). 
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De anställda har alltså som målsättning att styra kunder att använda de digitala 

tjänsterna. Synen på e-förvaltningen är generellt positiv bland respondenterna där 

fördelarna kopplas till digitaliseringens förenkling för medborgarna. En av 

respondenterna beskriver hur e-tjänsterna skapar en säkrare, snabbare och korrektare 

handläggning av ärendena. Medan en annan menar att det förenklat för människor 

som bor på landsbygden genom att de slipper besöka servicekontoren. Nackdelarna 

med digitaliseringen enligt respondenterna handlar generellt inte om att den delen av 

servicen är negativ för medborgarna, utan snarare vad e-förvaltningens stora 

inflytande innebär för servicekontoret och servicen i övrigt. Ett par av respondenterna 

beskriver att det kommer innebära att de blir av med sina jobb eftersom kontoren 

kommer behöva läggas ner när alla lärt sig använda de digitala tjänsterna. Kim menar 

att tanken från början med servicekontoren var att lära alla att använda digitala eller 

telefontjänster för att helt kunna lägga ner servicekontoren. Detta menar Kim märks 

genom att det inte investeras i kontoren och beskriver vilka negativa konsekvenser det 

kan leda till. Bland annat att det inte anställs tillräckligt med personal och att det 

därmed blir en för hög arbetsbörda, samt att möjligheten att genomföra en god service 

försvåras.  

När vårt kontor öppnade för 6 år sedan och det öppnade ju några kontor innan oss. Så det 

kanske har hållit på i 8 år. I det läget så är jag ganska säker på att tanken var att vi skulle ha 

servicekontoren några år och sen skulle de stänga igen och låta kunderna enbart ha telefon 

och internet att göra sina ärenden (Kim). 

Nackdelarna är ju att vi får slita hund när vi får vi får minimalt med resurser och personal 

för att uppfylla målen och dataprogram och annat anpassas inte för vår verksamhet (Kim).  

Konsekvenserna av e-förvaltningen blir enligt tjänstemannen att förutsättningarna för 

att kunna uppfylla målen som finns på servicekontoren försvåras. I förlängningen 

menar respondenten att det kan vara problematiskt för medborgarna om de inte skulle 

få möjlighet att träffa myndigheterna utan sköta alla ärenden via dator och telefon. 

Dels beroende av människors behov av ett fysiskt möte, samt för att öka förståelsen 

mellan myndighet och medborgare.  

Medborgare som känner sig drabbade över felbeslut och så här. Om de inte får träffa 

människorna bakom beslutet i myndigheterna, det kan få ganska allvarliga konsekvenser. För 

det är ömsesidig förståelse. Handläggare och medborgare måste mötas för att förstå 

varandras situation (Kim). 
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Respondenten belyser här ett problem som kan uppstå om människor inte får 

möjlighet att träffa myndigheterna via fysiska möten, där konsekvenser kan uppstå i 

att en distans skapas mellan myndigheterna och medborgarna. Bland annat 

svårigheten att skapa en ömsesidig förståelse utan att mötas. Det ska dock poängteras 

att servicekontoren är möjligheten att träffa myndigheterna för medborgarna, men 

enligt respondenten finns resursbrister som gör det svårt att ge en bra service. Synen 

på digitaliseringen enligt respondenten kan kopplas ihop med Erlingsson och Jansson 

(2014) teori kring att ökat inslag av e-förvaltning försvårar tjänstemännens möjlighet 

att legitimera det politiska systemet. Detta genom att policys och beslut från 

myndigheter inte längre ges genom information från tjänstemän utan via digitala 

tjänster, vilket leder till en svårighet att fånga upp komplexiteten och förståelsen i 

vissa medborgares ärenden (Erlingsson och Jansson 2014, 302).  

4.2.4 Servicen till nyanlända 
De som besöker servicekontoret är enligt respondenterna i första hand de som inte 

klarar av digitala tjänster och allra främst lyfts behovet av servicekontoren för att 

hjälpa nyanlända. En av respondenterna menar att 90 % av de som besöker kontoren 

är nyanlända. Synen på den service man ger till nyanlända bland respondenterna var 

både positiv och negativ. Positivt menar man är att de kan lösa flera ärenden på en 

och samma plats genom att de kan träffa flera myndigheter samtidigt och samma 

person kan hjälpa dem. Största problemet ansågs själva servicekontorsmodellen som 

efterfrågar effektivitet och att kunna lösa ärenden smidigt på ”golvet” utan att ta för 

mycket tid på sig. Dock ansåg tjänstemännen att de ansträngde sig utöver sin 

arbetsbeskrivning för att kunna hjälpa kunderna så gott det går. Kommunikationen 

ansågs vara ett problem då servicekontoret inte har tillgång till tolk på plats. 

Bristen kan vara att vi inte har tolk på plats, Arbetsförmedlingen har ju det, men de arbetar 

bara för sig, så att vi måste ringa telefontolk och ja det kan dra ut på tiden och bli lite bökigt 

om det blir språksvårigheter (Chris). 

Arbetsförmedlingen som arbetar bredvid servicekontoret har alltså tillgång till tolkar 

på plats, men dessa får inte servicekontoret ta hjälp av, även om en av respondenterna 

hävdar att de ibland används för att hjälpa till i korta ärenden. I övrigt har kontoret 

tolkservice att tillgå, vilken rings upp, men detta kräver bokade möten och är något 

som riskerar att ta lång tid, och används därför inte i många ärenden. Där beskriver 
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flera av respondenterna att de gör sig förstådda utan att tala samma språk som den de 

hjälper, ofta genom kroppsspråk.  

Det är jättesvårt. Men alltså bara man har kunden framför sig så löser man oftast ärendet för 

man har händer och fötter och mun och kropp och de förstår oftast (Elis).  

Ärendet som den nyanlände medborgaren har anses alltså kunna klaras upp utan att 

helt förstå språket. Vilket kan argumenteras för försämrar servicenivån till de som 

talar ett annat språk. Problematiken enligt Kim är att även om det går att gå vidare i 

ett ärende trotts språksvårigheter är det inte säkert att de nyanlända har förstått vad 

som hänt. Kim beskriver att de anställda inte vet vilken servicenivå som bör ges till de 

som talar ett annat språk.  

För vi måste också bestämma oss för en sak här på servicekontoren. Vår ambitionsnivå när 

det gäller kunder som inte kan svenska. Ska de förstå eller ska vi komma vidare med ärendet? 

Det är en fråga jag ställer till mina chefer. Är vår ambitionsnivå att kunden ska förstå allt till 

fullo eller ska vi komma vidare med ärendet med så lite fel som möjligt (Kim)? 

Tjänstemannen beskriver det som att han inte fått något bra svar i hur mycket det är 

meningen att de nyanlända ska förstå utav de ärenden de behöver hjälp med. Detta 

innebär att det blir upp till personalen att tolka vilken servicenivå de bör lägga sig på.  

En person beskriver att det i början på servicekontoren kom handläggare och 

informerade nyanlända, men att den servicen inte finns kvar.  

Tidigare så hade Försäkringskassan t.ex. då en person som kom hit och informerade alla 

nyanlända om deras rättigheter, bokade besök och satt kanske här en timme eller två 

beroende på hur mycket det var och det finns inte kvar utan det har ju lagts på 

servicekontoren (Chris).   

Att informera nyanlända görs inte längre av handläggare utsända till kontoret utan 

läggs alltså på tjänstemännen på servicekontoren, där det beskrivs som otydligt i hur 

mycket information som bör ges i varje ärende, eftersom de fortfarande arbetar efter 

servicekontorsmodellen som går ut på att ge snabb och effektiv service. Denna 

problematik belyses av en av respondenterna som menar att de på grund av tidspress 

inte hinner ge viktig information kring detaljer i ett ärende.  

Då de som besöker servicekontoren till stor del är nyanlända innebär det att övriga 

konsekvenser av servicekontorets arbetssätt till största del påverkar dessa 

medborgare. Från att minskad expertis främst påverkar nyanlända i att de kan få hjälp 



 25 

på ett och samma ställe, men inte få utförlig hjälp eller information. Till att 

handläggningen av vissa ärenden tar längre tid än förut eftersom det inte längre kan 

göras direkt utan behöver skickas vidare till en handläggare. Detta inte minst gällande 

handläggningen av att få ett svenskt personnummer vilket till största del påverkar 

nyanlända då de utan det inte kan utnyttja stora delar av sitt medborgarskap utan 

personnumret. Även den ökade digitaliseringen missgynnar de nyanlända eftersom de 

har svårare att använda e-tjänsterna och måste träffa myndigheterna personligen, där 

det finns risk att de inte får fullständig information från myndigheterna. Erlingsson 

och Jansson (2014) hävdar i sin teori att det ökade inslaget av digitalisering på 

medborgarkontor är negativ för de grupper som inte klarar av det digitala eller inte 

talar svenska då de tvingas söka informationen själva då de inte kan ta till sig av 

informationen digitalt. Detta stämmer även överens med servicekontoren, men där är 

det främst nyanlända som inte i samma utsträckning som övriga medborgare kan ta 

till sig av de digitala tjänsterna som myndigheterna använder sig av. Då 

servicekontorens uppgift är att ge enklare information och hänvisa till de digitala 

tjänsterna finns risk att de nyanlända inte får den hjälp de behöver. Detta kan också 

kopplas ihop med Erlingsson och Janssons (2014) teori om att det är tjänstemännen 

som främst legitimerar det politiska systemet. För nyanlända som kommer till Sverige 

och inte har samma grundsyn på institutionerna som övriga medborgare kan också 

vikten av gräsrotsbyråkraternas vägledning av myndigheternas beslut och funktion 

vara ännu större i och med att det är i detta möte förståelsen för det politiska systemet 

kan skapas. Om servicekontoren endast ger kort information och fyller i blanketter 

finns risk att förståelsen för varför blanketter skickas in, vilka skyldigheter och 

rättigheter man som medborgare har till myndigheten blir bristfällig. Detta kan i 

förlängningen, om det inte finns en ömsesidig förståelse för myndighetens beslut, 

riskera att skapa misstro mot myndigheterna. Det innebär alltså att det inte bara är 

nyanländas service som riskerar att bli sämre utan även myndigheternas förtroende, 

eftersom det skapar en distans mellan medborgarna och myndigheterna.  

4.2.5 Arbetsmiljöns påverkan på servicen 
Beskrivningen av det ökande antalet nyanlända som besöker servicekontoren, utan 

satsningar på ytterligare resurser och bemanning, samtidigt som personalen sätter 

press på sig själv att kunna ge god service till alla som besöker kontoren inom 

samtliga områden på alla tre myndigheter, innebär givetvis en hög arbetsbelastning 
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för tjänstemännen. Detta påverkar också servicen till medborgarna. Inge beskriver 

arbetsmiljön som stressig även om det är i perioder då många dagar också är lugna.  

Vi har öppet mellan tio till fyra och där emellan då är det bara att köra hårt tills vi stupar. 

Men sen kan det vare vissa dagar som är jättelugna och andra är det helt galet här inne 

(Inge). 

Inge beskriver hur stressen främst påverkas av antalet besökande vilket är väldigt 

olika beroende på dag. Kim menar dock att de lugna dagarna inte räcker för att hinna 

återhämta sig i och att stressnivån därför ligger kvar på en hög nivå. Det beskrivs 

också av Kim att sjukskrivningar på grund av stress förekommer i relativt hög grad 

och Andrée menar att det i undersökningar på kontoret framkommit att 

servicehandläggare generellt lider av stress.  

Vi har hög stress och det vet vi. Det har gjorts undersökningar på det att många som jobbar 

på servicekontoret upplever att man är stressad och det är för att vi ganska ofta har ett högt 

tryck, många kunder, komplicerade ärenden och kommunikationsproblem (Andrée). 

 

Och det är klart sjukskrivningar, underbemanningar under en lång tid har mycket att göra 

med en långvarig stress. Det liksom byggs upp nivåer i kroppen på folk. Och jag ser kollegor 

och även mig själv som har haft sjukskrivningar på grund av stress (Kim).  

Det beskrivs alltså som att stress är något allmänt på kontoren och som leder till att 

folk sjukskriver sig. Anledningarna till den höga stressen beror på många besök, samt 

svårigheten för handläggarna att lösa dessa ärenden. Dessutom skapar 

sjukskrivningarna ytterligare underbemanning, vilket skapar ytterligare stress. 

Respondenterna hävdar att stress inte är ett särskilt stort problem när de är fullt 

bemannade, utan att problematiken ligger i att vikarier eller ersättare inte tas in när 

någon är på semester eller sjukskriven. En av respondenterna menar att den delade 

lokalen med Arbetsförmedlingen gör att det blir väldigt mycket folk i lokalen och att 

det blir väldigt högljutt vilket ytterligare skapar ett stressigt klimat. Dessutom nämns 

inställningen att viljan att ge en god service gör att man försöker göra mer än vad ens 

arbetsbeskrivning egentligen kräver av en. Inge hävdar att det från chefernas sida inte 

läggs stor vikt vid att de anställda ska minska stresskänslan utan att de räknar med att 

anställda på servicekontoren byter arbete efter ett antal år. 

Det är ju väldigt mycket att hålla koll på och man orkar inte så länge. Det de i ledningen 

säger är att man orkar i snitt 5 år sen är man utbränd (Inge). 
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Denna syn skulle kunna kopplas till rationaliseringar där det byts ut anställda 

eftersom kvalificering inte räknas lika högt som kostnadseffektivisering. Kim menar 

att han förstår chefernas svårighet att öka bemanningen på grund av att verksamheten 

ska minska kostnaderna.  

Utöver vad stressen innebär för personalen, får arbetsmiljön också konsekvenser för 

vilken service som ges till medborgarna. Kim beskriver hur den upplevda stressen 

innebär svårigheter i att kunna ge samma service till personer eller kunna ge den 

information som behövs i bemötandet.  

Det kan variera på grund av kundtrycket och personaltrycket från dag till dag och det är klart 

en kund ska egentligen få samma bemötande, men så ser inte verkligheten ut. Vi har inte 

samma möjligheter att lika utförligt informera alla dagar här (Kim).  

Kim menar att de egentligen vill ge en likvärdig service där medborgaren kan få 

fullständig information, men att detta inte blir möjligt beroende på ett stort antal 

besökare eller fåtalet kunder. Detta innebär att mötet med servicehandläggaren kan bli 

olika beroende av stressnivån på kontoret. Vid hög stress kan medborgaren riskera att 

få mindre tid för sitt ärende. Arbetsmiljön på kontoret kan kopplas till de 

kostnadseffektiviseringar som NPM strävar efter att uppnå. Syftet med 

servicekontoret är att personalen effektivt och enkelt ska kunna ge kortfattad 

vägledning till medborgarna för att rationalisera myndigheternas service till 

medborgarna, vilket ligger i linje med en företagsstruktur. De anställda upplever det 

dock svårt att endast ge kortare vägledning inom myndigheterna, vilket innebär en 

ökad stress för de anställda eftersom de ändå vill ge en god och utförlig service. Detta 

skapar en typ av paradox mellan ekonomiska värden och de offentliga värden där 

Kelly och Taylor (2006) menar att det finns en risk för att tjänstemännen tvingas 

undervärdera de offentliga värdena för att nå de mål som är uppsatta från NPM. I det 

här fallet menar servicehandläggarna att de fortfarande högt värderar servicedelen av 

yrket och att ge en jämlik och fullständig information till medborgarna, men att detta 

leder till stress eftersom arbetsbördan blir för hög. Vid en viss stressnivå menar en av 

respondenterna att det inte går att hålla uppe samma servicenivå, vilket därmed skapar 

ett läge där det måste tummas på de offentliga värden som eftersträvas i övrigt till 

förmån för kortare och effektivare ärenden. I Kelly och Taylors (2006) teori är det 

dock själva målen som riskerar ta över tjänstemännens fokus i sin service. Här är det 
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snarare stressen som de uppsatta målen skapar, vilket innebär ett försvårande att 

upprätthålla de ideal vilka tjänstemännen vill ge service utifrån.  
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5 Slutsats och diskussion 

Resultatet i denna studie är att den servicekontorsmodell som dels kännetecknas av 

digitalisering, kostnadseffektivisering och ökat fokus på kundtjänst också inneburit en 

distansering mellan medborgarna och myndigheterna. Utifrån McLaughlin och 

Osbornes (2005) definition av NPM är det endast ett par punkter som överensstämmer 

med servicekontorsmodellen. Endast standardisering och sparsamhet kan härledas till 

definitionen direkt. Dessa särdrag präglar dock verksamheten i väldigt hög grad och 

därför anser jag att servicekontoren kan förstås utifrån NPM. Dessutom anser jag att 

dessa särdrag har missat en del i definitionen av NPM vilket är 

avprofessionaliseringen som skett till förmån för löpandebandprincipen inom 

verksamheten. Det vill säga servicehandläggarnas roll att agera som en mellanväg 

inom myndigheten för att effektivisera myndighetsutövningen anser jag också vara ett 

utryck för NPM. Konsekvenserna av servicekontorsmodellen NPM-reformer kan dels 

förstås av Box (1999) teori kring att NPM inom förvaltningen innebär en förskjutning 

mellan det offentliga och medborgarna, detta genom att se på medborgarna som 

kunder som ska tillgodoses och inte som politiskt deltagande. Detta menar Box kan 

underminera det civila samhället. Detta riskerar också bli fallet i hur 

servicekontorsmodellen är utformad eftersom det väsentliga är att effektivisera och 

förenkla beslutsprocessen snarare än att skapa ömsesidig förståelse mellan myndighet 

och medborgare. Utifrån Kelly och Taylor (2006) innebär NPM-reformerna att 

tjänstemännens inflytande på det politiska systemet också minskar på grund av 

tydligare styrning och resultatmål. Servicekontorens målsättning är tydlig: att få folk 

att använda de digitala tjänsterna. Denna styrning gör att tjänstemännens möjlighet till 

att ge service minskar vilket också är Erlingsson och Jansson (2014) slutsats när en 

verksamhet använder sig av en hög grad e-förvaltning. Dessutom argumenterar de i 

sin studie för att de som främst drabbas är de människor som inte kan ta till sig av e-

tjänster, eftersom de i större grad måste ta reda på information själv. I 

servicekontorens fall blir denna grupp främst nyanlända vars möjlighet att få 

information minskar i och med det ökade användandet av e-förvaltning och den 

minskade möjligheten till djupgående service av servicehandläggarna. Detta kan i 

förlängningen också leda till att legitimeringen av det politiska systemet riskerar att 

undermineras då förståelsen för hur myndigheterna agerar minskar. 
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Utifrån det presenterade resultatet anser jag att slutsatsen av servicekontorsmodellen 

är att tjänstemännen arbetar utifrån flera paradoxala värden, vilket i förlängningen kan 

få konsekvenser för servicehandläggarnas möjlighet att legitimera det politiska 

systemet och att det inte minst kommer påverka nyanländas syn på myndigheterna. 

Resultatet påvisar hur tjänstemännen beskriver sitt arbete likt en medlare mellan 

handläggare och medborgare där deras roll är främst att förenkla handläggningen. 

Däremot beskrivs också rollen vara viktig för att verkligen hjälpa människor i behov. 

Detta anser jag vara ett av dessa paradoxala värden som kan påvisas i målen med 

servicen. Eftersom handläggarnas arbete förenklas om människor använt e-tjänster i 

form av ett mer lätthanterligt underlag är det inte säkert att denna utveckling behöver 

innebära att medborgarna gynnas av denna del av servicen. Medborgarna kan ha 

komplicerade ärenden, vilka kan vara svåra att förmedla utan ett direkt samtal med 

ömsesidig förståelse mellan handläggare och medborgare. Servicehandläggarna 

menar att det i deras uppdrag ingår att ge medborgarna en bra service, samtidigt som 

det ”uppifrån” främst påpekas hur de ska förenkla handläggningen. Därmed baseras 

servicen till medborgarna i stort av vilken roll handläggarna tar. Med utgångspunkten 

att förenkla för handläggarna för att rationalisera och kostnadseffektivisera 

tillkommer ytterligare svårigheter för servicehandläggarna att ge fullständig 

information och god service till medborgare. Bland annat genom minskad expertis då 

information ska ges till flera myndigheter samtidigt. Även om flera av de anställda 

har arbetat länge inom någon av myndigheterna förväntas de inte gå in i varje enskilt 

ärende särskilt djupt och de områden som de tidigare inte har haft kompetens inom 

kan tjänstemännen endast ge bred information kring. Det beskrivs också hur minskad 

expertis inneburit ökad anonymitet mellan myndighet och medborgare då handläggare 

inte träffar de personer som fattar beslut om. Detta påvisar hur tydligare styrning 

uppifrån påverkar gräsrotsbyråkraternas möjlighet att påverka policys. I det här fallet 

kan inte de som representerar myndigheterna via direktkontakt ändra eller förklara hur 

myndighetsutövningen går till. Det blir i stället en distansering av verksamheten 

vilket gör att ingen direkt legitimerar myndighetsutövningen. Möjligheten att få 

kontakt med handläggare finns dock kvar, men då genom telefonsamtal. Det 

personliga mötet där ömsesidig förståelse för myndighetsutövningen kan uppstå, 

bortses för att göra beslutsprocessen mer kostnadseffektiv, samt rättvisare genom att 
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beslut då inte tas i form av godtycke eftersom handläggarna blivit mer anonymt 

kopplade från medborgarna. Jag menar dock att detta dels inte skapar en rättvisare 

handläggning, samt att andra viktiga värden riskerar falla bort. Detta blir inte minst 

tydligt i den stora fokuseringen på digitala tjänster inom servicekontorsmodellen, 

vilket innebär en brist då varken personal, resurser eller tid läggs på människor som 

inte klarar av digitala tjänster eller behöver hjälp i mer komplexa ärenden via 

personlig kontakt. Att digitala tjänster förenklar för handläggarna och är en bra 

service för de som kan använda dessa genom att de kan få ut t. ex bidrag utan att 

behöva gå till kontor, är i stort någonting positivt som också kan öka förtroendet för 

myndigheterna. Dock finns flera bieffekter då digitaliseringen innebär minskad 

möjlighet för medborgarna att få information och minskad möjlighet att förmedla 

komplexiteten i sitt ärende. Dessutom försvårar det möjligheten att förmedla till 

medborgarna varför det politiska systemet är uppbyggt som det är. Varför betalar vi 

skatt, varför delar vi ut bidrag och på vilka grunder tas myndighetsbeslut? Utifrån 

Lipskys teori är det främst gräsrotsbyråkraterna som förmedlar detta genom hur de 

implementerar policybesluten. Digitaliseringen innebär att denna roll inte längre finns 

på ett lika tydligt sätt, vilket i förlängningen kan försvåra legitimeringen av 

policybeslut. Dock finns möjlighet att via internet få information om myndigheten, 

bakgrund till beslut och vill en medborgare ha ytterligare information kan de ringa 

alternativt besöka servicekontoren för att få ytterligare hjälp. Nyanlända har oftast 

inte möjlighet att använda de digitala tjänsterna och måste många gånger besöka 

servicekontoren i olika ärenden. De nyanlända har oftast inte samma 

bakgrundsförståelse till hur förvaltningen i Sverige fungerar och på vilken grund 

beslut tas. På servicekontoren finns ingen ständig tolk och tjänstemännen beskriver en 

förvirring på vilken nivå information ska ges, samtidigt som det finns krav på 

effektiva kundbesök och en styrning till de digitala tjänsterna. Allt detta riskerar skapa 

en stor andel nyanlända som varken förstår sina medborgliga rättigheter eller 

skyldigheter, samt saknar förståelse för det politiska systemet. Att inte lägga vikt på 

att legitimera policys för nyanlända tror jag i längden kan leda till en stor skepsis till 

myndigheterna. Det innebär alltså ett negativt utfall både för servicen till de 

nyanlända, samt deras syn på det politiska systemet. Utifrån dessa resultat anser jag 

servicekontorsmodellen innebär svårigheter för nyanlända att få fullständig 

information och förståelse för hur det politiska systemet fungerar inom 

myndigheterna. Då Försäkringskassan och Skatteverket är två av de största 
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myndigheterna anser jag att informationen över hur dessa institutioner agerar är 

väldigt betydelsefullt generellt för att legitimera det politiska systemet i stort. Till sist 

kan det antas att den stora stressen medarbetarna känner också kan leda till 

svårigheter att ge god service. Modellen syftar till att ge enklare vägledning inom 

myndigheterna, men de anställda menar att ärendena ofta är mer komplicerade och 

kräver mer tid. Detta samtidigt som väldigt många besök till kontoret skapar ett läge 

där tjänstemännen känner stor stress vilket också påverkar servicen eftersom det blir 

svårt att ge den service de känner är nödvändig. Om de däremot minskar på servicen 

skulle de eventuellt inte känna samma stress men därmed inte ge lika bra service. 

Därmed blir situationen paradoxal för tjänstemännen och svår att hantera.  

 

Med förståelse för att servicekontoren tillkommit utifrån NPM-teori är denna unika 

sammanslagning inom svensk förvaltning ett bevis på de svårigheter som uppstår när 

företagslösningar ska sammanstråla med den offentliga sektorn och i det här fallet 

direktservicen inom tre myndigheter. Utifrån de teorier som använts med en kritisk 

syn på vad NPM innebär för den offentliga sektorn generellt, vad NPM innebär för 

gräsrotsbyråkraterna, samt vad det ökade inslaget av e-förvaltning kan innebära, har 

stora delar av servicekontorens konsekvenser kunna förklarats utifrån ett kritiskt 

perspektiv. Även om studien tydligt påvisar problematiken som uppstår med den 

nuvarande servicekontorsmodellen, finns en brist i att intervjusubjekten endast 

kommer från ett servicekontor, något som komplicerar generaliserbarheten. Detta 

eftersom det kan vara olika upplevelser på de olika servicekontoren bland 

tjänstemännen. Däremot anser jag att stora delar av det materialet ifrån intervjuerna 

går att generalisera nationellt eftersom alla kontor följer samma servicekontorsmodell. 

Dock påverkar bland annat antalet besök, storleken på ort och antalet anställda 

upplevelsen av sitt arbete. Det finns även i en begränsning i studien i att endast fem 

respondenter intervjuats. Hade ett större antal intervjuats hade studien blivit lättare att 

generalisera. Styrkan i denna studie är dock att varje enskild intervju varit relativt 

djupgående vilket har inneburit unika resonemang kring arbetet på ett servicekontor. 

Studien kan också skapa en anledning för beslutsfattare och myndigheter att 

omvärdera linjen i verksamheten, samt att få övriga myndigheter att fundera på vad 

innebörden av denna servicemodell innebär dels för legitimeringen av verksamheten 

generellt, synen på medborgare och servicen till nyanlända. För den fortsatta 
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forskningen vid en vidareutveckling av analysen skulle distanseringen kunna 

ytterligare studeras utifrån Box teori kring vad kundbegreppet innebär för 

myndighetsverksamheten. Fortsatt forskning skulle också kunna fokusera på 

medborgarnas syn på servicekontoren. Det hade bland annat varit intressant att få en 

bild av vad nyanlända anser om servicen de får av myndigheterna för att kunna stärka 

teorin kring bristande förtroende och förståelse för hur det politiska systemet går till. 

Skatteverket och Försäkringskassan är två myndigheter som påverkar väldigt många 

svenskars vardagliga liv och därför anser jag att fortsatt forskning kring deras 

direktservice är väldigt viktig. 
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7 Bilaga  

Intervjuguide 

 

Hur länge har du arbetat på servicekontoret? 

Har du arbetat inom någon av myndigheterna tidigare? 

Vad har du för utbildning? 

 

-‐ Kan du berätta för mig vad det är du gör på ditt arbete? 

 

-‐  Hur ser en typisk arbetsdag ut? 

 

-‐ Vad ser du som dina viktigaste uppgifter i ditt arbete? 

 

-‐ Hur ser du på dina förutsättningar att utföra dessa uppgifter? 

 

-‐ På servicekontoren ingår i arbetsbeskrivningen att ni ska kunna vägleda inom 

samtliga 3 myndigheters alla områden. Hur funkar det i praktiken? 

 

-‐ I utredningen till att slå samman myndigheternas service är ett av målen att 

den största delen av servicen ska ske via digitala plattformar. Hur märks det av 

i ert arbete?  Ser du några för och nackdelar med den delen av servicen? 

 

-‐ Vilka direkta fördelar ser du med servicekontorsmodellen, generellt? Vilka 

nackdelar? 

 

-‐ Hur ser du på servicen till medborgarna, finns det grupper som gynnas olika 

utifrån sättet ni arbetar på? 

 

-‐ Kan det uppstå konflikter mellan medborgare och er?¨ 

 

-‐ Vad uppmuntras uppifrån, av chefer i ert arbete, vad anser de vara ett bra 

utfört arbete?  
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-‐ Kan det uppstå intressekonflikter mellan er servicehandläggare och chefer 

högre upp?  

 

-‐ Hur upplever du arbetsmiljön på servicekontoret? 

 

-‐ Vad ser du behöver förbättras framöver? 

 

Teman jag vill ska diskuteras i intervjun 
-‐ Ojämlikhet, ifall vissa grupper missgynnas av modellen. 

-‐ avprofessionalisering 

-‐ Specialisering 

-‐ Krav i arbetet, fokus på effektivitet? 

-‐ Syn på digitalisering, fokus på att folk ska använda digitala forum 

-‐ Syn på möjlighet att ge bra service 

-‐ Syn på kösystemet, vikten av korta kundbemötande 

-‐ Hirarkisk struktur, krav från chefer? 

-‐ Finns det konflikter mellan tjänstemän, chefer, medborgare osv, kan detta 

skapa vissa problem.  

-‐ Upplevd stress? 

-‐ Resultat och mål uppfyllelse 

	  

 

 


