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Abstract 
When a task becomes shared the need for coordination arises. One fundamental factor for 
coordination is awareness. This study aimed to answer the question of how awareness-based 
coordination support systems could increase the efficiency in the processing of tasks generated 
by the Customer Support Unit in Skellefteå municipality, ultimately creating a better work 
situation for the officers responsible for the handling of tasks and increasing the service level 
for the customers of their services. This question was answered by conducting interviews, 
observing system usage and through analysis of pre-existing interviews from earlier studies of 
the municipality’s CSU project. This study shows that there are aspects in the task management 
that are in need of coordination support and presents a task classification system based on the 
logistic nature of the task. Furthermore this paper identifies the main problems related to the 
current task management and from an awareness perspective discusses and outlines various 
mechanisms and techniques to address these problems. Alongside these problems the general 
lack of coordination support in the current Document and Workflow System (FlexiteBPMS) is 
approached. Furthermore all outlined proposals share the common aspiration of lessening the 
burden for the officers without simply shifting the workload onto other units in the workflow 
chain. 

Keywords: Awareness, coordination, work distribution, group support, common information 
space.   
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1. Inledning 

Den kommunala verksamheten är, och har under en tid varit, under stor förändring. Det 
offentliga blickar nu allt mer mot det privata. Verksamheter standardiseras. Begrepp som 
kund börjar användas. Affärsmetoder och affärsmodeller studeras. Likväl är det inte säkert att 
det som visat sig fungera för den privata verksamheten alltid är lämpligt för den offentliga 
organisationen. Kommunal verksamhet måste ta särskild hänsyn till den offentliga rollen och 
demokratiska principer och kan inte likt det privata sätta lönsamheten i det främsta rummet. 
Likväl är denna strävan att efterlikna det privata förståelig. Offentliga verksamheter är i dag 
mer pressade än någonsin att bedriva effektiv verksamhet, och de kritiseras ofta för att vara 
ineffektiva, resursslukande monster. Skellefteå kommun bedriver idag ett arbete med att 
implementera en kommungemensam kundtjänst, vilket kan sägas vara ett exempel på ovan 
nämnda strävan. Avsikten är att utforma en one-stop-shop för kommuninvånarna, något som 
är helt unikt inom den kommunala sfären, men vanligt förekommande i det privata 
näringslivet. I och med detta arbete har kundtjänsten tagit över den primära kontakten med 
medborgarna och ärenden har börjat hanteras i ett gemensamt document and workflow system, 
FlexiteBPMS (hädanefter: Ärendehanteringssystem eller Flexite) utvecklat av Flexeurope 
AB. Ärenden som inte kan hanteras av kundtjänsten skickas genom detta system vidare till 
ärendegrupper för handläggning. I och med detta system fick kommunen en gemensam, 
välfungerande, yta mot kommuninvånarna. Men ett sådant system ställer också höga krav på 
effektiv hantering, och koordinering, av de bakomliggande arbetsprocesserna.  

Arbetet med den kommungemensamma kundtjänsten har tidigare studerats och utvärderats 
(Tyve & Törnblom, 2008; Hedestig & Söderström, 2008; Orre, 2008). Denna uppsats avser 
att såväl bredda, och komplettera, som bygga vidare på denna forskning. Detta görs genom att 
primärt fokusera på den koordinationsrelaterade, awareness-beroende, aspekten av 
ärendehanteringsarbetet – Handläggningen av ärenden. 

Borghoff och Schlicther (2000. s 89) anger tre huvudsakliga sektorer som ofta orsakar de 
mest allvarliga problemen i stora organisationer:  

 [1] Inefficiency in intraorganizational communication, [2] restricted communication both 
intra- and interorganizational, and [3] inadequate information management.  

Tanken med detta arbete är således att undersöka hur man kan reducera dessa problem, och 
därigenom öka organisationens effektivitet, med hjälp av awareness-baserade 
koordinationsmetoder.  Primärt kommer fokus att ligga på den förstnämnda av dessa sektorer:  

Inefficiency [1] refers to lost work caused through coordination problems, lack of 
memory, information overflow and incomplete information utilization and task analysis. 
Also, having too few people in charge of an organization may contribute to inefficiency 
since being those in charge being consulted will continually be overworked leaving 
other’s work capacities underutilized. 

Ett sådant fokus undviker den problematik som uppstår på grund av fundamentala skillnader 
mellan privat och offentlig verksamhet, genom att man ser till aspekter av arbetet som inte 
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direkt berörs av organisationens offentliga eller privata natur. Detta ökar även 
generaliserbarheten och gör studiens resultat mer generellt applicerbara utanför den offentliga 
verksamhetskontexten.  

Koordination och awareness är tätt sammankopplade. Det samarbete som avses stödjas 
inom ärendehanteringen kan inte göras effektivt om inte kommunikation och aktiviteter kan 
koordineras väl (Borghoff & Schlicther, 2000). Kommunikation och aktiviteter kan inte 
koordineras effektivt utan vetskap om de andras belägenhet och aktivitetens kontext (Dourish 
& Bellotti, 1992; Borghoff & Schlicther, 2000). Awareness syftar till att skapa just ett sådant 
medvetande (e.g. Dourish & Bellotti, 1992). Detta leder oss således tillbaka till Borghoff & 
Schlichters övriga två problemsektorer genom kraven på öppna kommunikationskanaler å ena 
sidan (punkt 2) och effektiv informationshantering å andra sidan (punkt 3). 
Awarenessbaserade koordineringssystem angriper således, i någon utsträckning, alla tre 
aspekter, antingen direkt av önskan eller indirekt av nöd. Fokus kommer i detta arbete dock, 
som tidigare nämnt, att ligga på punkt 1. Övriga punkter beaktas i mån av ovan nämnda krav.  

Förhoppningen är att skapa värdefull insikt i det nuvarande systemets brister och påvisa 
koordinations behov inom ramen för ärendehanteringen. Denna ram utgörs primärt av den 
interna koordinationen inom ärendegruppen, men till viss del kommer även relationen kund-
kundtjänst-handläggare att behandlas. Då arbetet avgränsas till det system och de rutiner som 
finns inom Skellefteå kommun lyder frågeställningen: Hur kan ärendehandläggningen inom 
Skellefteå kommun effektiviseras med hjälp av awareness-baserat koordineringsstöd? De 
resultat detta arbete ger upphov till är på så sätt primärt tillämpliga på den kommunspecifika 
verksamheten, men utifrån klassificering av ärenden och den diskussion som senare följer 
anser jag att arbetet även har relevans utanför denna snäva kontext, och som tidigare sagts 
även utanför den offentliga verksamheten då angreppssättet är verksamhetsneutralt. Vidare är 
det rimligt att anta att fler verksamheter i framtiden kommer att behöva streamlinas vilket gör 
att behovet av koordination kan förväntas öka såväl inom som utanför den studerade 
kommunen.  

Studien syftar således till att studera hur arbetet med ärendehanteringen kan effektiviseras 
med hjälp av awareness-baserade koordinationsstöd, presentera en rad konceptuella lösningar 
på de specifika problem som observerats samt klassificera ärenden utifrån dess 
koordinationsrelaterade karaktär.  

1.1 Disposition 
Efter denna inledning kommer i kapitel 2 centrala aspekter av begreppet awareness och 
koordination presenteras. Fördelar och problem diskuteras, och en generell diskussion kring 
begreppet förs utifrån dess relation till koordination. Därefter följer en presentation av den 
metod som används för studien (Kap 3). Presentation av ärendehanteringen utifrån inledande 
intervjuer och observationer (Kap 4). Presentation av de centrala delar av de 
handläggarintervjuer som analyserats (Kap 5).  Diskussion om centrala problem och 
redogörelse för tänkbara lösningar (Kap 6). Arbetet avslutas så med ett avslutande kapitel 
(Kap 7) där slutsatser presenteras och en avslutande diskussion som sträcker sig utanför 
arbetets huvudsakliga ram genomförs.   



Institutionen för informatik 2009-06-10 
Viktor Arvidsson 
 

 5

2. Awareness och koordinering 

 “Awareness is an understanding of the activities of others, which provides a context for your 
own activity.” (Dourish & Bellotti, 1992). 

 
Awarenessorienterade groupwaresystem är något som fått stort fokus inom CSCW1. Störst 
fokus har lagts på synkrona system, men samma faktorer som inom dessa system motiverar 
utnyttandet av awareness stödjer också dess relevans för andra områden, såsom asynkrona 
kollaborativa system och single-user interaktiva system (Dourish, 1997). Trots, eller kanske 
på grund av, det fokus awareness fått finns det inte en given, klar, uppfattning om begreppet 
och termen används på varierande, stundtals motstridiga, sätt vilket uppmärksammats av 
bland annat Schmidt (2002). Likväl utgör forskningen om awareness en viktig del av arbetet 
mot bättre anpassade system, vad än exakt awareness må vara och vilken form av awareness 
som studeras; informal awareness (e.g. Greenberg et al. 1996), group-structural awareness 
(e.g. Greenberg et al. 1996), social awareness (e.g. Nardi et al. 2000; Carroll et al. 2002; 
Greenberg et al 1996; Dorurish & Bly, 1992), workspace awareness (e.g. Greenberg et al. 
1996), passive awareness (e.g. Dourish, 1997; Dourish & Bellotti, 1992), action awareness 
(e.g. Carroll et al. 2002) activity awareness (e.g. Carroll et al. 2002; Nomura et al, 1998) 
general awareness (e.g. Gaver, 1991; Dourish & Bly, 1992) etc2. 

Jag kommer i detta arbete inte närmare redogöra för de olika typer av awareness som 
presenteras och dess eventuella för- och nackdelar, utan förhålla mig till begreppet på en 
generell, övergripande, nivå då en sådan redogörelse inte ligger inom ramen för detta arbete3. 
Fokus kommer istället att ligga på en redogörelse för de övergripande faktorer som påverkar 
behovet av awareness, vilka positiva effekter awareness kan medföra samt behandla de 
problem kring awareness som framkommit i studiet av begreppet. Vidare kommer olika 
mekanismer och tekniker för hanterandet av awarenessinformation att behandlas inom 
uppsatsens kontext i ett senare avsnitt.  

Fuchs et al. (19954) delar upp begreppet awareness utifrån två kriterier: asynkront/synkront 
- vad som sker nu kontra vad som har hänt; Gruppmedlemmarnas fokus (hårt kopplat/löst 
kopplat) - arbetet sker med samma artifakt kontra med olika artifakter (se Tabell 3.1). En 
grupp är definierad som ett antal individer som utför en gemensam uppgift och delar ett 
gemensamt mål (Borghoff & Schlichter, 2000). Gruppsystem måste hantera awareness i dessa 
modes på olika sätt då de ställer olika krav på typen av information som måste skapas och 
förmedlas, samt avgör i vilken mängd och omfattning som är önskad hos dess mottagare 
(Borghoff & Schlichter, 2000; Dourish & Bellotti, 1992; Hudson & Smith, 1996; 
Sohlenkamp & Chwelos, 1994). Till exempel kan man av tabellen nedan utläsa att man i en 
löst kopplad grupp där arbetet sker asynkront behöver svara på frågor om vilka viktiga 
händelser som har skett sedan senaste inloggningen.  

                                                 
1 Computer-Supported Cooperative Work. 
2 För en djupare diskussion om begreppet samt dess utveckling se Schmidt (2002). 
3 För en sådan presentation se t.ex. Schmidt (2002), Carroll et al. (2002), Dourish (1997), Greenberg 
et al. (1996), Borghoff & Schlichter (2000). 
4 Refererad i Borghoff & Schlicther (2000).  
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 Synchronous Asynchronous 
Tightly coupled What is currently happening in the 

actual scope of the work? 
What changes have occurred in the 
actual scope of the work since the 
last access? 

Loosely coupled  What is currently happening 
anywhere else in the shared 
workspace? 

Which important events have taken 
place in the workspace since the 
last access? 

Tabell 2.1, Group awareness modes (Borghoff & Schlichter, 2000. Table 3.2. s 177). 
 

Vidare kan arbetet i en grupp kategoriseras utifrån informationsflödets intensitet inom 
densamma (se Figur 2.1). En sådan kategorisering av gruppen och analys av 
informationsflödet kan ge ledning om både vilken typ av awareness information som främst 
behöver förmedlas och i vilken omfattning det bör ske, samt vilken typ av informationsflöden 
ett system ska stödja för att på ett effektivt sätt tillgodose de kommunikationsbehov som en 
existerande eller önskad form av samarbete inom organisationen medför. 
  

Inform coordinate collaborate cooperate 

 small                                             degree of group communication                                       large  
Figur 2.1. Intensity of information flow within the team (Borghoff & Schlichter, 2000. Fig. 
2.13. s 110). 

 
Gaver (1991) presenterar en förenklad modell för att beskriva 
hur awareness och arbetsprocessen hänger samman. I likhet 
med Reder och Schwab (1990) menar Gaver att arbete är 
dynamiskt i fråga om hur vi samarbetar där arbetet ständigt 
skiftar mellan löst och hårt kopplat arbete och de menar därför 
är viktigt att system stödjer dessa omställningar. (En 
diskussion snarlik Gavers förs på andra håll gällande roller 
och multi-tasking, och den problematik som uppstår när 
system blir för rigida och inlåsande (Borghoff & Schlichter, 
2000; Dourish & Bellotti, 1992; Edwards, 1996; Reder & 
Schwab, 1990)). Figur 3.2 avser vara en enkel representation 
av denna komplexa arbetsprocess. Gaver ser på 
arbetsprocessen som innehållande fyra huvudsakliga delar: 
focussed collaboration, division of labour, serendipitous 
communication och general awareness. Medan awareness är 

nödvändigt för alla former av gemensamt arbete varierar dess 
gemensamma fokus. Intensivt utbyte av awareness 
kännetecknar fokuserat samarbete medan behovet av detta för arbetsfördelning är mindre. 
Slutligen kan mer informell awareness leda till serendipitiös kommunikation. Generell 
awareness är underliggande allt arbete och definieras av Gaver som: ”a persasive experience, 
one of simply knowing who is around and something about what they are doing: that they are 
busy or free, meeting or alone, receptive to communication or not”. Som underliggande allt 
annat stödjer generell awareness de övriga tre delarna i modellen. Övergångarna mellan de 

Figur 3.2. (Gaver, 1991)
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olika nivåerna är flytande och utan given bana; serendipitious communication kan leda till 
focussed collaboration som i sin tur kan leda till division of labour osv.   

Awareness kan generera ett flertal fördelar: Graden av oförutsägbarhet kan minskas. Det 
kan effektivisera arbetet genom att reducera antalet störningar och minska arbetsförlust i form 
av administrativt arbete; dels direkt genom den awareness information som kommer från 
systemet, dels indirekt genom ökad generell kunskap om andra användare. Awareness kan 
därmed både reducera behovet av att svara på klargörande frågor och behovet av att ställa 
dem samtidigt som det kan effektivisera kommunikationen när den sker. Vidare kan 
awareness effektivisera arbetet generellt och reducera förekomsten av redundant arbete 
genom att förbättra förutsättningarna för koordinering och planering och öka möjligheten till 
att fatta informerade beslut. Genom ökad vetskap om den andres belägenhet kan awareness 
också uppmuntra till spontan, informell kommunikation, tack vare förbättrad timing5 i 
kommunikationen.  

Utöver de mer funktionella, mekanistiska, fördelar som observerats kan awareness också 
stödja romantiska värden som inte primärt stödjer arbetsprocessen utan snarare människan 
bakom den6. Att veta vem som är här har alltså inte enbart funktionellt värde utan också 
emotionellt värde i form av känslor av samhörighet, tillhörighet, gemenskap etc; ”people 
found value in simply knowing who else was ’around’ as they checked the buddy list, without 
necessarily wanting to interact with buddies” (Nardi et al. 2000). Awareness kan alltså inte 
bara skapa mening för arbete, utan också den del av livet som arbetet utgör och stödja oss 
som människor.  

2.1 Baksidan av myntet 
Samtidigt som awareness är en nödvändig faktor för koordination och kollaboration (e.g. 
Gaver, 1991; Dourish & Bellotti, 1992) så medför awareness, och dess stödjande 
mekanismer, ett flertal problem. Dessa problem orsakas generellt av diskrepanser mellan den 
som explicit, eller implicit, skapar informationen och den som passivt, eller aktivt, tar emot 
den. 

Informationella mekanismer baseras på explicita miljöer där användarna informerar 
varandra. Dessa mekanismer medför en disparitet mellan vem som skapar information och 
vem som drar nytta av den (Dourish & Bellotti, 1992). Detta utgör en av vanlig orsak till 
varför groupwaresystem misslyckas då det inte är säkert att individens kostnad matchas av 
den upplevda nyttan (Grudin, 1994). Vidare medför roll- och policybaserade mekanismer att 
awareness skapas till priset av minskad frihet och flexibilitet för användarna (Dourish & 
Bellotti, 1992; Edwards, 1996).  

 Ett annat problem rör relevans och pålitlighet av den information som skapas. Det finns 
ingen garanti för att den information som skapas gynnar mottagaren (Dourish & Bellotti, 
1992) och informationens relevans minskar när individuellt agerande ökar och mer arbete 
sker utanför den gemensamma kontexten (Nomura et al. 1998). Detta kan resultera i att 
mottagaren får fel information antingen i fråga om mängd och/eller specifitet.   

                                                 
5 Sannolikheten för spontan kommunikation ökar då risken att mottagaren blir störd minskar då den 
som initierar kommunikationen bättre kan avgöra huruvida tidpunkten är lämplig eller ej.  
6 Med uppdelningen mekanistisk-romantisk avses den distinktion mellan begreppen som presenteras i 
Dahlbom och Mathiassen (1993). 



Institutionen för informatik 2009-06-10 
Viktor Arvidsson 
 

 8

Vidare finns en fundamental dual tradeoff (Hudson & Smith, 1996) mellan awareness och 
anonymitet samt personlig integritet hos avsändaren, och awareness och störningar hos 
mottagaren. 

[T]he more information transmitted about one’s actions, the more potential for awareness 
exists among those receiving the information.  At the same time, however, the more 
information transmitted, the more potential for violation of one’s privacy exists. […] 
[Conversely] the more information one receives, the more likely is it to disrupt normal 
activities or consume too many resources. (Hudson & Smith, 1996. s 248).    

Awareness utgör således ett tveeggat svärd som rätt använt kan bidra till effektiviserade 
arbetsprocesser och ett behagligare arbetsklimat, men också innefattar problematiska aspekter 
som riskerar att orsaka det motsatta. Ansatser och ramverk för att hantera hela eller delar av 
dessa problem behandlas på olika håll (se t.ex. Dourish & Bellotti, 1992; Dourish, 1997; 
Gaver, 1991; Hudson & Smith, 1996; Nomura et al. 1998).  

3. Metod 

Mot bakgrund av problemformuleringen har en kvalitativ studie genomförts.  
Forskningsprocessen har varit linjär och av analytisk induktiv (Hartman, 1998) karaktär. 
Syftet för studien var att förstå kontext, arbetets natur, koordinationsbehov etc. samt förstå 
hur dessa behov i sin tur påverkades av ärendets natur och att förstå den problematik som 
finns med ärendehanteringen, en förståelse som den kvalitativa metoden möjliggör genom att 
se till helhet snarare än isolerade variabler (Hartman, 1998; Backman, 2008). Vidare har 
problematik för studerandet av grupper och gruppbeteenden (Borghoff & Schlicther, 2000) 
tagits i beaktande vid val av metod och angreppsätt.  Med hänsyn till ovan nämnda och den 
tidsram som arbetet utförs inom har den kvalitativa studien genomförts i form av intervjuer 
och observationer samt uppdelats i två faser: Den första fasen avsåg att genom informella 
intervjuer med en tjänsteman ansvarig för utbildningen i Flexite och kundtjänstpersonal samt 
observationer/demonstrationer av ärendehanteringssystemet ge nödvändig förståelse för den 
kontext som ärendehanteringen sker i. Vidare avsåg den att ta del av de erfarenheter och de 
generella problem som anställda vid Skellefteå kommun erfarit av under arbetets gång. På så 
sätt skapade denna del nödvändiga förutsättningar för nästkommande del. Den delen bestod 
av transkription och analys av existerande, inspelat, intervjumaterial. Detta material utgjordes 
av ett antal intervjuer med ärendehandläggare tidigare utförda inom ramen för ett 
forskningsprojekt som studerar utvecklingen av den kommungemensamma kundtjänsten 
(Hedestig & Söderström, 2008).  

Syftet har varit att bedriva ett induktivt hypotesgenerande arbete snarare än deduktivt 
hypotesprövande sådant. Detta val har skett av flera anledningar, varav vissa är knutna till det 
som avses studeras och andra är relaterade till de resurser som funnits tillgängliga. Arbetet är 
i mångt och mycket således snarlikt det kvalitativa perspektiv som redogörs för i Backman 
(2008) även om det inte i något avseende följts slaviskt. Urvalet har skett utifrån olika 
grundtankar. I det initiala skedet var grundtanken att finna någon som hade bred kunskap om 
såväl ärendehanteringen utifrån ett organisationellt perspektiv som ärendehanteringssystemet 
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och handläggarnas generella åsikter och situation för att på så sätt tillgodogöra mig 
nödvändig grund för vidare studier, och vägledning i fråga om vidare studieområden. Urvalet 
i det senare skedet har dock en mer praktisk orsak. Då praktiska möjligheter saknades att göra 
ett välgrundat, välmotiverat, urval utifrån den stora organisationen utan först närmare studera 
organisationen, och tidsramens begränsning knappast skulle möjliggöra stor valfrihet i fråga 
om vem som skulle intervjuas (pga. tillgänglighet, schemaläggning av personal, avstånd etc.) 
valde jag därför att utnyttja förinspelat material. På så sätt kunde mer tid avsättas till 
intervjuanalys och ett bredare datamaterial studeras.  

3.1 Verksamhetsbesök 
Denna fas genomfördes på plats i Skellefteå på kommunhuset. Arbetet inleddes med en 
inledande intervju med en tjänsteman som varit ansvarig för utbildning av handläggare i 
Flexite med god kännedom om organisationen och arbetet med den nya kundtjänsten. Denna 
intervju spelades in för att sedan analyseras närmare. Intervjun var till stor del ostrukturerad, 
vilket var en bidragande orsak till att intervjun spelades in. Då syftet här var att få bred 
kunskap om så mycket som möjligt relaterat till ärendehanteringen valde jag att kombinera 
denna intervju med en observation/demonstration av ärendehanteringssystemet. På så sätt 
skapades en röd tråd genom ärendehanteringen och djupdykningar gjordes där det var av 
intresse för frågeställningen. I den mån nya frågor dök upp under dessa djupdykningar 
avslutades dessa trådar så länge de var relevanta för frågeställningen i stort. På så sätt kunde 
ett stort, men likväl relevant, område undersökas. I övrigt nyttjades principen om icke-
styrning i stor utsträckning då man om man vill veta vad som är viktigt måste låta individen 
välja vad den ska säga (Hartman, 1998). Intervjun var uppdelad i två delar. Intervjuns första 
del varade i ungefär en timme. Intervjun genomfördes på den anställdes kontor. Den anställde 
informerades om intervjuns syfte och tillfrågades om inspelning kunde ske. Därefter följde ett 
informellt besök hos kundtjänst där en observation av ärenderegistrering gjordes i 
verksamhetsmiljön. Observationen skedde på kundtjänstarbetarens arbetsplats och bestod i att 
ta del av samtal som inkom till kundtjänst samtidigt som systemhanteringen observerades. 
Mellan samtalen genomfördes en informell intervju om kundtjänsthandläggarens erfarenheter 
av systemet för att få kunskap om kundtjänstaspekten och därmed bättre förstå arbetet ur 
deras synvinkel. Denna intervju/observation varade i 20-25 minuter. Kortare samtal gjordes 
också med annan personal på plats, samt kundtjänstansvarig, för att ta del av spontana 
reaktioner när tillfälle ändå gavs. Därefter avslutades denna fas med en avslutande intervju 
med tjänstemannen på dennes kontor. Samma rutiner gällde här som innan. Intervjun var 
icke-strukturerad och avsåg att klargöra eventuella frågor som uppstått samt utöka förståelsen 
för den kontext ärendehanteringen sker i.  

3.2 Handläggarintervjuer 
Denna fas utgjordes som tidigare nämnts av transkription och analys av intervjumaterial 
insamlat för tidigare studier (Hedestig & Söderström, 2008). Dessa intervjuer är 
semistrukturerade. Intervjuerna skedde 2007 och respondenterna utgörs av 13 handläggare 
från de 3 förvaltningar som var först in i systemet. Intervjuerna varierar i längd mellan cirka 
25-50 minuter. Den totala längden på intervjumaterialet var cirka 7.5 timmar. Att intervjuerna 
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inte är färskvara i ett projekt som varit under utveckling är problematiskt. Med stöd av den 
aktuella bakgrundsinformation och kontextuppfattning som skapats i fas 1 togs särskild 
hänsyn till detta vid analys av den framkomna informationen. Intervjufrågor för dessa semi-
strukturerade intervjuer återfinns i bilaga B. För en närmare beskrivning av metod använd av 
Hedestig & Söderström (2008) se utdrag i not7. 

3.3 Metodkritik 
Val av metod avgör i slutändan vilka slutsatser som kan dras, och med vilken säkerhet. Alla 
metoder har svagheter och styrkor, och ingen metod kan svara på allt. Den metod jag valt har 
uppenbara brister i vissa avseenden. Exempel på dessa brister är oförmåga att med säkerhet 
fastslå att en lösning är tillämplig eller omfattningen av ett problem. Likväl är många av dessa 
brister svåra att undkomma. Det är t ex. rimligt att anta att en kvantitativ enkätundersökning 
av koordinationsbehov och ärendenatur skulle ge missvisande svar (Borghoff & Schlichter, 
2000). Denna misstanke bekräftas till viss del av denna studie. Detta problem existerar även 
för den kvalitativa metoden i viss utsträckning, men då man här har större informationsmängd 
kan således sådana missvisningar filtreras. Vidare existerar idag inget nämnvärt 
gruppbeteende att studera, vilket ytterligare spär på problemet. För att likväl komma till rätta 
med en del av problematiken är metoden är uppdelad i tre områden (”utifrån” - kundtjänst, 
”ovanifrån” - kommunledning, ”inifrån”-ärendegrupp). En kombination av kompletterande 
metoder gör att förklaringspotentialen ökar (McGrath, 19938). Här är det förvisso inte fråga 
om tre metoder, utan snarare undersökningsområden, men det resonemang som motiverar det 
tidigare gäller rimligtvis även för det senare.  

Vidare bör nämnas att de handläggarintervjuer jag tagit del av är utförda strax efter att 
systemet togs i drift. Systemet var då drabbat av diverse barnsjukdomar etc. och attityden 
gentemot systemet och kundtjänstinitiativet var allmänt negativ. Vidare är urvalet av dessa 
handläggare inte slumpmässigt, utan ett urval gjort internt inom organisationen, vilket 
påverkar tillförlitligheten i fråga om hur representativa de utvalda handläggarnas uppgifter 
kan sägas vara. Här har studiet ”ovanifrån” och ”utifrån” varit avgörande för att förstå vad 
som är relevant i ”inifrån” perspektivet idag.  

Avslutningsvis är metoden alltså inte fri från brister och området är i behov av framtida 
undersökningar om man på allvar ska besvara frågeställningen. Här är dock den största 
svagheten främst i fråga om tillämplighet i den specifika kontexten, dvs. förmågan att avgöra 
i vilken mån de observerade problemen existerar i organisationens alla olika delar. Att 
besvara denna fråga kräver en studie i sig.   

                                                 
 
 
 
7 “During this year [2007] we also interviewed all twelve persons working at the CSU, including its 
manager, thirteen handling officers at three of the municipality’s offices, and two politicians. We 
conducted all interviews according to the qualitative research interview as described by Kvale [9]. The 
interviewed persons were not given any questions in advance or in writing, and the length of the 
interviews varied from thirty minutes to one and a half hour. All interviews were recorded on tape and 
then transcribed”. (Utdrag. Hedestig & Söderström, 2008) 
8 Refererad i Borghoff & Schlichter (2000).  
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3.4 Etiskt ställningstagande 
För de studier som skett inom detta arbete har alla delaktiga informerats om syftet med 
undersökningen. Där inspelning har skett har respondenten tillfrågats om detta. Vidare har 
personuppgifter behandlats restriktivt och alla resultat anonymiserats för att säkra den 
personliga integriteten.  

3.5 Redovisning av resultat 
Resultatet av denna studie är uppdelat i olika moment. Det finns ingen exakt matchning 
mellan fasuppdelning och återgivningsuppdelning. Återgivningen är som följer: Först ges en 
generell redogörelse för systemet och ärendehanteringen (Kap 4). Denna baseras till största 
del på vad som framkommit under intervjuer och observationer i den inledande fasen. 
Därefter följer redogörelse för det handläggarspecifika arbetet (Kap 5). Denna baseras på de 
handläggarintervjuer (Hedestig & Söderström, 2008) som studerats, men som tidigare nämnts 
har den kontext som givits i fas 1 influerat vad som kommit att presenteras. Således väver de 
in i varandra till viss del, och fokus har snarare legat på att särskilja det generella arbetet från 
det specifika än fas 1 från fas 2; dvs. Kap 4 redogör för ärendehanteringen som sådan, medan 
Kap 5 fokuserar på arbetet med ärendehanteringen ur grupp/individperspektiv.  

4. Ärendehantering 

Skellefteå kommun arbetar med ett gemensamt ärendehanteringssystem där alla 
kundkontakter sker via ett och samma nummer till en gemensam kundtjänst. 
Ärendehanteringssystemet utgörs av Flexite, ett BPM9 verktyg, vilket kompletteras av ett 
checklist-system utvecklat av Humany AB. Implementeringen av det nya systemet inleddes 
andra april 2007 med förvaltningarna: Tekniska kontoret, Bygg- och miljökontoret samt 
Kommunledningskontoret. Andra februari 2009 anslöt Skol- och kulturkontoret, 
Socialkontoret, Fastighetskontoret, Gymnasiekontoret och Fritid Skellefteå till systemet och 
Räddningstjänsten är i skrivande stund på väg in. Genom att alla ärenden registreras i 
systemet ges gott statistiskt underlag, förbättrade möjligheter för kvalitetssäkring samt 
möjligheter att effektivisera arbetet ute på förvaltningarna då kundtjänsten kan hantera de 
många enklare ärenden som kommer in; t.ex. tar kundtjänsten i dag hand om 64 % av alla 
frågor rörande bygglov, med resultat att bygglovshandläggarna kan fokusera på mer 
komplicerade ärenden. Kundtjänsten har för närvarande 31 personer anställda uppdelade i 
fyra svarsgrupper med ansvar för olika typer av ärenden: Socialt stöd och Omsorg, Utbildning 
och förskola, Fastigheter, gator och miljö samt Näringsliv, fritid och kultur. Samtal kopplas 
till rätt svarsgrupp genom att kund gör ett val i en automatiserad telefontjänst när denne ringer 
till kundtjänsten.  

                                                 
9 Business Process Management. 
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4.1 Checklistor 
Checklist-systemet är ett informationssystem som är sammankopplat med Flexite för att 
kvalitetssäkra och standardisera ärendehanteringen. Checklistorna10 är utformade av 
förvaltningarna och utgör stöd för kundtjänsten i deras hantering av ärendehantering. 
Checklistor öppnas automatiskt när en ärendedetalj specificerats och hjälper kundtjänsten att 
avgöra om ett ärende är akut, ger information om ärendedetaljen, anger vilka personer som är 
ansvariga etc. Enkelt uttryckt hjälper checklistorna kundtjänsten att veta vad den ska fråga 
kunden om, vad den ska ge kunden för information samt hur kundtjänsten ska hantera ärendet 
i övrigt. Genom att informationen hämtas automatiskt när en ärendedetalj specificerats gör 
detta det enkelt för kundtjänsten att hantera ärendet på ett korrekt, kvalitetssäkert, sätt. 

4.2 Ärendegrupper 
Varje ärendedetalj är knuten till en specifik ärendegrupp. Totalt finns ungefär 1500 
ärendedetaljer i systemet och varje anställd tillhör i regel mer än en grupp. Ärendegrupper 
utformas av förvaltningen och förvaltningen styr själva hur dessa jobbar med 
ärendehantering. Ett krav är dock att en ärendegrupp ska innehålla minst tre medlemmar för 
att minska sårbarheten vid personalbortfall på grund av t.ex. sjukdom eller semester. Någon 
övre gräns finns inte, men man har försökt att ha 20 personer i en ärendegrupp vilket visade 
sig vara misslyckat och resulterade i att man fick göra om fördelningen. Vid tidpunkten för 
datainsamlingen hade den största gruppen 12 medlemmar. Då såväl förvaltningar som 
ärendegrupper skiljer sig mycket åt i fråga om arbetsuppgifter, organisation och 
ärendehanteringsbelastning är det också naturligt att man hanterar arbetet på olika sätt. 
Exempel på detta är att man jobbar efter olika koder - ”1260 det tar Ulrika”; utifrån 
geografiska uppdelningar - ”indelade söder & norr om älven”; kalendervis – ”jämna veckor 
tar jag alla ärenden”; först till kvarn – ”den som är snabbast att ta ärendet”.  Gemensamt för 
ovan nämnda sätt är att de bygger på en arbetsfördelning som snarare syftar till att undvika 
koordinering än att dra nytta av det.  

4.3 Flexite 

4.3.1 Registrering av ärende 
Flexite är ett ärendehanteringssystem utvecklat av Flexeurope AB. Ärenden registreras i 
Flexite genom att kundtjänst genom kommunikation med kund specificerar ärendet med hjälp 
av taxonomiska listor i fem, ibland fyra, nivåer tills man når en ärendedetalj11. Relevant 
ärendeinformation inhämtas och antecknas sedan tillsamman med på vilket sätt kunden vill få 
svar. Det finns också möjlighet för kundtjänst att fylla i kompletterande information som 
enbart hanteras internt. Bilaga A.1 visar sidan för ärenderegistrering.  

Därefter anger kundtjänst ärendets karaktär, samt åtgärd och svar/kommentar. 
Kundtjänsten kan här själva svara och avsluta ärendet, koppla och avsluta ärendet, svara och 
skicka beställning på utförande, förmedla ärende till förvaltning eller parkera det för 

                                                 
10 Checklistor behandlas mer ingående i Tyve och Törnblom (2008). 
11 Ett exempel på en ärendedetalj är ”Vattenläcka, kommunens mark”. 
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utredning i kundtjänst. Kundtjänst ska också undersöka om ärendet är registrerat i Flexite 
samt undersöka om ärendet rapporterats internt i Outlook12. Om ärendet behöver skickas 
vidare anger kundtjänst huruvida mottagaren är ”ordinarie handläggare”, och väljer vid behov 
att lägga till ytterligare mottagare, se bilaga A.2. Genom att ärendedetaljer i Flexite kopplas 
till specifika ärendegrupper hamnar dessa ärenden på rätt bord. När all information är ifylld 
har kundtjänsten möjlighet att förhandsgranska ärendet samt mottagarlistor innan man slutför 
ärenderegistreringen. Se bilaga A.3. När en registrering är slutförd sparas ärendet i Flexite 
och notifikation sker till valda mottagare via e-post om att ett ärende är inkommet.   

4.3.2 Handläggning av ärende 
När ett ärende skickats till en handläggare eller en ärendegrupp får mottagarna information 
om detta via e-post. Informationen utgörs av en notifikation om inkommet ärende, en 
beskrivning av ärendet, datum för registrering, rapport nr etc. samt en länk till ärendet i 
Flexite. Se bilaga A.4. Klickar man på länken öppnas Flexite i webbläsaren13 där en översikt 
ges av antal ärenden samt dess status14. För att åtgärda ärendet väljer man menyvalet åtgärda, 
varvid en tabellvy presenteras. Tabellvyn, se bilaga A.5, visar antalet aktiva ärenden, hur de 
ska hanteras samt anger antal ärenden som är öppnade, ej öppnade och öppnade av annan 
ansvarig. Tabellvyn är färgkodad med ett trafikljussystem. Kommunen har som regel att alla 
ärenden ska utföras inom 3 dagar. Utfört betyder i detta avseende inte nödvändigtvis att allt 
rörande ärendet är slutfört utan snarare att det mottagits och behandlats15. Om ett ärende inte 
hanterats inom denna tidsgräns markeras detta med rött i tabellen och ansvarig chef meddelas. 
I bilaga A.5 är alla rader grönlistade vilket innebär att det inte finns något ärende som 
förfallit. Vidare kan man av bilden utläsa att det finns ett aktivt ärende av typen Vald 
handläggare svarar, som inte ännu är öppnat samt att det finns 21 parkerade, aktiva, ärenden 
varav 5 är öppnade av annan ansvarig. 

För att få specificerad information om de olika ärendena klickar handläggaren på önskad 
del av tabellen varefter en listvy av dessa presenteras. Se bilaga A.6. I listvyn visas varje 
filtrerat ärende på en egen rad med information om, och beskrivning av, det registrerade 
ärendet, vald åtgärdstyp16 samt eventuellt svar/kommentar från kundtjänst och/eller 
förvaltning. Handläggaren kan här välja att öppna ett specifikt ärende genom att klicka på det. 
När ett ärende öppnats, se bilaga A.7, visas ärendet i sin helhet. Handläggaren har i denna vy 
möjlighet att navigera genom listan med hjälp av pilar i menyn samt med hjälp av tabbar välja 
att visa ”all information”, ”aktuell information” och ”ärendeinformation” utifrån vilken 
information som efterfrågas. Handläggaren kan här också öppna en ärendelogg. I 
ärendeloggen registreras interaktioner med ärendet och visar information om vem som gjort 
något, när det skett och vad som gjorts.  

När handläggaren kontrollerat ärendet kan denne antingen stänga vyn eller välja att utföra 
någon typ av handling. De handlingar handläggaren kan utföra visas i menyn i överkant. Av 

                                                 
12 T.ex. om det rapporterats fel på en sopbil om någon frågar varför soporna inte hämtats. 
13 Systemet ligger på intranätet och kräver inloggning. 
14 Stängda, kvitterade etc. 
15 Exempelvis anses ett ärende avseende bygglovsansökan som utfört då ansökan upprättats och 
kunden informerats även om faktiskt beslut i ärendet först sker långt senare. 
16 Fältet ”Kundtjänst svarar?” är den av kundtjänst valda åtgärden vid registrering, se bilaga A.2 för 
närmare information. 
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bilaga A.7 kan vi utläsa att handläggaren kan välja att acceptera eller omdirigera ett ärende, 
skriva ett meddelande, skicka information för kännedom, bifoga en fil samt flagga ärendet. 
Om handläggaren väljer att acceptera ärendet öppnas en ny vy, se bilaga A.8. I vyn visas 
information om ärendet samt ett formulär för datainmatning om vad som gjorts. Vyn 
innehåller också information om hur kunden vill bli kontaktad samt en enkel textmall vid e-
postsvar. I svar/kommentarfältet antecknas kortfattat vilken åtgärd man gjort, och vilken 
information som förmedlats alternativt den information som ska förmedlas i fall kunden 
önskar svar via e-post. Handläggaren kan också välja att ange ett uppföljningsdatum för 
ärendet. Om ett ärende markeras för uppföljning skriver handläggaren en kommentar om vad 
uppföljningen syftar till samt väljer mottagare. När alla uppgifter är ifyllda klickar 
handläggaren på kvittera i menyn17 och väljer OK och ärendet registreras i systemet som 
utfört.  

5. Handläggningsarbetet 

”Det är färre ärenden men det tar längre tid på grund av återkopplingen mot kund. Jag får in 
ett mail, sen ska jag först kolla upp vissa saker. Sen ska jag behandla det och ringa kunden 2-
3 gånger. Sen när jag gjort det ska jag in i systemet och skriva vad jag gjort och kvittera. Gör 
jag inte det inom tre dagar får jag ett larm. Hinner jag inte svara så ringer kunden flera 
gånger och då blir det flera ärenden om samma sak. Förut var det klart när man la på 
telefonen.”- respondent 
 
Följande avsnitt är baserat på den information som framkommit i de handläggarintervjuer 
som studerats. Dessa intervjuer var gjorda relativt kort tid efter det att handläggarna började 
arbeta med systemet och systemet har därefter trimmats in och har inte längre lika många 
barnsjukdomar. Vidare var många handläggare negativt inställda till systemet. Detta har tagits 
särskild hänsyn till vid analyserandet av informationen. Här har den övergripande kunskap 
jag tilldragit mig vid verksamhetsbesöket varit av avgörande betydelse då den gjort det 
möjligt att filtrera ut den centrala grundproblematiken från det som primärt berott på vad som 
angivits ovan. Resultaten bör dock likväl tolkas med viss försiktighet med hänsyn till detta. 

Vidare bör nämnas att samtidigt som många handledare anser sig ha varit tillgängliga på 
telefon tidigare så har telefonmätningar visat att svarsfrekvensen i genomsnitt varit lägre än 
50 % (Hedestig & Söderström, 2008) och på vissa avdelningar har den varit så låg som 20-
30%.  

5.1 Beskrivning av ärenden 
Av intervjuerna framkommer att det är stor variation i fråga om komplexitet på de ärenden 
som kommer in. Komplexiteten varierar från enkla ärenden såsom besvarandet av enklare 
frågor, bekräftningar, upptagande av anmälningar etc. till mer avancerade ärenden som ställer 
högre krav på handläggaren. Det är även variation i fråga om specificitet; en respondent 
uppger t ex. att ”våra kunder vet sällan vad dom vill fråga om”. I andra fall vet kunden vad 

                                                 
17 I menyn kan även handläggaren lägga till uppgifter som ska utföras, spara och öppna till historik, 
granska samt som i tidigare vy skapa meddelanden, skicka ärendet för kännedom och bifoga filer.  
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den vill fråga om, men ärendet är så komplext i fråga om lagtolkningar att uppföljande 
kommunikation är nödvändig för att besvara ärendet då enbart handläggaren vet exakt vilken 
information som behövs för det specifika fallet. Vidare finns variation i fråga om vem som 
kan besvara ärenden. Vissa ärenden är generella och ställer få krav på specifik handläggare 
inom ärendegruppen medan andra ärenden kräver att en specifik handläggare besvarar dem. 
Olika kravfaktorer som uppges är: rollbaserade – ”endast trafikledaren har koll på alla bilar”; 
kompetens och kunnande – ”vissa saker kan endast jag svara på” samt 
arbetsuppgiftsrelaterade – ”det rör mina detaljplaner”, ”det är mina arbetsuppgifter”. 
Variation i fråga om ärendekomplexitet förekommer såväl inom som mellan olika 
förvaltningar. Även i fråga om ärendemängd är det väldigt varierande, såväl inom som mellan 
grupperna. Uppgiven ärendemängd varierar här från ”50 till 70 ärenden i veckan” och ”i 
genomsnitt 7 ärenden per dag” till ”3-4 i veckan”.  

5.2 Hur ser arbetsgången ut? 
Det arbetssätt som framträder som det typiska utifrån intervjuerna är följande:  

1) Handläggaren öppnar Outlook och tittar efter inkomna ärenden.  

2) Handläggaren identifierar ett ärende denne ska utföra. 

3) Handläggaren behandlar ärendet och kontaktar kund.  

4) Handläggaren öppnar Flexite. 

5) Handläggaren kvitterar och skriver ut ärendet. 
 

Det finns vissa variationer i arbetssätt som bör nämnas. En respondent uppger sig ”fuska”. 
Respondenten försöker kontakta kunden, och om kunden inte kan kontaktas kvitterar och 
skriver denna ut ärendet och anger ”kontaktar kund” i svarsfältet. Senare går denne igenom 
högen med ärenden och ser ”jaha, den här har jag inte kontaktat”. Försöker ringa ett par 
samtal. Sedan slängs ärendet. Vidare finns variationer i fråga om när i arbetsgången man går 
in i Flexite, vilket kommer att kommenteras i en senare del av arbetet. Ovanstående är dock 
den arbetsgång som framstår som typisk utifrån intervjudata. Exempel på svar är: ”Kollar 
mailen, om det är mitt ärende så ringer jag upp. Sedan går jag in i systemet och kommenterar 
och kvitterar”; ”Ser något som är mitt. Ringer. Går in och kvitterar”; ”Har mitt eget sätt. 
Öppnar mailen och ser vad det är. Ibland upptäcker jag att jag måste prata med någon 
politiker innan jag svarar”. Avseende Flexite framgår av intervjuerna att den typiska 
användningen av systemet främst utgörs av kvittering och kommentering av ärenden. 
Kundkontakten sker i regel via telefon. Här finns viss variation i svaren mellan de olika 
handläggarna men kontakt via telefon är antingen dominerande eller vanligt förekommande. 

5.3 Arbetsuppdelning  
Flera respondenter uppger sig ha någon typ av informellt system för hur ärendehanteringen 
ska genomföras. Vanligt förekommande är att man delat upp ärendearbetet veckovis, men det 
förekommer också att arbetet, implicit eller explicit, delas upp efter område, roller eller 
arbetsuppgifter. Det förekommer dock också undantag där man inte alls delar på uppgiften 
inom ärendegruppen och en person istället gjorts huvudansvarig; ”Svårt att dela på en uppgift, 
alla har sina egna system, ska du ta Lövånger och jag Bureå, eller hur ska vi göra? [---] Vi har 
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gjort den här fördelningen i och med att det är mina arbetsuppgifter.”. Vidare hade vissa 
ingen rutin alls för ärendehanteringen. En respondent uppgav t ex. att man helt saknar system 
för arbetsfördelning och där alla, i olika utsträckning, arbetar med ärendehanteringen 
eftersom; ”Den som har en sekund över kikar in och rensar lite […] mest [en projektanställd] 
som kört ut ärenden i Flexite. Mest [den projektanställda] som har haft tid.”.  

Bland dem som har någon typ av uppdelning förekommer också undantag, t ex. att 
huvudansvaret lämnas över om personen går iväg på ett möte eller att vissa specifika ärenden 
alltid utförs av en viss person även om huvudansvaret den tidsperioden är någon annans; ”Vi 
tar en vecka i taget, men vissa saker måste jag svara på. Kollar mina ärenden varje morgon”.  

Systemen kan också vara mer eller mindre uttalade. En respondent som ansåg vissa 
ärenden som dennes uppgav t ex. att man inte hade gjort upp inom gruppen hur man skulle 
hantera ärendena. Likväl gjorde arbetsuppgifterna i övrigt det möjligt att göra en sådan 
uppdelning då ärenden var kopplade till specifika arbetsområden; ”Ser jag något som rör 
[mina detaljplaner] ringer jag upp”. En respondent uppger att man försöker arbeta som 
tidigare då man hade telefontid; ”Försöker köra som förut. Hinner man inte på förmiddagen 
kör man på eftermiddagen. Kör en timme per dag”.  

Vissa respondenter ger direkt uttryck för koordineringsproblem som orsak till 
arbetsfördelningen: ”Från början var vi in allihopa, då blev det ofta ’men jag har ringt’, ’men 
jag har också ringt’. Nu är det jag och [en annan] som går igenom, de andra [i ärendegruppen] 
har så lite ärenden”;  ”som sagt svårt att dela på en uppgift”. 

5.4 Ökad belastning 
De flesta respondenter uppger sig ha fått en ökad arbetsbelastning i och med det nya 
systemet. I vissa fall har antalet ärenden ökat medan det i andra har minskat. Även där antalet 
ärenden har minskat uppger dock respondenter att den totala arbetsbelastningen ökat. Sättet 
att arbeta beskrivs som långsamt och ineffektivt; ”arbetsgången har blivit längre för varje 
ärende”; ”inte lika snabbt sätt att jobba, ruskig stressfaktor”; ”svårt att hinna gå in och svara i 
Flexite”. En primär orsak till detta anges vara problem med att kontakta kunden; ”Det har 
blivit mer jobb. [---] Färre ärenden, men tar längre tid på grund av uppringningen”.  

En respondent gick dock tydligt mot strömmen i fråga om belastning; ”Lugnare nu, 
behöver inte lägga lika mycket tid i telefon. Hinner göra annat”. Hos vissa andra var 
uppfattningen att det blivit lugnare genom att kundtjänst tagit frågor men att arbetet ändå tog 
lika mycket tid.  

5.4.1 Uppringning 
Ett vanligt förekommande problem som de intervjuade angav var uppringningen av kunder. 
Man upplevde att det var svårt att få tag på kunden och att ärendehanteringen därför tog mer 
tid nu än förut. För att hantera problemet tycks en informell praxis utvecklats inom 
organisationen. Vanligt förekommande var att respondenterna nämnde att man försöker ringa 
upp kunden 2-3 gånger för att sedan ge upp. Uppringningen ses alltså som väldigt 
problematisk; ”förut fick dom tag på mig på en gång”; ”mer arbete nu”; ”svårt att få tag på 
folk”; Många upplever att man får ”ge upp” då man inte har tid att sitta i flera timmar och 
försöka kontakta en kund. En respondent uppgav att den ökade tiden för hantering av ärendet 
gjort att denne upplevt ärendehanteringen väldigt negativt; ”Varit ruskigt tungjobbat. Har inte 
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kunnat ge samma service. Inte nått lika goda resultat”. Vidare upplever respondenten arbetet 
som stressigt; ”Hinner inte jobba. Hinner inte göra det jag ska göra”; ”måste ringa och jaga 
dom”. 

Vissa respondenter gav uttryck för att det vore bättre om kundtjänst kopplade igenom alla 
samtal; ”Vi har suttit alla lediga vid telefonerna och likväl har det kommit in ärenden i datorn 
fast dom lika gärna kunnat koppla dom vidare”; ”förut kunde man lösa det direkt […] tar det 
hellre direkt så jag får direktkontakt”; ”Ring mig istället”. Det framkom också av intervjuerna 
att vissa respondenter lämnat ut direktnummer till kund för att underlätta arbetet; ”Efter första 
kontakten får man direktnummer”. En respondent tyckte också att kundkontakten ofta var 
onödig och att det hade räckt om man bara registrerade ärendet och kvitterat att man 
behandlat det.  

5.5 Minskad störning 
Som ett resultat av att kundtjänsten tagit över den initiala kundkontakten och allt fler ärenden 
därför kan hanteras elektroniskt av handläggarna har samtalen minskat. Vissa respondenter 
kommenterade särskilt detta. Framförallt rörde det sig då om att man ansåg att störningar 
hade minskat genom detta och att man därför kunde fokusera bättre på sitt arbete; ”Samtalen 
minskade naturligtvis. Telefonen ringde alltid. Blev avbruten. Man skulle fixa det och det”; 
”Stör inte lika mycket nu, förut ringde det alltid vid olämpliga tillfällen”.  

5.6 Dubbelarbete och övriga kommentarer 
Det framkom i intervjuerna att dubbelarbete hade förekommit. Detta var främst relaterat till 
konceptuella problem med systemet där ärenden skickades ut via mail och sedan hanterades i 
systemet. Att man inte såg i mailen om ett ärende var avslutat var något som flera 
respondenter valt att kommentera. Som redovisats tidigare så var det vanliga arbetssättet att 
man först undersökte ärenden via mailen. Detta ledde i vissa fall till att flera handläggare 
utförde samma ärende och kunden blev kontaktad flera gånger; läste mailen och ringde till 
kunden utan att gå in i Flexite. Upptäckte att någon annan redan kvitterat det. Kunden hade 
redan blivit ringd”. Vidare angav en respondent på frågan om önskad funktionalitet uttryck 
för ett behov av bättre kontaktmöjligheter inom ärendegruppen; ”Man skulle haft en mail till 
gruppen så att man snabbt kunde få ut det som är viktigt”. En respondent kommenterar också 
problem som uppstått med för stora och breda grupper; ”Har du stora grupper måste man läsa 
många ärenden. Ärendet kommer till en grupp med blandade yrkesuppgifter. Man måste man 
öppna varenda ett och sortera ’är det mitt eller inte mitt’ och sen sortera i skallen ’är det hans 
område eller mitt’. Fördel om man är få i gruppen då ligger det inte många ärenden och 
belastar gruppen om vissa får mindre bort från bordet”.  
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6. Diskussion 

”A frog in a well cannot conceive of the ocean.”- Zhuangzi 
 

Av intervjuerna framgår det såväl implicit som explicit att det finns problem som om de 
åtgärdas kan förbättra arbetssituationen för den anställde och i slutändan också ge ökad 
kundnytta.  Dessa är i huvudsak relaterade till hur ärenden presenteras, hur kundkontakt 
skapas och hur arbetet ska fördelas på ett effektivt sätt. Alla dessa problem går att i någon 
mening relatera till begreppet awareness och forskningen kring detta. Problemen kan till stor 
del härledas till frågor som ”Vad är mina uppgifter?” ”Vilka ärenden är jag bäst lämpad att 
svara på?” ”Har någon annan svarat på detta?” ”Vilka ärenden har de andra i gruppen 
påbörjat?” ”Har någon annan ringt kund?” ”Har någon annan för avsikt att utföra detta?” 
”Vems område är detta?” ”Vad har gjorts i detta ärende?” men också klargöranden som ”Jag 
är mottaglig för samtal”, ”Jag är trafikledare”, ”Dessa är mina områden” etc. 

Vidare upplever man att arbetsbelastningen ökat, och att ärendehanteringen anges som en 
bidragande orsak till detta. Vidare har också antalet ärenden sannolikt ökat (Hedestig & 
Söderström, 2008). Ökad belastning ökar kraven på koordinering och effektiv 
arbetsfördelning för att man ska uppnå god nivå på arbetet. Likväl har man inte i någon större 
utsträckning utvecklat arbetsrutiner för att hantera detta. Vidare har man i de fall där rutiner 
finns snarare undvikit koordinering än dragit nytta av den, vilket kan vara en bidragande 
orsak till att den ökade belastningen uppmärksammas i så stor utsträckning. Här blir det 
relevant att ställa sig frågan huruvida avsaknad av koordinationsstöd i sig har orsakat dessa 
rutiner, eller om de uppstått oberoende av detta. Jag menar att det finns visst stöd för det 
tidigare i det som framkommit i intervjuerna. Då syftar jag främst på de uttalanden som gjorts 
kring svårigheter med stora grupper och att man i många fall anpassat arbetssättet till mer 
individuellt, sekventiellt, arbete efter att inledningsvis arbetat parallellt.  

Man bör också ställa sig frågan i vilken utsträckning koordinering är möjlig. Här måste 
uppgiftens karaktär tas i beaktande, huruvida den är generell eller specifik. Uppgifter som ett 
flertal kan lösa och som inte kräver en specifik handläggare kommer fortsättningsvis att 
benämnas generella och behandlas i termer av generell koordinering. Följaktligen kommer 
motsatsen, uppgifter som kräver specifik handläggare, att benämnas som specifika och 
behandlas i termer av specifik koordinering. Av intervjuerna framkommer att arbetet är 
varierat och att man arbetar på olika sätt. Även om arbetssättet till viss del kan indikera på 
avsaknad av allmänt koordineringsstöd så måste man alltså också ta hänsyn till huruvida 
arbetet helt, eller till stor del, utgörs av uppgifter som kan koordineras generellt eller 
specifikt. Sekventiella uppdelningar av arbetet kan här ses som en indikation på att arbetet 
som sådant kan koordineras generellt; om ärenden måste hanteras av en enskild handläggare 
blir en sekventiell, veckovis, uppdelning omöjlig om ärendet ska hanteras inom 3 dagar. 
Vidare ges också uttryck för uppdelningar som kräver specifik koordinering; uppgifter som 
enkelt kan kategoriseras som ’mina’ utifrån t ex. kunskap, arbetsuppgift, område eller roll. 
Svårare är det att dra slutsatser om det arbete som sker utan informella fördelningssystem. 
Här kan det antingen vara fråga om att man inte koordinerar arbetet på grund av bristande 
behov, bristande systemstöd eller helt enkelt bristande rutiner i allmänhet. Medan man i de 
två tidigare fallen kan uttolka vilken typ av koordineringsstöd som krävs blir det alltså för 
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denna grupp svårare; de kan behöva allt eller inget och allt där i mellan.  Sammantaget 
klarnar dock en bild där arbetet sannolikt skulle effektiviseras om frågor av den typ som 
redogörs för i inledningen av detta avsnitt enkelt kunde besvaras.  

Medan ovanstående diskussion främst rör koordinering av arbetet inom gruppen måste 
dock också koordinering utanför gruppen behandlas. Tidigare studier har visat att 86 % av de 
kunder som begärt svar på sitt ärende har valt att få det via telefon (Hedestig & Söderström, 
2008). Uppringning av kund ses som ett av de största problemen med ärendehanteringen och 
det är ett komplext sådant. Å ena sidan leder systemet till färre störningar på grund av 
telefonsamtal och en ökad makt över arbetet för handledaren, å andra sidan förloras mycket 
av dessa fördelar när kunden inte kan nås och mycket arbete läggs på att jaga kunden. 
Störningsproblematiken kan beskrivas av asymmetrin i konversationen där iniativtagaren har 
makten; ”This assymetry arises because while initators benefit from rapid feedback about 
their pressing issue, recipients are forced to respond to the initiator’s agenda, suffering 
interruption” (Nardi et al. 2000. s 83). Då det är svårt att på förhand avgöra för mottagaren 
vad samtalet gäller leder det ofta till att samtal besvaras även när mottagaren egentligen är 
upptagen (Nardi et al. 2000). Omvänt gäller sedan för uppringningen, då blir handläggaren 
initiativtagare, vilket resulterar i en omvänd maktsituation över kommunikationen. Men som 
tidigare nämnt så förtas mycket av denna fördel av problemen med att kontakta kunden. Det 
som skulle ha kunnat resultera i ett maktövertagande ledde alltså i många fall snarare till 
maktlöshet. Vissa respondenter uttrycker därför också en önskan om att samtalen skulle 
kopplas fram ”Jag sitter ju här, varför kan dom inte ringa?”. Ett annat alternativ vid första 
anblick vore att frångå telefonkontakterna. Ingen av dessa två extrempositioner är i min 
mening optimala. Å ena sidan är inte alla ärenden optimala att direkt behandla i telefon. Här 
kan det röra sig om information som måste inhämtas, personer som måste kontaktas etc. 
innan ärendet kan behandlas. Om ett sådant samtal kopplas igenom resulterar det inte i ett 
avslutat ärende, utan enbart en störning i förhållande till vad det elektroniska systemet klarar 
av. Vidare underlättar elektronisk hantering behandlandet av ärendet då all information finns 
nedskriven och man på så sätt har alla uppgifter framför sig. Å andra sidan är vissa ärenden 
av sådan karaktär att ärendet inte tydligt kan specificeras eller att kommunikationsbehovet av 
andra skäl är stort. Dessa ärenden kännetecknas av att handläggaren måste ställa följdfrågor 
och på så sätt själv få fram nödvändig information om kunden. Omvänt kan också kunden ha 
ett flertal relaterade frågor av karaktären ”men om …” där direkt kommunikation i det 
närmaste är nödvändig. Detta skulle till viss del avhjälpas av elektronisk kommunikation i 
form av t ex. e-mail korrespondens. Men då den offentliga rollen, och den demokratiska 
principen om lika tillgänglighet, måste beaktas är en total övergång från telefon till 
elektronisk media inte en godtagbar lösning då man därmed, i viss mening, stänger ute den 
icke-digitala gruppen av människor.  

Klart är därför att telefonkommunikation i många fall är nödvändig. Vidare är det klart att 
det finns både för- och nackdelar med att hantera asymmetrin i kommunikationen genom ett 
omvänt förhållande. Vidare finns tillfällen då samtal både kan och borde kopplas igenom till 
handläggaren och ärenden som bör hanteras elektroniskt. Lösningen på problemet är alltså 
inte antingen eller, utan snarare att hitta en balans mellan de två sätten där störningarna 
minimeras samtidigt som samtal släpps igenom baserat på ärendets natur och mottagarens 
situation. Här kan awarenessystem vara till stor hjälp.  



Institutionen för informatik 2009-06-10 
Viktor Arvidsson 
 

 20

Det finns också koordinationsbehov som inte alltid framkommit lika tydligt av 
intervjuerna, men till viss del antytts eller kommenterats av enstaka respondenter. Dessa 
behov är främst knutna till generell kommunikation mellan olika handläggare och behov av 
att snabbt kunna kontakta alla inom en ärendegrupp med viktig information. Vidare 
framkommer också ett behov av informationsöverföring vid överlämnandet av uppgift vid t 
ex. möten, sjukdom, semester etc. Även här kan awarenessbaserade system vara till hjälp. 

Avslutningsvis är det viktigt vid utnyttjandet av awarenessystem att inte tro att det är en 
magisk lösning på alla problem. Tvärtom kan ett fel utnyttjat awarenessystem skapa problem 
i fråga om integritet, effektivitet, etc. Det är därför viktigt att ha tidigare forskning kring 
denna problematik i åtanke när man presenterar eventuella lösningar så att man inte skapar 
nya problem samtidigt som man åtgärdar gamla. Då ärendehanteringssystemet inte är ett 
primärt system (Hedestig & Söderström, 2008) och handläggarens arbete utgörs av mer än 
ärendehantering är det särskilt viktigt att beakta informationens pålitlighet; ”As workers 
become less dependent on the shared workspace for sharing documents and doing their jobs, 
workspace awareness in the centralized, separate shared workspace becomes less reliable” 
(Nomura et al. 1998. s 19). 

6.1 Policies och roller 

6.1.1 Specifik koordinering 
Specifik koordinering baseras på uppgifter som tydligt kan fördelas mellan 
gruppmedlemmarna. Som tidigare nämnts kan uppdelningen göras utifrån en mängd faktorer: 
geografiskt område, handläggarens arbetsuppgifter, handläggarens aktuella roll, etc. I de fall 
där ärendehanteringen av en eller annan anledning sköts primärt av en person kan till synes 
dessa sägas höra till denna grupp. Det medför dock vissa problem i behovsanalysen i de fall 
där någon blivit huvudansvarig på grund av bristande koordineringsstöd och där arbetet, om 
sådant stöd fanns, skulle kunna fördelas jämnare mellan gruppmedlemmarna. Detta avsnitt 
syftar alltså primärt till att behandla den typ av uppgifter som inte kan genomföras av vem 
som helst utifrån uppgiftens karaktär snarare än handläggarens situation, även om 
handläggarens situation likväl måste tas i beaktning på en mer generell nivå.  För att hantera 
denna typ av ärenden ser jag två primära ansatser: 

1) Öka kunskapen inom ärendegruppen om vem som kan utföra ett visst ärende så att det 
effektivt kan förmedlas dit av någon i gruppen.  

2) Med ett system styra flödet så att ett ärende kommer till rätt person på en gång . 
Dessa två ansatser kan viss mån sägas utgöra varandras motsatser. Den ena ansatsen hanterar 
osäkerheten genom ökad kunskap inom gruppen så att uppgifter förmedlas till rätt 
handläggare medan den andra ansatsen baseras på att systemet styr informationsflödet så att 
behovet av sådan koordination minskar. Jag kommer här att fokusera på den andra ansatsen, 
inte för att den första är irrelevant för arbetet utan för att den är mer generell i sin natur. Även 
den första ansatsen kan stödjas av awarenessystem, och i många fall är awareness snarast att 
se som en nödvändighet för att det arbetet ska ske effektivt. Detta beror på att awareness 
bidrar till att öka just sådan kunskap om omgivningen och möjliggör inhämtandet av sådan 
kunskap på ett naturligt, passivt, sätt.  

Hur kan man då styra informationen rätt och vad måste man tänka på? Ett sätt är att nyttja 
policies och roller (Edwards, 1996). Med policies avses här information som ger systemet 
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riktlinjer för hur ärenden ska förmedlas utifrån olika kriterier. Policies i den meningen avser 
alltså något som ger vägledning i mening av ”Om.. så..” fall. Med roller i sin tur avses ett 
tillstånd hos användaren som policies i sin tur svarar mot. Följande exempel beskriver 
helheten där X svarar mot ett kriterium och Y svarar mot en roll: ”Om ärendet rör X (var är 
bil b) förmedla det till Y (trafikledaren)”. Ett sådant system skulle minska osäkerheten i 
systemet och minska belastningen för dess användare genom att systemet tar över en del av 
bördan och ansvaret. Detta kan i stort liknas med det arbete som redan skett i fråga om 
checklistor. Fördelen här att arbetet istället sker inom, och genomförs av, systemet. Ett sådant 
system skulle både kunna effektivisera hanteringen av ärenden genom att öka träffsäkerheten 
i systemet och bidra med värdefull awareness om aktörernas tillstånd (Edwards, 1996).  Ett 
sådant system kan också minska sårbarheten i de informella system för arbetsuppdelning som 
nu finns. Till exempel kan back-up regler användas för att hantera situationer där någon inte 
är tillgänglig på grund av sjukdom, semester osv. Det ställer dock höga krav på att 
informationen i systemet är tillförlitlig så att man inte förlitar sig på felaktig information. 
Vidare ställer rollbaserade system höga krav på flexibilitet och dynamicitet så att roller enkelt 
kan skiftas allt eftersom arbetet fortskrider (Dourish & Bellotti, 1992; Edwards, 1996). 
Vidare bör också skapandet av policies och roller vara enkelt och intuitivt så att nödvändiga 
förändringar kan göras allt eftersom behov av detta uppstår.  

Av ovanstående framgår att även arbetsfördelningsrutiner inom det jag kallat generell 
koordinering kan dra nytta av policies och roller. Här syftar jag främst på sekventiella 
fördelningssystem (ex. veckovis uppdelning), jag anser dock att system av denna typ bör 
användas främst där behovet är baserat på uppgiftens karaktär snarare än rådande 
arbetsrutiner, som i sig kan anses vara problematiska. En primär orsak till det är att systemet i 
dessa fall inte skulle medföra några direkta fördelar vare sig ur koordinationssyfte eller i fråga 
om upplevd arbetsbelastning. Den enda direkta fördel jag kan se är en reducerad inkorg som 
likväl inte kollas av. 

6.1.2 Genomkoppling 
En annan aspekt av ärendehanteringen som skulle vara hjälpt av policies och awareness är 
kundkontakten. Med kundkontakt avses här den fas av arbetet där kunden och handläggaren 
kommunicerar. Specifikt avgränsar sig denna diskussion till vidarekoppling av telefonsamtal 
och den lösning som las fram i den inledande diskussionen; det vill säga hur man kan hitta en 
balans mellan störning å ena sidan och mottagarens situation och ärendets natur å andra sidan. 
Dessa störningar kan vara mer eller mindre lämpliga, dels beroende på mottagarens situation 
(Reder & Schwab, 1990) och dels på ärendets natur. Ett system som syftar till att balansera 
denna trade-off kan därför inte enbart ta hänsyn till ärendets karaktär utan måste också ta 
hänsyn till mottagarens tillgänglighet och belägenhet; ett ärende som i vissa fall kan släppas 
igenom kan inte släppas igenom i andra fall och ett mindre allvarligt ärende kan under vissa 
förutsättningar släppas igenom medan ett mer allvarligt ärende under andra förutsättningar 
bör stoppas.  

Policies utgör ett tänkbart sätt att ta hänsyn även till mottagarens belägenhet. Likt tidigare 
avsnitt specificeras då riktlinjer för systemet utifrån kriterium och roll. Roll blir i denna 
mening ett uttryck för den typ av belägenhet mottagaren befinner sig i och kriteriet speglar 
ärendets natur. Policies och roller bör här hållas enkla och intuitiva för att underlätta såväl 
skapandet av dessa samt den administrativa aspekten i fråga ärenderegistrering. Vidare ställs 
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samma krav som tidigare i fråga om flexibilitet och dynamik. Ett annat snarlikt, mer 
informellt, sätt att hantera problematiken på är en enklare form av awarenessystem enbart 
baserat på två värden för kriteriet (akut, ej akut) och tre värden för belägenhet (önskar: alla 
samtal, akuta samtal, inga samtal). Ett sådant system skulle ha fördelen av att vara enklare att 
implementera i den aktuella verksamheten samtidigt som man åtnjuter vissa av de fördelar 
som mer komplexa policy-role system medför. Vidare kan det senare anses vara mer lämpligt 
när hänsyn tas till kundtjänstens arbete. Det finns redan idag fastslagna kriterier för vad som 
är ett akut ärende och om den awarenessinformation som förmedlas är pålitlig medför det 
ingen ökad belastning för kundtjänst i fråga om tidsödande försök att koppla igenom samtal 
till olika handläggare osv. Vidare har det ingen negativ påverkan på svarsfrekvens hos 
handläggarna (missade samtal) då systemets syfte är att just koppla samtal när handläggare är 
mottaglig för sådant.  

Informationens pålitlighet är här primärt beroende av den information som handläggaren 
förmedlar. Här finns å ena sidan klar nytta för handläggaren av att förmedla korrekt 
information. Detta påverkar pålitligheten positivt då bidragandet av information skapar direkt 
nytta och de problem med disparitet som tidigare belysts på så sätt undviks. Å andra sidan 
finns av samma skäl en viss risk i de fall där handläggaren lämnar sin telefon. När så sker 
finns ingen direkt koppling mellan nytta av att ändra status och arbetsinsatsen vilket måste 
beaktas. Samtidigt finns en tydlig önskan hos många respondenter att just kunna ta emot 
samtal när de finns tillgängliga, vilket skapar incitament för att följa fastslagna rutiner och 
säkerställa systemets fortlevnad. Avslutningsvis är en fråga som bör undersökas behovet av 
stöd för hantering av upptagna linjer, då det kan vara en riskfaktor i fråga om tillförlitlighet. 
Utifrån det material jag tagit del av anser jag dock inte att det medför något större problem, 
men det bör beaktas vid eventuell implementering av sådant system.   

Den exakta tekniska lösningen för såväl presentation av awarenessinformation som val av 
status kommer här inte närmare att diskuteras utöver de krav som måste uppfyllas. Från 
kundtjänstens sida måste informationen presenteras enkelt och överskådligt, t ex. i anslutning 
till handläggarnas namn och kopplingskriteriet i checklistorna.  För handläggarens del måste 
skiftandet av roller (belägenhet) ske smidigt och på ett tillförlitligt sätt (Dourish & Bellotti, 
1992; Edwards, 1996). Då vissa handläggare utför stora delar av arbetet utanför en specifik 
arbetsplats bör mobilitet också beaktas för att uppnå optimalt resultat. Ett tänkbart sätt är att i 
dessa fall knyta systemet till telefonen, t ex. genom en mobilapplikation. Vidare bör 
kundtjänst ha befogenhet att ändra belägenhet om så är nödvändigt. En sådan åtgärd bör dock 
i dessa fall kommuniceras till handläggaren i fråga, t ex. via telesvar och/eller automatiskt e-
mail. Det kan också vara lämpligt att använda ett signalsystem liknande det som redan 
används i Flexite (grön, gul, röd) för att göra det mer intuitivt.  
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6.1.3 Avslutande kommentar 
Som en avslutande kommentar kan nämnas att arbetet idag med checklistor till stor del liknar 
vad som just nämnts om policies och roller. Här menar jag dock att mycket av detta arbete 
fokuserats på kundtjänstens arbete snarare än ärendegruppens. Vidare bör man ha i åtanke att 
arbetet med checklistor är manuellt och ökar den administrativa belastningen. Vidare måste 
dessa listor, till stor del just därför, hållas korta och överskådliga. En stor fördel här med 
policy-system är att man kan tillgodogöra sig de fördelar mer utförliga checklistor skulle 
medföra för handläggarna utan att nödvändigtvis öka belastningen för kundtjänsten (Edwards, 
1996).  

6.2 Generell koordinering 
Generell koordinering baseras på uppgifter som inte har särskilda krav på utförare. Som 
tidigare nämnts bör denna typ av koordinering stödja de grupper som t ex. har sekventiella 
arbetsfördelningar, eller helt saknar arbetsfördelningar, och som behandlar ärenden av främst 
generell natur. Enkelt uttryckt ärenden som behöver fördelas, och inte förmedlas. 

För att denna koordinering ska vara möjlig måste användaren ha kännedom om vilka 
ärenden som finns i systemet, status för varje ärende, samt vad övriga medlemmar i gruppen 
gör; det vill säga, handläggaren behöver svar på frågor som ”Vad finns att göra?”, ”Vad 
görs?”, ”Vad har gjorts?”, ”Vad gör andra?”, ”Vad är mest brådskande?”. Det nuvarande 
ärendehanteringssystemet18 ger visst stöd för besvarandet av dessa frågor. Exempel på sådant 
städ är den information som görs tillgänglig av systemets loggar samt att ärenden försvinner 
ur systemet för de övriga när ett ärende accepteras. Det är här svårt att avgöra exakt vad som 
är det huvudsakliga problemet; bristande utbildning, bristande systemstöd eller en 
kombination av de två. Klart är av det som framkommit under intervjuerna att handläggarna 
inte, utifrån den information de tar emot, kan svara på de frågor som för denna typ av 
koordinering är av intresse. Följande kommer därför primärt att utgå ifrån hur 
ärendehanteringen sker och på vilket sätt hanteringen måste stödjas för att koordinering ska 
vara möjlig och fördelaktig för deltagarna.  

I det nuvarande sättet att arbeta sker den primära överblicken av ärenden i systemet via 
mail. Det är så handläggarna noterar inkomna ärenden och det är så de tillgodogör sig 
information om det specifika ärendet och på så sätt avgör huruvida de ska utföra det och 
beslutar om eventuell åtgärd. Detta märks av de kommenterar som ges i intervjuerna om 
arbetet i med ärendehanteringen. Det finns konceptuella problem med detta sätt att hantera 
ärbetet på. En vanligt förekommande kommentar är att man inte ser i mailen att ett ärende är 
avslutat. Vidare framkommer det i intervjuerna att man ”måste” in i systemet för att se om ett 
ärende är taget. Det systemstöd för koordinering som finns når på så sätt inte ut till 
användarna i tillräcklig utsträckning. Särskilt anmärkningsvärt är logginformationen som 
förutsatt normal användning kräver sex steg att nå. För att effektivt koordinera arbetet måste 
alltså dessa frågor kunna besvaras i överblicken, annars förlorar den sitt värde.  

                                                 
18 Flexite 
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Här finns ett stort hinder, mail-rutinen19. Mail är helt enkelt inte lämpade för sådan typ av 
dynamisk information. Vidare skulle information som sänds till gruppen vid ärenderelaterade 
förändringar dränka användaren i information (Borghoff & Schlichter, 2000). De problem 
som mail-utskicken skapat kan alltså inte åtgärdas av mer mail, och så länge som mail utgör 
är den primära källan till information för handläggarna kommer grundproblemet att kvarstå; 
informationen finns inte där den som mest behövs. Utifrån den kritik av systemet som 
framkommit och utifrån de användningsmönster som kristalliserats ser jag följande som 
tänkbar lösning.    

6.2.1 Ärendehantering 2.0 
Jag anser att det utifrån det som framkommit och de krav som ställs på funktionalitet behövs 
ett nytt primärt sätt att inhämta information. Den exakta utformningen är av mindre vikt här 
och fokus i min diskussion kommer ligga på de generella drag systemet bör ha. Systemet kan 
i stort klassificeras som ett common information space (Schmidt & Bannon, 1992; Bannon & 
Bødker, 1997) för ärendegrupperna. Här kommer främst två aspekter att behandlas: Ett nytt 
gränssnitt samt ett ”nytt” arbetssätt.  Gränssnittet avser att ge handläggarna den snabba 
överblick som mail-rutinen ger men öka dess värde genom en dynamisk plattform där 
awareness bättre kan stödjas. Vidare görs som ett resultat av detta gränssnitt det ”nya” 
arbetssättet möjligt. Det kan inte nog betonas här att syftet inte är att förändra arbetssättet, 
vilket kräver noggranna överväganden (Borghoff & Schlicter, 2000), utan snarare att förändra 
systemet så att det bättre stödjer den nuvarande arbetsgången. Samtidigt kan den nuvarande 
arbetsgången ses som ett resultat av det nuvarande systemstödet, och hur framtida arbetssätt 
skulle se ut med ett förändrat system är svårt att veta. Vidare bör CSCW-system fokusera på 
självorganisering snarare än datorisering av formella procedurer (Schmidt & Bannon, 1992, s 
17). Detta gör att systemet, samtidigt som det åtgärdar de observerade bristerna, också måste 
vara öppet och flexibelt och snarare stödja arbetet som sådant, än ett, eller flera, specifika 
arbetssätt.  Genom att stödja arbetet snarare än ett arbetssätt kan det enskilda arbetet och 
koordineringen av ärenden stödjas utan att handläggarna begränsas av föreskrivna procedurer 
och konventioner (Schmidt & Bannon, 1992). Det är alltså inte fråga om ett skapande av ett 
nytt formellt arbetssätt, utan snarare ett effektivare stöd av ärendehanteringsarbetet som 
möjliggör effektiva arbetssätt bättre anpassade till gruppens specifika behov. 

För att en eventuell övergång ska ske så smidigt som möjligt är det önskvärt att det nya 
systemet i centrala delar efterliknar de nuvarande. De centrala delar som framkommit av 
studien är mailpresentationen - inbox, mail, systempresentationen – överblick, ärendelista, 
ärendeinformation, samt funktionaliteten – acceptera, kvittera, vidarebefordra, besvara. 
Vidare bör hänsyn tas till hur awareness idag presenteras i form av färgsystem – grön, gul, 
röd etc. För att bättre stödja koordination bör följande funktionalitet finnas utöver detta –  

                                                 
19 Med mail-rutinen avses den praxis där användaren som primär informationskälla använder de mail-
utskick som systemet genererar.  
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markera20, rekommendera21, kommentera22 (internt), bevaka23. Avslutningsvis genereras och 
presenteras relevant awarenessinformation i varje vy. Tanken med systemet är som följer:  

 
1) Användaren öppnar systemet, som förslagsvis är webbaserat. Behörighet kontrolleras på 

sedvanligt vis. Behörighet verifieras i existerande system, då åtkomst till detta är 
nödvändig.   

2) En lista av ärenden presenteras. Användaren ser vilka ärenden som inkommit sedan 
senaste inloggning. Vilka ärenden som är markerade (själv eller av andra), Vilka ärenden 
som är rekommenderade (se fotnot 4). Med hänsyn till 3 dagars regeln indelas ärenden i 
datumkluster. Vidare särskiljs akuta ärenden, t ex. genom färgkodning. Kommentarer hålls 
dolda, men kan klickas fram. Ärenden kan markeras.  

3) Användaren öppnar ett ärende, förslagsvis med t ex. AJAX24. Ärendeinformation 
presenteras. Informationen presenteras i stora drag som nu för att underlätta migration (se 
bilaga A.7). Kommentarer visas. Funktionalitet: Acceptera; kommentera; rekommendera; 
vidarebefordra.  

4) Ärendet accepteras. Ärendet är synligt för andra25. Möjlighet ges att besvara och kvittera 
ärendet. Ärendet särskiljs, för alla, genom t ex. färgkodning. För ett accepterat ärende görs 
det möjligt att direkt från 2) besvara detta.  

5) Användaren väljer att besvara ett ärende. För att underlätta migration följs i stora drag 
nuvarande mall för denna hantering (se bilaga A.8).  

                                                 
20 Markera är en lättare form av acceptera. Markera innebär att man har för avsikt att utföra ett ärende. 
Uppdelningen motiveras av den rådande användning där man först utför och sedan går in i systemet. 
Vidare kan det vara önskvärt vid genomgång av ärenden att först scanna av ärendemängden för att 
sedan utföra de ärenden som funnits särskilt lämpliga att utföra. Markerade ärenden syns för övriga 
gruppmedlemmar men särskiljs genom t ex. färgkodning. Vidare ges information om vem som 
markerat ärendet. Detta kan utföras med färgkoder, men vid stora grupper är namn att föredra. Det 
finns dock inget som utesluter en kombination och möjlighet för användaren att själv färgkoda sina 
gruppmedlemmar.   
21 Rekommendera är en lättare form av vidarebefordra. Avsikten är att stödja fördelning av arbetet på 
ett icke-begärande sätt. Rekommendationer är här begränsade till den egna gruppen. Ärendet är av 
sådan karaktär att någon kan tänkas vara bäst lämpad, men att det inte är nödvändigt att just den utför 
det. Vidare kan ett ärende rekommenderas till flera personer. Rekommenderade ärenden särskiljs 
främst för mottagaren och avsändaren. Att särskilja för alla kan vara önskvärt, men också 
problematiskt, då det kan innebära att övriga förväntar sig att denne hanterar ärendet vilket inte alltid 
är optimalt. Det bör därför särskilt utvärderas.  
22 Kommentera avser ärenderelaterad kommunikation och information. Ordet kommentera kan vara 
aningen missvisande, och motiveras främst genom den koppling det har till den sociala webben i stort. 
Enkelt uttryckt rör det sig alltså om textrutor där information kan lämnas av handläggarna som är av 
intresse för övriga och relaterad till ärendet. Denna funktion är av särskilt intresse för det ”nya” 
arbetssättet som senare kommer beskrivas. Vidare kan handläggaren här också för sig själv, i 
avsaknad av sådant arbetssätt, spara information åt sig själv som senare kan behövas; information man 
kollat upp etc. 
23 Bevaka innebär 1) att ärendet särskiljs genom t ex. färgkodning. 2) att information förmedlas när 
ärendet på något sätt behandlas. 
24 Asynchronous JavaScript and XML.  
25 Detta är den främsta avvikelsen från nuvarande system. Avvikelsen motiveras av att informationen 
ur koordinationssynpunkt är relevant för de övriga medlemmarna. T ex. ger det en indikation på 
nuvarande belastning, vilket inte annars skulle synas om någon valt att acceptera ett flertal ärenden 
och dessa försvunnit helt.  
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Vidare ges goda filtreringsmöjligheter i t ex. menykategorier som ”mina markerade”, ”mina 
accepterade”, ”mina bevakade” etc. Dessa kommer inte här behandlas närmare. Det kan också 
tänkas vara önskvärt med historiska data om övriga handläggares deltagare. Jag väljer dock 
här att inte stödja sådan funktionalitet med hänsyn till den problematik som tidigare 
presenterats (t ex. dual tradeoff, Hudson & Smith, 1996).  

Avslutningsvis kommer det sk nya arbetssättet kort kommenteras. Utifrån analys av 
datamaterialet framkommer att det finns tre huvudsakliga delmoment i ärendehanteringen: 
informationsinsamling; svarsformulering; kontakt med kund. Beroende på ärendets natur 
varierar betydelsen av dessa moment. Vissa frågor kan besvaras direkt, andra kräver 
informationsinsamling etc. Fördelen med ett system likt det ovan är att det kan stödja både 
delmomenten, men även en uppdelning av dem. Detta bemöter delvis den problematik kring 
uppringandet av kund som tidigare nämnts. Genom att ärenden kan slutföras fram till 
kundkontakt, och momenten kan fördelas mellan olika individer kan på så sätt arbetet 
effektiviseras. Här kan t ex. ärenden markeras för kundkontakt och presenteras i ”ringlistor” 
varpå någon som har tid över kan kontakta inte bara sina ”egna” kunder, utan hela gruppens 
och på så sätt effektivisera kundkontaktarbetet. Ur ett funktionellt perspektiv bör här nya 
kommentarer synliggöras i högre utsträckning än tidigare, då dessa förändringar blir av högre 
vikt än tidigare. Vidare bör det till viss del minska den luft i systemet som finns och öka 
kundservicen genom att en kund som ringer om samma ärende flera gånger kan få svaret via 
kundtjänst. Detta är inte lämpligt för alla ärenden, men kan alltså likväl minska 
arbetsbelastning och luft i systemet samt öka kundnytta och effektivisera arbetsprocessen.  

7. Slutsats 

“Groupware doesn’t try to do magic. It doesn’t get the work done for you, but lets you stay 
on top of the work. That is the real promise.”  - Terry Winograd26. 

 
Det är omöjligt att på förhand dra några säkra slutsatser kring hur mycket arbetet skulle kunna 
effektiviseras med hjälp av koordineringsstöd och awareness. Som tidigare nämnts finns ett 
flertal fördelar med såväl koordinering och de former av awareness som stödjer detta. Vidare 
påstås förlorat arbete på grund av koordinationsproblem orsaka allvarliga problem i stora 
organisationer och samarbete enbart vara effektivt om kommunikation och aktiviteter inom 
gruppen är väl koordinerade (Borghoff & Schlicther, 2000).  Begrepp som grupp, team och 
awareness har medvetet hanterats löst i denna uppsats. Syftet här är inte att urholka 
begreppen, utan snarare att visa på deras värde utanför den strikta definitionen.   

Vidare är det komplicerat att studera grupper (Borghoff & Schlichter, 2000). Än svårare är 
det att studera grupper som inte agerar som sådana, där arbetet sker individuellt snarare än 
tillsammans. På så sätt är de lösningar som presenterats ingen silverkula; ingen exakt nyckel 
till den organisationella pärleporten. Men problemen är högst verkliga och det är dem jag vill 
lyfta fram. Denna studie visar på ett tydligt behov av koordinering, och resultatet av ett 
system som inte tillräckligt stödjer detta. Tre huvudsakliga problem har lyfts fram, hur 

                                                 
26 Citerad i Borghoff & Schlicter (2000. s 92) 
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ärenden presenteras, hur kundkontakt skapas och hur ärenden fördelas. Vidare har jag visat att 
alla ärendetyper medför koordinationsbehov oberoende av ärendets natur. Här har två 
huvudsakliga ärendetyper med differentierade koordinationsbehov identifierats, specifik 
koordinering för handläggarspecifika ärenden och generell koordinering för 
handläggargemensamma ärenden. Ansatser för att tillgodose dessa har diskuterats i form av 
policies och roller, awareness och en ny ärendeplattform som integrerar arbetsgången från 
första överblick till avslutat ärende i ett system rikt på awareness och 
koordineringsmöjligheter. Dessa ansatser avser effektivisera ärendehanteringen, främst 
genom att minska uppringningsproblematiken, öka kundnyttan, minska arbetsbelastningen 
och koordinera arbetsprocessen utan att belasta kundtjänsten. Detta avses ske genom 
awareness och awareness-relaterade mekanismer. Ingen lösning är fri från problem, men de 
illustrerar såväl problemets kärna som hur awareness kan komma till nytta. Således kan dessa 
illustrationer tjäna som en utgångspunkt för framtida effektivisering av ärendehantering 
baserad på ökad awareness och därigenom möjlighet för ökad koordinering.  

7.1 Avslutande diskussion 
“I know the joy of fishes in the river through my own joy, as I go walking along the same 
river.” – Zhuangzi  
 
Jag har medvetet undvikit en diskussion om groupware i detta arbete. Orsakerna är många, 
ordets definition27, ärendegruppernas nuvarande natur, arbetets karaktär etc. Jag anser dock 
att en diskussion avslutningsvis bör föras åtminstone i dess riktning. Groupware kännetecknas 
av höga värden i två dimensioner – common task och shared environment (Borghoff & 
Schlicther, 2000). Där man idag knappast kan tala om dessa dimensioner utifrån den 
nuvarande mer individuella arbetsstrukturen för de presenterade lösningarna oss mot en 
plattform där en sådan diskussion blir möjlig. Jag kommer här att sluta att tala i termer av 
groupware, men ändå låta dess dimensioner utgöra diskussionens kompassriktning.  

Ett av de huvudsakliga problem med awarenessinformation som behandlats är 
informationens pålitlighet. Vidare har nämnts att denna påverkas i stor utsträckning av 
arbetets natur (Nomura et al. 1998). Vidare har nämnts att Flexite inte är ett primärt system 
för hanläggarna (Hedestig & Söderström, 2008) och att ärendehanteringen i sig är en 
sekundär syssla. Då ärendehanteringen likväl utgör en organisationsgemensam del av arbetet 
kan dock detta tjäna som en plattform för allt arbete. Tanken är att på så sätt skapa ett system 
man inte ”går in” i, utan ett system man ”är” i. Detta medför stora möjligheter för awareness- 
och kommunikationstöd över hela verksamheten och inte bara den del som specifikt rör 
ärendehanteringen. Vidare kan på så sätt de olika system som används integreras i ett 
övergripande system utifrån de olika förvaltningarnas behov. När datorer i allt högre 
utsträckning börjar användas till att stödja arbetet och allt fler separata system tillförs 
organisationen leder det ofta till problem då den anställde måste arbeta i, och lära sig, ett 
flertal olika system och ibland också utföra samma arbete flera gånger. En 
presentationsmässig integration av dessa system skulle således kunna åtgärda vissa av dessa 

                                                 
27 “Groupware are computer-based systems that support groups of people engaged in a common task 
(or goal) and that provide an interface to a shared environment” (Ellis et al. 1991, citerad i Borghoff & 
Schlicther, 2000. s 94) 
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problem genom att ge enkel åtkomst till de olika systemens centrala delar utifrån ett och 
samma gränssnitt, samtidigt som det skapar förutsättningar för pålitlig awarenessinformation 
(Nomura et al. 1998) och en plattform för intraorganisationell kommunikation. Jag anser att 
det förslag som presenterats i ”Ärendehantering 2.0” kan utgöra ett tänkbart första steg i en 
sådan utveckling. De primära fördelar detta skulle innebära är att åtkomst till centrala 
funktioner i de olika systemen kan integreras. Vidare kan dubbelarbete i fråga om 
rapporteringar i olika system minskas och effektivare kommunikation stödjas (Nardi et al. 
2000). Avslutningsvis förenklas sannolikt utvecklingsprocessen av att de separata 
förvaltningarna själva kan avgöra vilka moduler de vill integrera samt genom att de separata 
systemen finns kvar. Vidare bör processen förenklas genom att konflikt mellan olika 
systemleverantörer undviks då de olika systemen inte integreras med varandra direkt utan 
genom ett övergripande system. En sådan integration hotar heller inte den enskilde 
utvecklaren nämnvärt utan förstärker paradoxalt nog snarare dennes position i verksamheten 
samtidigt som organisationen å sin sida minskar sitt beroende genom att delsystemen enklare 
kan bytas ut vid behov.  
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A - Skärmdumpar 
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A.2 – Kundtjänståtgärd 
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A.3 – Ärendemottagare 
 

 
 
 
 



Institutionen för informatik 2009-06-10 
Viktor Arvidsson 
 

 34

A.4 – Epostutskick, nytt ärende 
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A.5 – Tabellvy 
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A.6 – Listvy 
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A.7 – Ärendeinformation 
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A.8 – Kvittering av ärende 
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B – Intervjufrågor från tidigare studie  
Hedestig & Söderström, 2008. 

0. Personlig bakgrund 
 1. Vilken är din bakgrund m.a.p. framför allt utbildning och tidigare anställningar i kommunal 

förvaltning? 
 

2. Vilka arbetsuppgifter har du haft i dina tidigare anställningar? Skiljer sig det du gör nu mycket 
från det du arbetat med tidigare? 

 
3. Hur stor/liten datorvana har du? 

1. Utbildning 
1. Vilken typ av utbildning har du fått genomgå för att kunna arbeta vid enheten? 

 
2. Vilken uppfattning har du om utbildningen. Har den varit tillräcklig omfattande eller saknas 

det något? 

2. Yrkesrollen, Arbetsuppgifter 
1. Vilka är dina arbetsuppgifter på enheten. Handläggare (vad innebär det). Kontaktytor mot 

kollegor, system osv. Hur mycket tid lägger du ned på respektive aktivitet? 
 
2. Har inrättandet av kundtjänsten inneburit några förändringar i ditt sätt att arbeta? Jämförelse 

med hur du jobbade tidigare och nu. Vad är skillnaden? Är det till det bättre eller sämre?  
 

3. Hur ser du på din egen yrkesroll? Ser du att ditt arbete är annorlunda jämfört med liknande 
arbetsuppgifter som funnits/finns på andra förvaltningar? Tror du att arbetet kommer att 
successivt förändras på något sätt? 

3. IT-Systemen 
 1. Vilken uppfattning har du om det IT-stöd du har till förfogande för att lösa dina uppgifter? 

Hur van är du med denna typ av system, både vad gäller hårdvara och mjukvara 
 
 2. Upplever du dem som användarvänliga, dvs är logiska i sin struktur och följer dina 

arbetsrutiner, intuitiva på så sätt att du lätt kan navigera och söka i systemen etc?  
 
 3.  Om något system av någon anledning skulle gå ned, har ni backup system eller 

handlingsplaner för att köra manuellt? 
 
 4. Känner du att du saknar någon funktion i era IT-stöd, eller att vissa rutiner känns som onödigt 

krånglig eller tidskrävande? 
  
 5. Har du möjlighet att påverka utformning eller förändringar i systemen? 

4. Förväntningar på kundtjänsten 
 1. Vilken uppfattning har du på kommunens satsning på en gemensam kundtjänst? Har din syn 

på KT förändrats över tid, framför allt sedan KT drog igång? 
 
 2. Vad tycker du om upplägget med att gå igång med tre förvaltningar nu och ta med resterande i 

nästa fas? 
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5. Din roll som handläggare i relation till kundtjänsten 
1. Med tanke på att du nu åtminstone kan börja se resultatet av vad som blivit av kundtjänsten, 

speciellt givet att den lanserats nyligen. 
 • Vilka effekter tror du att Kundtjänsten får för Skellefteå kommun? 

 
2. Vilka effekter tror du att Kundtjänsten får för din egen förvaltning? Speciellt med avseende på 

integrationen av Intranäten och Marklund med KT:s arbete. 
 

3. Vilka effekter tror du att Kundtjänsten får för medborgarna i Skellefteå? 
 

4. Har du möjlighet att ge återkoppling till kundtjänsten om fel och brister? Hur sker kontakten 
mellan KT och er förvaltning? Kan ni ge förslag på förbättringar och förändringar? Har du 
några exempel som kommunicerats till KT eller något som du själv funderat på?  

6. Framtiden 
 

1. Hur ser du på den närmsta framtiden i ditt jobb på enheten 
 
2. Hur ser du på nästa fas i kundtjänstprojektet, dvs. när de övriga förvaltningarna kommer med? 

 
3. Ser du själv nu när kundtjänsten är på plats vad som är nästa steg i utvecklingsprocessen inom 

Skellefteå kommun? Vad kan förändras/förbättras? Är det mer mot e-tjänster … 
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