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Bakgrund 
Denna utvärdering har genomförts av Testplats Botnia på uppdrag åt 
VISAM. I VISAM-projektets regi har det införts ett medborgarkontor i 
Överkalix kommun. I detta medborgarkontor finns Skatte-
myndigheten, Kronofogdemyndigheten, Arbetsförmedlingen och, 
inom en snar framtid, även Försäkringskassan samlade under ett och 
samma tak. Representanter från myndigheterna kommer att finnas 
tillgängliga vid olika tidpunkter, men inte alltid. Det kommer dock att 
finnas en s.k. lots som ska kunna stödja och lotsa medborgare till 
myndigheterna samt vara behjälplig med generella frågor och 
hantering av handlingar. Meningen med medborgarkontoret är att det 
ska öka myndigheters tillgänglighet för medborgarna. Vid införandet 
av medborgarkontoret anordnades ett öppet hus där medborgarna 
fick komma och få information om vad det innebär samt möjlighet att 
ställa frågor till de tillgängliga myndigheterna. Det har även funnits 
en webbenkät tillgänglig på servicekontoret som medborgarna har 
kunnat besvara.   

Kort beskrivning av Testplats Botnia: 
Testplats Botnia byggs upp av tre grundläggande resurser; 
infrastruktur, testpiloter och utvärdering. Genom samverkan i 
partnerskap med ett flertal aktörer i norra Sverige kan ett brett utbud 
av testresurser tillgängliggöras. Förutom den regionalt väl utbyggda 
infrastrukturen innehåller Testplats Botnia idag 6000 s.k. testpiloter 
(privatpersoner som är villiga att testa ny teknik och nya tjänster), 
samt via samverkan med universiteten utvärderingskompetens så att 
vetenskapliga utvärderingar kan genomföras. 
 
Testplats Botnia har byggt upp en unik metod för 
användarmedverkan i tekniktester med tillhörande stödsystem med 
vilket testplanering och genomförande som t.ex. enkäter och 
datainsamling enkelt kan administreras. 
 
Syfte med utvärderingen: 
Testen, som i detta fall betyder den tid medborgarkontoret har varit 
öppet och tillgängligt för medborgarna, syftar till att prova en ny typ 
av servicekontor som ger medborgaren möjlighet att nyttja 
myndighetstjänster som annars bara finns tillgängliga på annan ort. 
Kontoret syftar till att ge medborgaren stöd i sin kommunikation med 
myndigheter på annan ort genom att det lokalt finns en s.k. lots (en 
person som kan ge stöd och lotsa medborgaren till rätt handläggare 
vid myndigheter på annan ort). 
 
Utvärderingens syfte är att undersöka användarens upplevelse av 
servicegrad. Frågeställningen har fokuserat kring attityder, reaktioner 
och upplevd nytta av medborgarkontoret samt frågor om huruvida 
ärendehantering underlättas har ställts.  
 
Exkluderat i utvärderingen har varit att utvärdera ekonomiska eller 
organisatoriska effekter i producerandet av denna tjänst.  
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Testtidpunkt: 
Under test tiden har det funnits en webbenkät tillgänglig för 
medborgare att svara på.  

Målgrupp: 
Målgruppen inom testet har varit privatpersoner i Överkalix kommun 
som besökt medborgarkontoret. Av de personer som har svarat på 
enkäten har ett antal valts ut för fokusgruppsintervjuer.  

Datainsamling: 
Under utvärderingen så har två metoder använts för datainsamling, 
webbenkät och fokusgruppsintervjuer. Nedan följer en beskrivning av 
de valda metoderna. 

Webbenkät 
Datainsamling har skett genom att personalen på plats hänvisat de 
personer som besökt medborgarkontoret till en webbaserad enkät. 
Enkäten har besvarats av 111 personer varav de flesta var besökare 
på öppet hus aktiviteten. Syftet med webbenkäten var dels att få en 
bild av medborgarnas attityd till medborgarkontoret generellt och 
dels att därigenom få ett urval till fokusgrupperna. Frågeställningarna 
i enkäten har fokuserat på frågor som om de har tillgång till dator 
med uppkoppling, om de använt sig av medborgarkontorets service 
samt deras åsikter kopplat till medborgarkontoret. Av dem som 
svarat uppgav 46 % att de har tillgång till dator med Internet 
uppkoppling hemma, 15 % uppgav att de har tillgång till dator på 
arbetet. 1 % hade tillgång i skolan, 3 % på annan plats och 35 % 
hade inte någon tillgång till dator med Internet. 17 % av de som 
uppgett att de hade tillgång till dator hade det på flera ställen.  
Resultatet av de enkätfrågor som är av intresse för utvärderingen 
följer i avsnittet resultat. 

Fokusgrupper 
Fokusgruppsintervjuer är en datainsamlingsmetod som härstammar 
från marknadsundersökningsområdet men som under senare år fått 
en allt större spridning inom den samhällsvetenskapliga forskningen. 
Det är en specifik form av gruppintervjuer där data samlas in genom 
gruppinteraktion kring ett ämne som bestämts på förhand. Metoden 
lämpar sig särskilt väl vid studier av människors åsikter eller 
inställning kring ett visst fenomen. Ytterligare en fördel med 
gruppintervjuer är att intervjuaren (eller moderatorn som det också 
kallas) får möjlighet att ta del av den kunskapsuppbyggnad som sker 
i samspelet mellan deltagarna. I diskussionen vidareutvecklas 
förståelse, argument och åsikter vilket är en intressant process att 
följa. Resultatet av gruppens samspel och diskussion kan leda till en 
enighet inom gruppen eller att skillnader och olikheter tydliggörs och 
båda typerna av resultat är av intresse för moderatorn.  
 
När det gäller fokusgrupper ligger intresset mer på hur gruppens 
medlemmar tillsammans tänker på ett fenomen än på vad enskilda 
individer anser, intresset är därmed inriktat på gemensamma 
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förställningar och attityder. Intervjuer i grupp genererar dessutom en 
bredare skala av idéer och åsikter än vad som görs vid individuella 
intervjuer. Fokusgruppsintervjuerna som har genomförts har haft 
som fokus att utreda medborgarnas attityder, reaktioner och deras 
upplevda nytta av medborgarkontoret. De som har nyttjat servicen 
har även fått berätta om ärendet löste sig eller inte, upplevelsen av 
tjänsten osv. I fokusgrupperna har det även diskuterats vad för 
annan service medborgarna ser ett behov av.  
 
När det gäller ett lämpligt antal grupper så rekommenderas minst tre 
grupper, det är tillräckligt för att kunna hitta mönster och tendenser 
samtidigt som materialet är hanterbart vid sammanställning och 
analys. I utvärderingen har tre grupper samlats för att samtala kring 
medborgarkontoret.   
 
Vid rekrytering av grupper så har tre aspekter styrt valet; målgrupp, 
gruppens gemensamma uppgift samt gruppens storlek. Målgruppen 
var de medborgare som hade besökt medborgarkontoret, samt 
svarat på enkäten. Gruppens gemensamma uppgift var i detta fall att 
de skulle ha använt sig av servicen som finns tillhanda på 
medborgarkontoret. Då dessa var relativt få till antalet och alla inte 
medgett att de ville medverka i fokusgruppsintervjuer så valdes 
resterande deltagare ut utifrån de som angivit att de ville delta. Den 
tredje och sista aspekten var gruppens storlek. De 
rekommendationer som finns angående detta är att gruppen ska vara 
mellan fyra till sex personer. Vid grupper på fler än sex så försvåras 
samtalet med samtliga och det kan leda till att det bildas subgrupper 
eller att någon väljer att inte tala. Gruppernas storlek valdes att 
sammansättas till fem deltagare i varje grupp. På grund av olika 
anledningar så uteblev fyra stycken så gruppernas sammansättning 
blev fem kvinnor i en grupp, en kvinna och två män i en grupp samt 
tre män i en grupp. Då samtalen inom dessa grupper ändock flöt bra 
så anses detta inte ha påverkat resultatet i negativ bemärkelse.  

Resultat 
I det följande avsnittet redovisas resultatet av den datainsamling och 
analys som har genomförts. Först presenteras resultatet av de 
enkätfrågor som är av intresse för utvärderingen. Efter det följer 
resultatet av fokusgruppsintervjuerna. 

Resultat av enkäten 
Nedan redovisas fem av de frågor som medborgarna har fått besvara 
i enkäten. Dessa frågor valdes ut för att de var relevanta för 
utvärderingen. De andra frågorna rörde ämnen som om de valt att 
vara med i fokusgruppsintervjuerna, telefonnummer osv. 
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Av vilken anledning besökte du detta servicekontor idag? 
 

 
 
På frågan om av vilken anledning de besökt servicekontoret den 
dagen de svarat på enkäten så uppger 71 % att de besökte 
servicekontoret för att de var intresserade. 11 % kom dit för att 
hämta en blankett. 17 % kom dit för att få annan hjälp. 
 
Vilken myndighet vände sig ärendet till? 
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På frågan om till vilken myndighet ärendet de hade var till har 19 
stycken svarat. Det kan tolkas som att av de 111 som svarat på 
enkäten så är det 19 stycken som uppger att de har haft ett ärende 
till en myndighet. Av dessa 19 så är det 12 stycken som säger att de 
har vänt sig till arbetsförmedlingen, 4 stycken till skattekontoret, 2 
stycken till kronofogdemyndigheten, 1 till försäkringskassan och 1 
var där i annat ärende.  
 
Fick du den hjälp du behövde? 
 

 
 
Av dem som vänt sig till någon myndighet så uppger 100 % (19 st) 
att de fick den hjälp de behövde.  
 
Tycker du att servicekontoret är en bra idé?  
 

 
 
På denna fråga svarade 90 % av respondenterna att de tyckte att 
servicekontoret var en bra idé. 10 % uppgav att de tyckte att det 
kanske var en bra idé. Att ingen svarade nej eller att de var osäkra 
på denna fråga är värt att notera.  
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Tror du att medborgarna kommer att ha användning av denna 
typ av service? 
 

 
 
Frågan om de tror att medborgarna kommer att ha användning av 
denna typ av service besvarades av 111 stycken. Av dem uppgav 89 
% att de tror att medborgarna kommer att ha användning av 
servicen. 11 % uppgav att de trodde att det kanske var en bra idé. 
Även här är det värt att notera att ingen av dem som svarat på 
enkäten har svarat att de inte tror att medborgare kommer att ha 
användning av servicen. 

Resultat av fokusgruppsintervjuer 
Analysen av fokusgruppsintervjuerna börjar med en beskrivning av 
hur medborgarna upplever dagens situation med myndigheterna. 
Sedan presenteras de fördelar och farhågor medborgarna uttrycker 
om medborgarkontoret. Avslutningsvis presenteras deras syn på 
placeringen, lotsens roll, service, besöksfrekvens och Internet. 

Upplevelser av nuläget 
Medborgarnas upplevelser av hur kontakten med myndigheterna 
fungerar idag är att det är svårt för dem att nå myndigheter på ett 
tillfredsställande sätt. De upplever att de får sitta och vänta i 
telefonköer eller att de kopplas än hit och än dit. En av de 
intervjuade säger att hon har en känsla av att man ibland kopplas hit 
och dit tills man kommer till ett rum där ingen sitter och där stannar 
det. Då är det bara att börja om från början igen. Många av dem som 
intervjuats uppger också att de upplever knappandet i telefonen 
(Tryck 1, tryck 2, * och #) som frustrerande, svårt och negativt. 
Många förknippar det knappandet med ilska och irritation. Det är ofta 
de har knappat hit och dit för att sedan upptäcka att de gjort fel val 
och måste börja om från början, enligt dem som intervjuats.  
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I vissa ärenden uppger de också att de får springa med blanketter 
mellan myndigheter och de begränsade öppettiderna kan göra detta 
till en besvärlig procedur som kan ta flera dagar. Om de vill ha 
personlig service i något ärende vid skattekontoret så måste de idag, 
enligt uppgift, åka till Haparanda eller Boden. Detta hindrar dem att 
kontakta myndigheterna, säger de som har intervjuats. Det har även 
kommit upp att även om de har varit i kontakt med skattekontoret i 
Haparanda så har man inte fått hjälp utan har ändå varit tvungen att 
kontakta Stockholm för att få den information man vill ha. Detta har 
då främst gällt ärenden av utlandskaraktär.  

Fördelar med medborgarkontor i Överkalix 
Alla av dem som har intervjuats har varit positiva till ett 
medborgarkontor i Överkalix. De tycker att det känns positivt att de 
får mer service istället för mindre och uppger att det ger en känsla av 
satsning istället för nedläggning. Den främsta fördelen som nämns är 
att allt blir under ett och samma tak. Detta har fördelarna att de 
slipper gå på flera ställen vilket i sin tur underlättar för äldre som 
kanske har svårt att gå samt för de som kommer med bussen från 
omkringliggande byar. Att kunna uträtta flera ärenden på samma 
gång upplevs som något positivt. De intervjuade uppger även att de 
anser att medborgarkontoret kan fylla en social funktion då de äldre 
och yngre får en naturlig plats där de uträttar flera ärenden på en 
gång. Det har även framkommit att det kan vara en fördel att 
medborgarkontoret finns på plats för att det då går fortare och 
enklare att få bekräftelser och återkoppling på blanketter och om de 
är ifyllda rätt eller inte.  
 
Att medborgarkontoret ökar tillgängligheten är också en uppfattning 
som har framkommit under intervjuerna. Medborgarna menar att de 
tycker att det är bra att de får möjlighet till personliga möten samt 
att det blir närmare än vad det är idag till flera av myndigheterna. 
Det borde bli enklare, är en åsikt som har uttryckts. Att ha möjlighet 
till personliga möten är också något som upplevs som mer tryggt och 
mer förtroendeingivande, enligt de intervjuade. En annan fördel som 
har uttryckt är att de personer som har problem med det svenska 
språket anser att det är lättare att prata och få hjälp av en person 
som de möter öga mot öga istället för talar med i telefon. Det är, 
enligt uppgift, lättare att uttrycka och förklara sig i ett personligt 
möte. 
 
Medborgarkontoret uppges även kunna fungera som ett komplement 
till Internet för de som inte har tillgång till det eller som inte vill 
använda sig av det.  

Farhågor förknippade med medborgarkontoret 
En farhåga som påtalats av de intervjuade är att de är rädda att 
detta är ett led i nedskärning av personal. Det ifrågasätts om det är 
en besparingsåtgärd att lägga flera myndigheter under ett och 
samma tak och om tanken med det är att kunna rationalisera bort 
personal.  
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Andra farhågor som framkommit och som har mer med kontoret och 
dess verksamhet att göra är en ökad hotbild, sekretess svårigheter 
och att det kan var genant att ha ärenden med flera myndigheter. 
Den ökade hotbilden tros kunna uppstå då flera myndigheter samlas 
under samma tak och därmed gör det ”enklare” att hota. 
Svårigheterna med sekretessen uttrycktes som att det kanske är lätt 
att det blir ”snack i fikarummet” om ärenden som berör de olika 
myndigheterna. Detta sågs som ett problem då det är en liten ort och 
alla, mer eller mindre, känner alla. Att det är genant att ha ärenden 
hos flera myndigheter berörde närmast kronofogdemyndigheten där 
det uttrycktes att det kan vara genant att ha ärenden där och på 
någon av de andra myndigheterna.   

Placering av medborgarkontoret 
Placeringen av medborgarkontoret har framkommit som viktig dels 
lägesmässigt, och dels lokalmässigt. Då det gäller läget så har det 
nämnts vid intervjuerna att det känns viktigt att det ligger centralt 
och synligt så att det är lätt att ta sig dit. Att det är lätt att hitta gör 
även att det är mer tillgängligt, menar de intervjuade. Vidare så 
anses arbetsförmedlingens lokaler vara ett bra val då det framstår 
som folkligt och enkelt att gå dit. 
 
Det är inte bara placeringen som är viktigt utan även vad det kallas 
enligt dem som har intervjuats. De uppger att medborgarkontoret 
signalerar att det är till för medborgare som en service. Det ger en 
bra känsla.  

Lotsens roll 
Lotsens roll har sagts vara mycket viktig av dem som medverkat i 
intervjuerna. Denna lots bör vara trevlig, service-minded, 
tillmötesgående, flexibel, socialt kompetent samt bra på att ta folk. 
Att lotsen har kunskap i ärendet man som besökare har uppges också 
vara viktigt, men än viktigare är det att det finns en vilja att ta reda 
på vem som kan hjälpa till med ärendet. Tillmötesgåendet är i första 
hand viktigare är själva hjälpen.  
 
De förväntningar som medborgarna har på lotsens roll är att den ska 
kunna hjälpa dem med att hitta den person som kan hjälpa dem med 
ett specifikt ärende. Lotsen ska även kunna hjälpa dem att hitta de 
blanketter de behöver, eller hjälpa dem att hitta på Internet om 
ärendet är av den arten. Lotsen är även bra för att det då är möjligt 
för medborgarna att veta vem de ska vända sig till då de uppsöker 
medborgarkontoret. Det ger en tryggare känsla när man besöker 
myndigheter, enligt de intervjuade. Denna lots är även en möjlighet 
till personlig kontakt när de kontaktat myndigheter vilket ses som 
positivt. Den enda farhåga som har uttryckts angående detta är att 
denna person kan fungera som ett filter angående vilka som kommer 
fram till myndigheter och inte. Detta var dock ingen farhåga som fick 
något gensvar bland de andra i gruppen.  
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Upplevd service 
De som har använt sig av den service som funnits tillhanda från 
skattemyndigheten är nöjda. De uppger att de har fått den hjälp de 
ville ha, de blev bra bemötta och deras ärenden löste sig på ett 
smidigt sätt.  

Tankar kring besök 
Det som främst framkommit när det gäller att besöka myndigheter är 
att det inte är något som man gör frekvent som privatperson. ”Det 
kan gå flera år mellan gångerna man har ett ärende.” Detta var en 
åsikt som de flesta av dem som intervjuats höll med om. De var även 
överens om att när man väl behöver komma i kontakt med 
myndigheterna så är det mycket positivt om de finns tillgängliga på 
närmare håll än i Haparanda. De framkom också att tillgängligheten 
gör att det blir lättare att nyttja myndigheterna och därför går de 
kanske dit för att kolla upp en sak. Detta är något som de uppger att 
de tidigare har dragit sig för på grund av svårigheten att komma i 
kontakt med myndigheten.   
 
Att få möjlighet till ett personligt möte med en myndighetsperson är 
något som alla upplever som positivt. De anser att om man har ett 
ärende så kommer man att uppsöka dem. Dessa ärenden kan röra 
sig om att hämta blanketter, få förtydligande, information, eller att 
reda ut en problematisk situation. Ett personligt möte känns i sådana 
lägen tryggare, säkrare och enklare, enligt uppgift. 
 
Det har också framkommit i intervjuerna att behovet av kontakt med 
myndigheter beror mycket på livssituation. Bara för att man inte har 
något behov av dem idag, betyder inte att man inte kommer att ha 
det i morgon.  

Internet och service 
Att mycket av den service som erbjuds i medborgarkontoret finns 
tillgänglig via Internet var uppenbart för flera av dem som medverkat 
vid intervjuerna. Däremot så var det många som påtalade att det inte 
är alla som har eller vill använda sig av Internet. Alla är inte kunniga 
så att de kan hitta på Internet. Många äldre använder sig inte av 
Internet och för dem är medborgarkontoret bra. 
 
Diskussioner om medborgarkontoret är något som de yngre, eller 
mer datorvana, kommer att nyttja har förekommit. I denna 
diskussion så har det handlat om att Internet kan användas för att 
hitta blanketter och svar på enklare frågor. Om det däremot finns ett 
behov av att reda ut en situation eller frågor av mer komplicerad art 
så tror de flesta att den personliga kontakten är viktig och därmed 
kommer medborgarkontoret att fylla en funktion även för de mer 
datorvana.  
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Slutsatser 
Nedan presenteras de slutsatser som kan dras av utvärderingen. 
Först presenteras de slutsatser som härrör från 
enkätundersökningen. Därefter följer de slutsatser som kan dras från 
fokusgruppsintervjuerna. Dessa slutsatser presenteras utifrån de 
teman som presenterats tidigare.  

Till att börja med så tycker medborgare att det är en bra idé att 
införa ett medborgarkontor. De tror att medborgare kommer att ha 
användning av servicen. Det som är anmärkningsvärt i dessa frågor 
är att ingen har uttryckt att de inte tycker att det är en bra idé, eller 
att det inte skulle vara användbart för medborgare. Av de svar som 
framkommit av de som använt servicen och svarat på enkäten kan 
utläsas att de har fått den hjälp de behövde vilket i sin tur visar på 
att det har varit hög servicegrad i de specifika ärenden.  

- Upplevelser av nuläget: medborgare upplever att kontakten med 
myndigheter idag är omständliga, det är svårt att komma fram till 
rätt person och detta leder ofta till irritation och frustration. 

- Fördelar med medborgarkontor: det är en fördel att allt finns 
tillgängligt under ett och samma tak. Det gör det möjligt att 
uträtta flera ärenden på en gång vilket gör det lättare för 
medborgarna. Medborgarkontoret kan fylla en social funktion 
samt möjliggör personlig kontakt. Denna personliga kontakt gör 
att medborgare känner sig tryggare och säkrare samt att det är 
lättare för de med språkliga svårigheter att göra sig förstådda. 
Tillgängligheten kan leda till mer frekventa besök 

- Farhågor förknippade med medborgarkontoret: de farhågor som 
har framkommit är att det kan leda till nedskärningar, en ökad 
hotbild samt svårigheter att hantera av sekretessen. 

- Placeringen av medborgarkontoret: placeringen är bra då den är 
central, synlig och i de rätta lokalerna. 

- Lotsens roll: Lotsens roll är viktig i detta fall. Lotsen personlighet 
är viktig för att servicen ska kännas bra. Det är inte i första hand 
kunskapen och hjälpen som är viktigt utan mer tillmötesgåendet 
och vilja att hjälpa. 

- Upplevd service: Den service som tillhandahålls upplevs som bra. 
De ärenden som har hanterats har löst sig 

- Tankar kring besök: Besök till myndigheter är inte något som 
görs frekvent. Men vid behov föredras personlig kontakt. Ärenden 
som föranleder ett besök är ofta av problemlösande eller 
bekräftande karaktär. Frekvensen i besök påverkas av 
livssituation. 
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- Internet och service: Mycket av den service som erbjuds på 
medborgarkontoret finns tillgängligt via Internet. 
Medborgarkontoret vänder sig då kanske främst till äldre och de 
som inte använder datorer. Internet används främst för enklare 
ärenden som informationssökning och blanketter. 

 

 Reflektioner 
 Det som är värt att reflektera över gällande denna utvärdering är att 
även om medborgarna uppger att de är positiva till att de får ett 
medborgarkontor så är besök på myndigheter inte något som görs 
frekvent. Det bör också noteras att enkäten som varit tillgänglig 
t.o.m. 17/5 inte har erhållit några svar efter den 15/4. Vad detta 
beror på är svårt att säga, det kan bero på att ingen har besökt 
medborgarkontoret efter det i andra ärenden än arbetsförmedling, 
det kan bero på tekniska problem som gjort att enkäten inte varit 
tillgänglig osv. Vidare så bör det noteras att det, av de 111 
personerna som besvarat enkäten, bara är 19 stycken som uppger att 
de har haft myndighetsärenden.  
 
Det bör även tas i beaktande att de som har besökt 
medborgarkontoret samt medverkat i enkätundersökningen och 
fokusgruppsintervjuerna har varit de som är intresserade av tjänsten. 
De som inte är intresserade eller de som tycker att 
medborgarkontoret är en dålig idé har vi inte kommit i kontakt med.  
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