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Abstract 

The aim of this study has been to examine if an implementation of a One Stop Shop in the

public sector and its IT-support can serve as a motor for business development. By examine

the relation between the One Stop Shop and the public administrations we have tried to

answer this question. The municipality that we have examined underwent a big change,

seven years ago, when they implemented a One Stop Shop including a IT-support called

Flexite. But despite these seven years and the fact that Flexite has changed approach from a

Case Management System to a Support System for Business Development the municipality

have not adapted to this change. 

Förord

Vi  vill  ge  ett  stort  tack  till  vår  handledare  Ulf  Hedestig  som varit  ett  stort  stöd  och  en

inspiratör vid genomförandet av detta arbete. Vi vill även tacka personalen på kundtjänst och

förvaltningarna på den kommun vi valt att förlägga undersökningen till. 
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1. Inledning

Medborgarinflytandet i kommuner har genom åren genomgått en betydande förändring. På

1940-talet  kunde  medborgare  påverka  i  form  av  förtroendevalda.  Nu  på  2000-talet  kan

samma sak ske genom medborgardialoger. Med hjälp av IT har offentliga myndigheter både

kunnat öka informations-tillgängligheten men också kunnat förbättra medborgardialogen. 

     Regeringen har på senare år infört en digital agenda som är en väl sammantagen strategi

för IT-politiken i landet. Syftet med den digitala agenda är att kunna ge kommuner och dess

verksamheter  stöd  och  vägledning  i  arbetet  med  att  genomföra  insatser  som  är  IT-  och

kommunikationsrelaterade. Dessa insatser ska vara till nytta för kommunens verksamhet och

även den service som kommunen erbjuder till de som bor, arbetar, studerar eller bedriver

näringsverksamhet i kommunen.

     En svårighet som kommuner ofta ställs inför är om det fokuseras på rätt saker. Att som

kommun kunna skapa värde i servicen som verksamheterna erbjuder underlättas om man

har en helhetsbild av hela kommunens arbetsflöde, både internt men även mot medborgarna.

Att visuellt kunna visa arbetsflödet kan göras med hjälp av processkartor. Styrkan med ett

processinriktat arbetssätt är just att det hjälper kommunen att fokusera på rätt saker – det

som är kundvärdesskapande i verksamheterna.

     Som ett sätt att öka medborgardialogen, men också effektivisera processer i offentliga

myndigheter, har på senare tid fenomenet one stop shop (Wimmer, 2007), dvs. gemensam

kundtjänst, kommit i ropet. Kommunen som vi valt att undersöka i vår uppsats genomgick

just  en  sådan  förändring  i  detta  syfte.  Från  att  ha  gått  från  en  situation  där

förvaltningskontoren svarat på mindre än hälften av de inkommande telefonsamtalen svarar

nu kommunens kundtjänst  på alla  telefonsamtal  och två tredjedelar  får  svar på sin fråga

inom två minuter. 

    För att kunna implementera en gemensam kundtjänst behöver en kommunal verksamhet

ändra sitt synsätt från stuprörs-form till att tänka i processer. Att arbeta i stuprörs-form är

den gamla versionen av kommunal organisering som innebär att varje förvaltning arbetar

efter sina egna funktioner. Varje funktion kommunicerar i sin tur bara inom sin avgränsade

del och blir på så sätt isolerad från funktioner de andra förvaltningarna inom kommunen har.

Detta stuprörs-tänkande medför att det är svårare för såväl medarbetare som enhetschefer

att  kunna  se  helheten  som  de  befinner  sig  i  och  när  problem  uppstår  sker  det  ofta  i

gränssnitten mellan de olika funktionerna. Vid sådana tillfällen faller saker och ting mellan

stolarna och detta drabbar oftast medborgarna.  Beskriver kommunen istället  arbetsflöden

utifrån  processer  med  ett  kundperspektiv  och  med  ett  helhetsperspektiv  får  man  större

kundnytta, man kan lättare identifiera problem och hittar synergieffekter. Med andra ord så

går arbetssättet ut på mindre av funktionstänkande (stuprör) och mer av helhetstänkande

(hängrännor). 

    En annan viktig beståndsdel med att  arbeta processinriktat  är  att  använda sig av rätt

teknikstöd.  Kommunen  vi  valt  att  titta  på  införde  vid  starten  2007  ett

ärendehanteringssystem kallat Flexite. Med tiden har Flexite gått över till att kalla sig Flexite

BPMS och  marknadsför  sig  som ett  verksamhetsutvecklingssystem.  I  en  rapport  av  Orre

4



(2008)  beskrivs  hur  den  statistik  som  Flexite  ger  borde  kunna  användas  för

verksamhetsutveckling. Detta fick oss att vilja ta reda på om kommunens förvaltningschefer,

sju  år  efter  införandet  av  kundtjänst  och  Flexite,  förstått  potentialen  i  den  mängd

information Flexite genererar. Enligt Vinekar (2006) kan det ta lång tid att genomföra en

förändring  i  en  organisation,  speciellt  när  det  gäller  nya  strategier  och  förändringar  av

kulturer i organisationen. Vissa processer tar helt enkelt längre tid än andra. Detta kan vara

fallet i kommunen. 

1.1 Syfte
Den undersökta kommunen införde kundtjänst och Flexite för sju år sedan. I och med att

Flexite  ändrats  från  ärendehanteringssystem  till  verksamhetsutvecklingssystem  så  syftar

denna  studie  till  att  undersöka  om  kundtjänst  och  förvaltningarna  använder  Flexite  för

verksamhetsutveckling.  Genom  att  undersöka  relationen  mellan  kundtjänst  och

förvaltningarna vill vi se om det finns möjligheter och hinder till verksamhetsutveckling.

1.2 Frågeställning
-  Kan  en  gemensam  kundtjänst  och  dess  it-stöd  verka  som  drivkraft  för

verksamhetsutveckling? 

- Fungerar samarbetet mellan förvaltningarna och kundtjänst eller kan det förbättras?

- Hur upplevs IT-stödet Flexite BPMS av medarbetarna på förvaltningar och kundtjänst?

1.3 Avgränsningar
Vi har valt att ha en inom-organisatorisk synvinkel för att avgränsa oss. Detta innebär att

studien koncentreras på de inre processerna i kommunen. Dessa inre processer är relationen

förvaltningarna-kontra-kundtjänst. Studien undersöker även användningen av endast ett IT-

system som den valda kommunen har,  inom kommunens förvaltningar och kundtjänsten.

Detta trots att de använder sig av flera olika IT-system.
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2. Metod

2.1 Metodval
När  en  forskningsmetod  ska  väljas  så  beror  valet  främst  på  om  det  är  kvalitativ  eller

kvantitativ data som efterfrågas. En del frågor kan endast besvaras genom kvalitativa studier.

Dessa  frågor  rör  framför  allt  människors  upplevelser  av  olika  saker  eller  deras  syn  på

verkligheten. Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man försöker nå förståelse

för livsvärden hos en individ eller en grupp (Hartman, 2004 sid 273). Man är även inom den

kvalitativa metoden intresserad av att beskriva, förklara och tolka (Ahrne, 2011). 

     Eftersom vi  valt  att  titta  på hur  relationen  mellan  kundtjänst  och förvaltningar  kan

påverka verksamhetsutveckling valde vi att göra kvalitativa forskningsintervjuer. Genom att

intervjua personer som är inblandade i verksamheten var tanken att vi skulle få en insikt om

befintliga  relationer  mellan  kundtjänst  och  förvaltningarna.  Vi  ville  även  på  detta  sätt

undersöka om de själva såg någon möjlighet att förbättra sin verksamhet. En annan tanke

med valet av metod, var att själva få en mer subjektiv och fördjupad kunskap med mer insikt i

vår valda kommuns kundtjänst.

     Det var omöjligt för oss att göra en totalundersökning, det vill säga, alla som använder sig

av IT-stödet Flexite, så vi gjorde ett urval att intervjua verksamhetschefer eftersom de har det

övergripande  ansvaret  för  verksamhetsutveckling.  Detta  skulle  ge  oss  svar  på  om

förvaltningscheferna så här sju år efter implementationen av ärendehanteringssystemet och

processarbetssättet, verkligen är medvetna om den potential som vi tror finns i den statistik

som Flexite genererar.

2.2 Urval
Tanken från början var att främst intervjua chefer i verksamheter i vår undersökta kommun.

Vi  valde  dem  för  att  de  har  det  fullständiga  ansvaret  för  verksamhetens  inriktning,

organisation, mål, resultat, ekonomi, arbetsmiljö, personal och framförallt det vi har tittat

närmare på, nämligen verksamhetsutveckling. På grund av ett flertal respondenter var svåra

att få tag på fick vi ett antal bortfall. I vissa intervjuer fick vi dock tips om nyckelpersoner som

skulle kunna bidra med bra svar angående IT-systemet Flexite, på så sätt intervjuade vi även

en systemförvaltare och en verksamhetsutvecklare. Detta att vi med tidens gång fick tips om

nya personer att intervjua kallas snöbolls-urval (Polit & Beck, 2008), vilket är en variant på

bekvämlighetsurval där nya respondenter väljs ut genom att befintliga respondenter tillfrågas

om  personer  som  kan  vara  av  intresse,  och  på  något  sätt  kunna  hjälpa  att  bidra  med

information som påverkar det slutgiltiga resultatet. 

2.3 Genomförande av intervju
Vi genomförde semistrukturerade intervjuer, dvs. vi intervjuade en person i taget som vi hade

några  förberedda  frågor  till.  Vi  lät  också  respondenternas  svar  på  frågorna  påverka

följdfrågorna, eftersom vi inte från början kunde förutsäga intervjuns gång. Vi hade alltid
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med några frågor som var exakt lika, så vi kunde jämföra svaren respondenterna emellan. Vi

baserade våra frågor utifrån den forskning vi tagit del av. Frågorna finns med som bilaga

(bilaga  1).  Frågorna  till  kundtjänst  fick  en  annan  utformning  än  frågorna  till

förvaltningscheferna,  eftersom hela  kundtjänst  bygger  sin  verksamhet  utifrån  ett  IT-stöd

(Flexite), medan de andra förvaltningarna har andra verksamhetssystem.

     Vi intervjuade totalt 6 respondenter. Intervjuerna utspelade sig hos våra respondenter,

antingen  i  deras  arbetsrum  eller  i  ett  konferensrum  på  deras  arbetsplats.  Varje  intervju

inleddes  med allmän diskussion,  för  att  få våra respondenter  att  känna sig avslappnade,

innan  vi  började  med  våra  förberedda  frågor.  Alla  intervjuer  spelades  i  på  en  USB-

ljudinspelare  som enkelt  kunde kopplas  till  datorn  för  uppspelning och redigering.  Varje

intervju transkriberades så snabbt som möjligt efter intervju-tillfälle, detta för att för att vi

inte skulle tappa viktig information från minnet. 

Våra respondenter:

Befattning Datum Tidsåtgång

Respondent 1 Förvaltningschef 2014-04-08 62 minuter

Respondent 2 Kundtjänstchef 2014-04-11 52 minuter

Respondent 3 Systemförvaltare 2014-04-11 58 minuter

Respondent 4 Förvaltningschef 2004-04-15 53 minuter

Respondent 5 Förvaltningschef 2014-04-15 38 minuter

Respondent 6 Verksamhetsutvecklare 2014-04-16 75 minuter

2.3.1 Att finna teman
Efter de genomförda intervjuerna gjordes en kategorisering av det insamlade datamaterialet

(Kvale  &  Brinkmann,  2009).  Detta  för  att  hitta  nyckelord  och  för  att  få  bästa  möjliga

överblick av materialet,  samt att kunna se vilka nyckelord som passade ihop och bildade

teman. Vi läste intervjufrågorna både noggrant och systematiskt, detta gjordes flera gånger

för att kunna se vad det handlar om. Vi markerade citat med olika överstrykningspennor som

vi senare använde för att bestämma respektive tema. Detta för att kunna se vilka av dessa vi

skulle utgå ifrån, i både teorin och empirin. Se bild.
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Bild 1. Kategoriseringstabell som visar hur vi strukturerade upp respondenternas svar i
kategorier.

2.4 Urval av litteratur
Vi började vår litteratursökning med att söka i olika databaser. Sökningarna gav vår valda

litteratur gjordes främst i svenska forskningsbibliotekens samkatalog LIBRIS och i Googles

artikelsökmotor Google Scholar. Den litteratur som eftersöktes var huvudsakligen den med

nyckelord  såsom  e-government,  one  stop  shop,  ärendehanteringssystem,  etc.  Då  den

forskningsrelaterade litteraturen söktes kom vi i  kontakt med politiska styrdokument och

vetenskapliga artiklar. 

       Ett dokument som vi haft nytta av under hela studien är den digitala agendan "It i

människans tjänst - en digital agenda för Sverige" som Näringsdepartementet presenterade

den  6  oktober  2011.  Agendan  är  en  sammanhållen  strategi  som  syftar  till  att  Statens

befintliga resurser ska utnyttjas bättre. Den digitala agendan är också ett komplement till

pågående insatser som pågår runt om i Sverige. Den samordnar på så sätt åtgärder för it-

området inom exempelvis säkerhet, infrastruktur, kompetensförsörjning, tillit, tillgänglighet,

användbarhet, standarder, entreprenörskap och innovation. Denna agenda använde vi när

frågor till respondenterna utformades samt att vi även skulle få kunskap och inblick i vilka

regler och policys som gäller för kommunala verksamheter.

     Den litteratur  som uppkom under  litteratursökningen  utvärderades  samt granskades

sedan  kritiskt  av  oss.  Denna  granskning  gjordes  efter  den  relevans  och  tillämpbarhet

litteraturen  hade  för  vår  studie.  Resultatet  vi  fick  fram  var  främst  av  styrdokument  och

vetenskapliga artiklar.
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2.5 Kritik mot val av metod 
I och med att vi var tidsbegränsade medförde det att vi fick ett annat resultat än vad vi skulle

ha  fått  med  en  mer  generös  tidsram.  Om  vi  hade  haft  mer  tid  på  oss  hade  vi  kunnat

genomföra fler intervjuer och därmed fått ännu mer information.

     Ett annat urval av respondenter hade också givit ett annorlunda resultat. En vardaglig

användare av systemet hade kunnat ge en mer nyanserad bild av själva systemet, eftersom de

använder  det  i  det  vardagliga  arbetet.  I  och  med  att  verksamhetscheferna  har  sin

övergripande syn på verksamheten kanske de inte kan ge en full förståelse för IT-systemet

Flexite på detaljnivå.

     Vi  kan även tänka oss att en observationsundersökning hade givit  ett  annat resultat.

Genom att sitta med när kundtjänst och förvaltningarna tar emot ärenden och hur de tar

emot  ärenden skulle  ha gett  en insikt  i  hur  arbetet  sker  internt.  Genom våra kvalitativa

undersökningar har vi istället fått de anställdas egna personliga bild av sin situation.

2.6 Forskningsetik
Vid  genomförandet  av  intervjuerna  var  vi  noga  med  att  upplysa  för  respondenterna  att

intervjuerna skulle spelas in och att de skulle få vara anonyma i det fortsatta arbetet med

uppsatsen.  De  fick  sedan  välja  om  de  ville  samtycka  till  deltagande.  Enligt  Kvale  och

Brinkmann (2009) är det nödvändigt att genomföra detta samtycke för att respondenten på

så sätt ska känna sig trygga att berätta sina livshistorier.
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3.  Mot  en  medborgarcentrerad  utveckling  av
kommunal förvaltning

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om införandet av en gemensam kundtjänst

och dess IT-stöd i en offentlig förvaltning kan verka som drivkraft för verksamhetsutveckling.

Utgångspunkten  för  vårt  ämnesval  har  varit  informatik-området  e-government.  E-

government, eller e-förvaltning, kan enligt Grönlund & Ranerup (2001) beskrivas utifrån tre

aspekter: den formella politiken, förvaltningen eller medborgarna (det civila samhället). Vårt

fokus har legat på kopplingen mellan förvaltningen och medborgarna, dvs. e-service. 

Figur 1. Tre perspektiv på e-government (Grönlund & Ranerup, 2001)

Från e-government-aspekten e-service har vi sedan valt att smalna av oss; från de politiska

handlingsplaner  och  modeller  som styr  verksamhetsutveckling,  till  fenomenet  gemensam

kundtjänst och dess it-stöd. I  och med att  verksamhetsutvecklingen inom offentlig  sektor

under senare år präglats av fokus på effektivisering kan man se införandet av en gemensam

kundtjänst som en naturlig följd av detta effektiviseringsarbete. Vi börjar med att beskriva

politiska  handlingsplaner,  vilket  är  det  som  har  störst  inflytande  på  offentlig

verksamhetsutveckling.

3.1 Politiska handlingsplaner som styr verksamhetsutveckling
i offentlig sektor
Verksamhetsutveckling i offentlig sektor styrs först och främst av politiska handlingsplaner. I

Näringsdepartementets digitala agenda (2011) presenteras regeringens beslut om en bred och

sammanhållen strategi för IT-politiken. Den digitala agendan är uppdelad i  fyra områden

som alla  utgår  från IT-användarens  synvinkel:  Lätt  och säkert  att  använda,  tjänster  som

skapar nytta, behov av infrastruktur samt IT:s roll för samhällsutvecklingen.

     Sveriges kommuner och landstings Strategi för e-samhället (2011) sammanfattar det hela

med att målen handlar om en enklare vardag för privatpersoner och företag, smartare och

öppnare  förvaltning  som  stödjer  innovation  och  delaktighet  samt  högre  kvalitet  och

effektivitet i verksamheten. Införandet av en gemensam kundtjänst kan alltså ses som ett sätt
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att nå dessa mål, alltså att förenkla vardagen för medborgare och företag, öka transparensen,

öka delaktigheten, etc.

     De politiska handlingsplanerna har skapat ett behov av organisationsförändring i offentlig

förvaltning. Den tidigare offentliga förvaltningen byggde på stuprörsformationer, det vill säga

att varje förvaltning “skötte sitt” var för sig. Men i och med den digitala agendans fokus på

medborgare måste samarbete mellan förvaltningar förbättras (Accenture, 2007). Till exempel

nämns “ett  fall-en kontakt” som en vägledande princip i  den offentliga förvaltningen och

denna typ av service kräver samarbete mellan förvaltningar och utbyte av information på ett

säkert sätt som respekterar medborgarens integritet.

     Enligt Bharosa (2010) är det som behövs för att detta samarbete ska fungera en integrerad

strategi  för  alla  kommunens  förvaltningar  som  bestämmer  de  grundläggande

förutsättningarna som möjliggör samarbete, över och mellan avdelningarna. Detta för att det

efterföljande systemet ska ge helhetssyn, vara samverkande och koordinerad vid leveransen

av offentliga tjänster.

     Likaså  Statskontoret  (2005)  framhåller  hur  betydelsefullt  det  är  att  främja  en bred

samverkan  mellan  offentliga  förvaltningar  för  att  möjliggöra  en  medborgarorienterad

förvaltning, för en god effektivitet i förvaltningen och för utveckling av e-tjänster. Om man

inte  gör  det  ökar  risken  för  suboptimeringar  inom  förvaltningen.  Samverkan  kring  en

tjänsteleverans är möjlig inte bara då flera aktörer/myndigheter är inblandade i ett ärende

utan  även  om  flera  myndigheter  har  en  gemensam  målgrupp.  Eventuellt  kan  lagar  och

förordningar behöva ändras för att samverkan ska bli formellt möjlig.

     Om  vi  undersöker  Regeringskansliet  definition  av  e-utveckling  sammanfattar  den

egentligen  den  möjliga  nyttan  med  att  införa  en  gemensam  kundtjänst  i  en  kommun.

Definitionen  lyder:  "verksamhetsutveckling  i  offentlig  förvaltning  som  drar  nytta  av

informations- och kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar och

nya kompetenser” (Regeringskansliet, 2008). Genom att förändra en organisation genom att

införa  en  gemensam kundtjänst  och  ta  nytta  av  dess  informationsteknik  kan  man  alltså

verksamhetsutveckla.

     Även Chatzidimitriou, Marios and Adamantios Koumpis (2008) framhåller vikten av att

lägga  större  fokus  på  utvecklingen  av  tekniken.  Enligt  dem kommer  tekniken  underlätta

rationaliseringen av den oftast onödigt höga kostnaden för att kunna leverera högkvalitativa

tjänster till medborgarna. 

De anser också att det i framtiden kommer läggas mycket mer vikt på verksamhetsstyrning

och mätning, och på outsourcing av sidotjänster som följd.

3.2  Modeller  för  organisationsförändring  inom  offentlig
verksamhet
Förutom  politiska  handlingsplaner  finns  det  modeller  för  organisationsförändring  som

påverkar verksamhetsutvecklingen i den offentliga sektorn. De senaste åren är det främst tre

teoriströmmar  som  varit  aktuella.  Dessa  är  New  Public  Management,  Business  Process
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Management  och  Digital  Era  Governance.  Alla  har  de  gemensamt  att  de  eftersträvar  en

effektiviserings-omvandling av den offentliga sektorn.

3.2.1 New Public Management 
New Public  Management  introducerades  på  1980-talet  som ett  svar  på  behovet  av  ökad

effektivitet inom offentlig förvaltning (Hood, 1991). Den huvudsakliga tanken bakom NPM

var att den offentliga förvaltningen skulle efterlikna det privata näringslivet där så är möjligt.

Detta  genom  att  dela  upp  stora  offentliga  hierarkier  för  att  uppnå  en  bredare,  plattare

hierarki internt och omspecifiera information och ledande system för att underlätta detta

annorlunda sätt av kontroll. Inom den offentliga förvaltningen innebar denna förändring en

stark flexibilisering av tidigare förvaltningsgemensamma rutiner rörande personal, IT, inköp

och andra funktioner (Barzelay 2000). NPM har i flera svenska kommuner både påverkat

resultatstyrningen  samt  lett  till  beställar-utförar-modeller  som  bygger  på  konceptet  att

medborgare är kunder som konsumerar tjänster (Almquist, 2004). Detta har i sin tur lett till

att  kommuner marknadsanpassats och hyrt tjänster från företag,  en företeelse som kallas

outsourcing.

3.2.2 Business Process Management
För att få en holistisk syn över hur förvaltningarna arbetar kan man använda sig av Business

Process Management.  Genom att identifiera de processer som pågår inom organisationen

kan man således anpassa dem till kundernas önskemål och behov och hitta processer som

kan förbättras (vom Brocke, J. & Rosemann, M, 2010). BPM använder ett systematisk synsätt

för  att  fortlöpande  förbättra  effektivitet  och  ändamålsenlighet  i  strävan  mot  innovation,

flexibilitet och integration, detta med hjälp av teknologi. Det kan således beskrivas som en

process-optimerande process.

     Enligt Buciuman et.al (2005) handlar utmaningen för organisationer om att ha en flexibel

men samtidigt effektiv värdekedja. I det avseendet ligger betydelsen av att som organisation

vara  processorienterad,  att  se  en  verksamhet  som  ett  system  som  är  uppbyggt  av  olika

processer som har syfte att skapa ett värde för en kund/medborgare.
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Figur 2. En holistisk syn på BPM (Hung, 2006)

De processer som finns i en organisation måste dock omvärderas med tiden. Hung (2006)

beskriver i  sin modell  (bilden ovan) den komplexitet  och förändring som en organisation

genomgår över tid, det vill säga att processer måste omvärderas och förändras.

3.2.3 Digital Era Governance
På senare tid har konceptet Digital Era Governance dykt upp och ses som en möjlig ersättare

av  New  Public  Management  (Dunleavy  et.  al,  2006).  DEG  är  en  reaktion  på  den

marknadsanpassning  och  decentralisering  av  offentliga  organisationer  som  New  Public

Management lett till. DEG har tre huvudfrågor. Den första är återanpassning, det vill säga att

föra  frågor  tillbaka  i  statlig  kontroll.  Genom  att  ta  bort  decentraliseringen  som  NPM

inneburit är tanken att få en bättre kommunikation inom den offentliga förvaltningen och

även utåt mot medborgarna. Den andra huvudfrågan är behovsbaserat holism som innebär

omorganisering av förvaltningen kring olika klientgrupper. Genom en förbättrad helhetssyn

vill man göra organisationen mer tillgänglig både internt och externt. Den sista huvudfrågan

är digitalisering,  det vill  säga att fullt  ut nyttja potentialen i  digital  lagring och IT för att

förändra  förvaltningen.  Inom  den  offentliga  förvaltningen  kan  DEG  innebära  en  ökad

transparens och tillgänglighet för kommuninvånare, i och med att all information ska finnas

tillgänglig dygnet runt på kommunens hemsida. Ett annat sätt att göra offentlig data mer

tillgänglig  är  PSI-lagstiftningen  som  syftar  till  att  vem  som  helst  i  samhället  ska  kunna
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använda  offentlig  information  för  att  skapa  appar  eller  andra  e-tjänster

(Socialdepartementet, 2010). 

3.2.4 Ramverk för organisationsförändring
Att genomföra en förändring i en organisation kan enligt Vinekar (2006) ta lång tid. Enligt

modellen  nedan så  kan  det  ta  flera  år  att  ändra  en  organisations  kultur,  medan det  tar

betydligt kortare tid att lära de anställda nya kunskaper och genomföra nya procedurer. Att

ändra en organisations strategi kan ta nästan lika lång tid av anpassning som att förändra en

inomorganisatorisk kultur. Det spelar även roll hur stor förändringen är, en större förändring

medför också en längre anpassningsperiod.

Figur 3. Ramverk för organisationsförändring (Vinekar, 2006)

 

3.3 Front office och back office
I och med att kommuner fått ett ökat medborgarfokus och fokus på processorientering kan

en naturlig  följd  vara att  man i  likhet  med vår undersökta kommun inför  en gemensam

kundtjänst. Dock får införandet av en gemensam kundtjänst till följd att en kommun får både

en yttre sida (front-office) som de visar ut mot medborgare och företag och en “inre” (back-

office) där tjänstemän och andra medarbetare sitter. Fenomenet front-office och back-office

har sin historia långt bak i tiden. Det började redan på 70-talet då Theodore Levitts (1972)

kom fram till  att  standardisering  av  tjänster  kan vara  en framgångsfaktor  när  det  gäller

förenklingen  av  processtyrning.  Med  hjälp  av  standardisering  ökar  man  enligt  Levitt
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förutsägbarheten och planerbarheten som leder till  denna förenkling.  På 1980- och 1990-

talet  kom  istället  begreppet  empowerment  i  ropet  (Carlzon,  1987)  vilket  kunde  ses  som

standardiseringens motsats i och med att den innebar att personalen uppmuntrades att ta

eget ansvar och “tänka själv” vid utförandet av sina arbetsuppgifter.

     Baserat  på dessa två motsatspoler av tjänsteverksamhetsorganisering föreslås  ofta en

separationsstrategi.  Denna  innebär  att  skilja  front-office-verksamhet  från  back-office-

verksamhet.  Detta  är  i  enlighet  med  en  klassiska  organisationsteori  vars  tanke  är  att

organisationen ska reducera den yttre miljöns inflytande genom att avskilja den “tekniska

kärnan” så att kärnan kan skapa resultat i jämn takt och med bestämd kvalitet (Thompson,

1980).  Detta beskriver dock Ryusuke Kosuge som ett problem (2010): “Det faktum att man

separerar  aktiviteter  och  organiserar  dem  under  olika  funktioner  kan  orsaka  olika

tankevärldar inom organisationen. Det innebär att hela processen kanske inte optimeras mot

att leverera värde till kunden. Till exempel kan det finnas risk för att de som arbetar i “back-

office” anser att deras arbete består i att följa standardiserade procedurer, utan att ta ansvar

för att leverera kvalitet.”

     Tidigare forskning har visat att många kommuner med gemensam kundtjänst har lagt ner

mer av deras resurser på att  leverera snabba och pålitliga  tjänster till  medborgare,  vilket

betyder att resurser har lagts på front-office. Men att lägga mest resurser på aktiviteter front-

office har ofta resulterat i minskade satsningar på arbetet att skapa en effektiv organisation

som integrerar front-office med back-office-aktiviteter (Peters, R. M., Janssen, M. & Engers,

T. M. 2004).

3.4 One stop shop – gemensam kundtjänst
En  gemensam  kundtjänst  refererar  till  en  enda  punkt  för  tillgång  till  e-tjänster  och

information  tillgängliga  av  offentliga  myndigheter  (Wimmer,  2002).  En  gemensam

kundtjänst är beroende av att alla offentliga myndigheter är sammanlänkade och att kunden

(medborgaren,  privata  företaget  eller  annan  publik  administration)  har  möjlighet  att  få

tillgång till offentliga tjänster genom en enda punkt även om dessa tjänster är tillhandahållna

av olika offentliga myndigheter eller offentliga tjänste-“leverantörer”. Det kräver att kunden

har möjlighet att nå dessa tjänster på ett välstrukturerat och lättförståeligt sätt som möter

dennes perspektiv och behov.

     Enligt FN:s rapport (2012) är det svåra vid införandet av en gemensam kundtjänst att

överkomma existerande maktstrukturer och att bygga en kultur av samarbete. Det kan vara

så  att  verksamhetschefer  är  rädda  att  förlora  makten  över  mänskliga  och  ekonomiska

resurser  och  således  misslyckas  med  att  göra  dem  tillgängliga  för  att  främja  one-stop-

government. Att skapa förtroende mellan förvaltningar och verksamheter anses därför vara

lösningen för framgångsrik implementation av en gemensam kundtjänst. 

     Vid  implementationen  av  kundtjänsten  i  vår  valda  kommun  var  tanken  att  detta

förändringsarbete  skulle  leda  till  att  kommunens  tjänster  skulle  komma  närmare

medborgarna  (Orre,  2008).  Dessutom  fanns  det  en  idé  om  en  successivt  förändrad

arbetssituation på förvaltningarna. Kundtjänsten skulle vara frontlinjen och förvaltningarnas
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(back  office)  förlängda  arm,  men  trots  detta  fanns  det  misstro  från  förvaltningarna.

Rapporten beskrev att det fanns en osäkerhet från förvaltningarna om att kundtjänst inte

skulle vara tillräckligt ansvarstagande. Sammanfattningsvis fanns det en upplevelse från både

kundtjänst och förvaltningarna om att inte ro åt samma håll vad gäller mål och samarbete.

3.5 IT-stöd
Slutligen har vi kommit fram till IT-stödet som den berörda kommunen använder sig av för

ärendehantering i den gemensamma kundtjänsten. IT-stödet som heter Flexite (flexite.com)

marknadsför sig idag (2014) som ett Business Process Management Suite (BPMS) vilket är en

plattform  som  hjälper  organisationer  både  med  att  optimera  och  att  automatisera

processerna i verksamheten. BPM används för att förbättra en verksamhets affärsprocesser,

detta genom att identifiera, visualisera och stärka processen. Flexite förenklar och visar för

verksamheten  att  denna  process  verkligen  fungerar  och  hur  man  kan  använda  denna

information vid beslutsfattande och förbättringsarbete. Då kommunen vi undersökt, införde

Flexite  2007,  var  det  i  form  av  ett  ärendehanteringssystem,  med  andra  ord,  som  ett

kommungemensamt  IT-stöd  för  att  hantera  samtliga  till  kommunen  inkommande

ansökningar, frågor, synpunkter och klagomål. 

     I  tidigare  intervjuer  med  Flexite-användare  (Orre,  2008)  så  framkommer  det  att

datamaterialet  som  genererats  i  Flexite  med  fördel  kan  användas  till  att  visa  på  den

inomorganisatoriska nyttan med en gemensam kundtjänst. Den statistiken tycktes vara det

verktyg  som  avdelningschefer  saknat,  det  vill  säga  ett  verktyg  som  ger  argument  och

förankrar rollen och nyttan kring idén om en gemensam kundtjänst, men också för att hitta

framkomliga vägar i det interna förändringsarbetet.

     Så i led med den offentliga sektorns senare års effektiviserings-tänkande har vi smalnat av

från e-government-aspekten e-service, via politiska handlingsplaner och modeller som styr

verksamhetsutveckling,  vidare  till  en gemensam kundtjänst  och dess  IT-stöd.  Med denna

bakgrund går vi vidare till nästa kapitel där vi ska redovisa de resultat vi fått fram från vår

undersökning  av  den  berörda  kommunen.  Där  ska  vi  även  redovisa  hur  eller  om  en

implementation  av  en  gemensam  kundtjänst  med  tiden  kan  användas  för

verksamhetsutveckling.

     Utmaningarna som finns inom detta område, för att gemensam kundtjänst ska fungera

väl,  kan  vara  svårigheten  att  förändra  kulturen  i  kommunen  i  och  med  att  en  stor

organisationsförändring  sker.  Detta  för  att  kunna  verksamhetsutveckla  och  möta

medborgarna framgångsrikt. Att samarbetet mellan förvaltningarna och att kundtjänst i sin

tur får fullt förtroende från förvaltningarna.
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4. Emperi

Utifrån de intervjuer som gjorts och det faktum att kundtjänsten infördes för sju år sedan är

det  fyra  teman  som  framträtt  för  att  kunna  besvara  våra  frågeställningar.  Dels

verksamhetsutveckling  i  offentlig  sektor,  dels  fenomenet  one  stop  shop/gemensam

kundtjänst, dels organiseringen av en kommun som en gemensam kundtjänst leder till och

slutligen it-stöd som används i en gemensam kundtjänst. Men vi börjar med att beskriva vår

undersökta kommun.

4.1 Kommunbeskrivning
Kommunen som vi valt att undersöka valde år 2007 att övergå till en gemensam kundtjänst

för  hela  kommunen.  Detta  gjordes  efter  att  ha  insett  att  kommunen  inte  kunde  möta

medborgarna  på  ett  bra  sätt,  bland  annat  på  grund  av  ett  stort  antal  obesvarade

telefonsamtal.  På  vissa  kontor  var  andelen  obesvarade  telefonsamtal  högre  än  andelen

besvarade.  Syftet  var  att  med  en  gemensam  kundtjänst  möjliggöra  tillgänglighet  av

kommunens tjänster i större utsträckning än tidigare. 

     Den observerade kommunen anger kundtjänsten som deras enda väg in till kommunen.

Man kan alltså kommunicera med kommunen genom att välja telefon, kommunens webb-

plattform,  sociala  medier,  e-post,  brev,  mobilapp  eller  genom  att  besöka  kundtjänstens

kontor. 

Figur 1. Kundtjänstens relation till medborgaren.

Totalt  har  kundtjänst  25 000 kundkontakter  per  månad.  Målet  är  att  svara på minst  70

procent av frågorna direkt i kundtjänst. Vid genomförandet av vår studie fanns det totalt 1,4

miljoner ärenden samlat i systemet.
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     Om man väljer att ringa in till kundtjänst nås man först av talsvar som i sin tur avlöses av

en handläggare på kundtjänst. Denne handläggare lägger sedan in ärendet i it-stödet Flexite.

Bilden nedan är en process-karta över olika ärendens processer. I denna skiljs det mellan hur

processen ser ut huruvida ett ärende kommer in via webbsidan eller via telefon. Dessutom

finns en speciell process-beskrivning för klagomål och synpunkter.

Figur 2. Processkarta över ärendehanteringen i kundtjänst med it-stödet Flexite.

När  kommunen  implementerade  kundtjänsten  år  2007  marknadsfördes  Flexite  som  ett

ärendehanteringssystem. Tanken var att genom ett ärendehanteringssystem inte tappa bort

någon i  ärendehanteringsprocessen.  Men med tiden har Flexite gått  över till  att  kalla  sig

Flexite BPMS och marknadsför sig numera som ett verksamhetsutvecklingssystem. Detta har

dock inte kommunen hängt med på, utan använder fortfarande Flexite i ärendehanterings-

syfte. 

     Införandet av en gemensam kundtjänst har även inneburit ett förändrat förhållningssätt

för  förvaltningarna.  Förändringen  har  inneburit  att  verksamheten  gått  från  att  vara

stuprörsformad till att ha en hängränna i form av kundtjänst. För att kommunicera mellan

kundtjänst  och  förvaltningarna  har  checklistor  arbetats  fram.  Genom  dessa  checklistor

vägleder de olika förvaltningarna kundtjänst-personalen att svara efter uppsatta utarbetade

svar.  Det  skiljer  sig  mellan  olika  förvaltningar  hur  mycket  de  väljer  att  lägga  över  på

kundtjänst.  Vissa förvaltningar  anser sig ha så komplexa ärenden att  de  väljer  att  skicka

frågorna direkt in till förvaltningen istället för att låta kundtjänst svara.
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     När det gäller verksamhetsutveckling finns det strategier på kommunen som de säger sig

utgå ifrån. Den undre bilden visar hur mycket kommunen utgår ifrån medborgarna då de

planerar för framtiden och utvecklar för att möta framtiden. Språket på denna har förenklats

för att göra informationsspridningen enklare. Till exempel har “Strategi” bytts ut till “Planera

för framtiden”.

Figur 3. Kommunens syn på verksamhetsutveckling.

Nu har  det  alltså  gått  sju  år  sedan kommunen införde kundtjänst  och Flexite.  Vilken  är

förvaltningarnas och kundtjänsts upplevelse sju år efter implementationen?

4.2 Kundtjänst - tillit
I  denna  del  ska  vi  dels  redovisa  de  upplevelser  som  kundtjänst  har  internt  angående

relationen  med  förvaltningarna  och  dels  upplevelsen  som  förvaltningarna  har  angående

relationen till kundtjänst

4.2.1 Internt, dvs. kundtjänstens upplevelse
Inom kundtjänst finns det en upplevelse av att vara en viktig beståndsdel i den kommunala

verksamheten. Eftersom personalen på kundtjänst är specialiserade på att snabbt hitta den

kommunala  informationen  så  anser  de  sig  förenkla  vardagen  för  både  medborgare  och

kommunens personal. 

“All information som vi ger ut här, mångt och mycket finns ju redan på hemsidan. Det är
ju tidsbesparande för medborgarna. Vi är ju egentligen proffs på att hitta den 
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kommunala informationen och har den kommunala informationen. Så många ser det ju 
som en enkelhet; du förenklar ju vardagen för jättemånga medborgare. Vi skulle ju 
kunna stänga det här och hänvisa till hemsidan; där finns allt, där finns blanketterna, 
där finns alla svar. Du får sitta och läsa dig till det, hur bygglov fungerar, vad du kan 
göra. Men många vill ju försäkra sig om olika saker.“ (Respondent 2)

Trots  att  all  kommunal  information  finns  att  tillgå  på  kommunens  hemsida,  så  uppger

personalen i  kundtjänst att de har de lika mycket samtalsvolym nu som för tre år sedan.

Detta tror de beror på just detta att folk vill försäkra sig om saker och få en mänsklig kontakt.

Samhället har förändrats och människor vill söka relationer istället för information.

“Jag vill hävda att, som jobbar mycket med information, att vi har redan passerat 
informationssamhället. Det är redan borta. För alltså vad vi är på väg mot nu är ett 
relations-samhälle.” (Respondent 2) 

Trots  den  kostnad  som  kundtjänst  innebär  för  kommunen  så  finns  det  en  upplevelse  i

kundtjänst av att de ger ett mervärde som inte går att mäta i pengar.

“De företag som är framgångsrika är ju sådana som lägger mycket krut på sin 
kundtjänst. Nu säger jag inte att kommunen lägger lite på sin kundtjänst, men vi kostar 
ändå drygt tjugo miljoner per år. Det är ganska mycket pengar, men vi får ju ut mycket 
mer än tjugo miljoner. Vi frigör ju ofantligt mycket tid för våra medborgare och vår 
personal så effekten är ju mycket större än tjugo miljoner. “ (Respondent 2)

Förutom att frigöra tid för medborgare och personal anser kundtjänst att deras viktigaste

uppdrag är att se till att inget ärende kommer bort i den kommunala förvaltningsprocessen.

Det är just detta som kundtjänst har upplevt, att en del medborgare anser att kommunen är

så stor och att ingen lyssnar på dem på grund av detta.

     Trots att samtalsvolymen på kundtjänst är densamma läggs det inte lika mycket pengar på

utveckling som det gjordes för några år sedan. Det finns en upplevelse hos personalen på

kundtjänst av att det stramats åt. 

“Vi känner som att det dras åt på något sätt. Inte så att man drar ned eller börjar på 
montera ned kundtjänst, inte så, men det är inte som det var för sju år sedan, liksom en 
obegränsad utvecklingsbudget och alla sa ”Ni får vad ni vill ha” utan nu är det som bara
gilla läget och köra med det vi har på något sätt.” (Respondent 3)

Upplevelsen på kundtjänst är alltså att den från början väl tilltagna budgeten på senare år har

trappats ned och att det inte satsas lika mycket pengar på utveckling längre.

4.2.2 Relationen mellan kundtjänst och förvaltning 
I relationen mellan kundtjänst och kommunens förvaltningar uppger respondenterna från

kundtjänst att de har en bra dialog med förvaltningarna. Kundtjänst påpekar att de vill ha ett

bra samarbete och för att bibehålla detta har de ofta träffar med förvaltningarna. Personalen
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på  kundtjänst  framhäver  vikten  av  att  ha  en  öppenhet  internt  mellan  kundtjänsten  och

förvaltningarna.

“När det kommit till Skellefteå kommun då har det ju kommit till oss så att sen hur vi 
hanterar det internt, det vill ju vi ha så öppet som möjligt mellan oss, så att det inte blir 
det här vi och dom, utan det är ju vi hela vägen.” (Respondent 2)

Likaså från förvaltningarnas sida framträder det en övervägande positiv bild av relationen

med kundtjänst. Majoriteten av respondenterna på förvaltningarna har svårt att tänka sig en

organisation utan kundtjänst. 

“Jag tycker att kundtjänst, de är helt ovärderliga. De fixar jättemycket som vi annars 
skulle vara tvungna att ta tag i. De gör ett fantastiskt jobb, enligt min uppfattning i alla 
fall.” (Respondent 5)

“Visst var det lite knöligt från början där men jag tror att idag om du går ut och frågar 
vem som helst här, så ingen vill ju tillbaka till det gamla. Utan nu är det på något sätt, 
telefonerna är i stort sett tysta här och man får tid att handlägga, sen ringer man upp 
kunden istället.” (Respondent 1)

Redan från början fanns en tanke om att man genom kundtjänsts registrerade ärenden skulle

få signaler om medborgarnas åsikter.
“Man kan väl säga som så att, när vi började med kundtjänst så var ju tanken också då 
man registrerar ärenden att vi ska få signaler egentligen om vad medborgarna tycker 
och tänker.” (Respondent 5)

På  kundtjänst  är  man  noga  med  att  påpeka  att  man  vill  undvika  ett  scenario  där

förvaltningarna  upplever  kundtjänsten  som  ett  externt  företag,  utan  vill  istället  att

förvaltningarna ska känna att kundtjänst är en förlängd arm på deras förvaltning. 

“Det är jätteviktigt att man känner det här att vi är en förlängd arm på förvaltningen, 
så att man inte blir att vi är några inhyrda, liksom ett externt företag som bara sitter 
och skickar ärenden till höger och vänster och att de inte riktigt vet vad svarar vi. Vi 
svarar ju det som förvaltningarna säger åt oss att svara, de bestämmer vad som står i 
checklistorna. “ (Respondent 2)

Förutom checklistor så består samarbetet i att varje förvaltning har en kontaktperson från

kundtjänst som de träffar minst en gång i veckan för att stämma av läget. Det pågår alltså en

ständig  dialog  mellan  kundtjänst  och  förvaltningarna.  Kundtjänst  hör  av  sig  om  det  får

ovanligt många frågor om något och förvaltningarna hör av sig i förväg om de vet med sig att

något speciellt ska hända, för att förbereda kundtjänst.
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“Ibland är det ju så att vi vet att vi ska släppa ett pressmeddelande till exempel inom 
någonting där vi tänker att jamen här kan det nog bli lite massmedialt och det kan även 
bli att medborgarna är intresserade av det här och då försöker vi ju rigga för det och 
förbereda kundtjänsten på så att de ska vara med på tåget där, för de kan ju hjälpa oss 
väldigt mycket där och ta den där första vågen.” (Respondent 5)

Förståelsen finns alltså för att ju bättre samarbete mellan förvaltningarna och kundtjänst,

desto  bättre  service  till  medborgarna  och  även  bättre  arbetssituation  för  kommunens

personal. Förståelsen finns även hos kundtjänst, att de behöver vara förändringsbara, just för

att kunna genomföra en bra service till medborgarna och medarbetarna.

“När det gäller samarbetet att vi är ju införstådda med att ju bättre information vi 
lämnar till kundtjänst, ju bättre vi samarbetar, ju lättare blir det ju för oss att göra 
vårat arbete helt enkelt och ju bättre service blir det till medborgarna. Det är ju 
egentligen ett vinna-vinna förhållande här då, att kan vi kan se till att vi får ut rätt 
information, det som når medborgarna på ett enkelt sätt, då blir det lättare för oss att 
göra vårat jobb och det blir också bättre service till medborgarna.” (Respondent 5)

“Vi är ju extremt förändringsbara här i kundtjänst, det är därför man jobbar här; alla 
som jobbar här är ju rekryterade för att de är beredda på att förändras väldigt snabbt, 
så är det ju, det får vi leva efter.” (Respondent 3)

Vid  införandet  av  kundtjänsten  år  2007  upplevdes  en  misstro  från  några  förvaltningar.

Kundtjänst ifrågasattes och frågor som dök upp var om kundtjänst var tillräckligt utbildade.

“Det är klart att det fanns ett visst motstånd. För oftast är det ju så att du är anställd och
du är ju på något sätt vad du jobbar med och: ”Jaha, ska nån annan komma in och göra 
det här? Har de rätt utbildning? Jag är ju expert på det här och de är generalister...” Så 
det fanns ju lite tankar och funderingar där.” (Respondent 1)

I början fanns det alltså en viss skepsis mot kundtjänst, men efter sju år upplevs detta ha

förändrats till ökad tillit och samarbete. Dock finns det fortfarande en liten skepsis:

“Ibland kan ju förvaltningarna uppleva att: ”Vad har kundtjänst hittat på nu? Varför 
har de skickat det här till oss?”. Ibland har förvaltningarna svårt att se att det är 
medborgarna som hört av sig, eller att medborgare har de här kraven och då kan det ju 
vara bekvämt att tänka: ”Vad har den här enheten hittat på?” Det är ju alltid så när 
man har ett stort företag så blir ju enheter... 99 procent funkar ju bra men det kan ju 
också funka mindre bra. “ (Respondent 2)

Det finns även en skepsis mot målet att kundtjänst ska svara på 70 procent av ärendena som

kommer in.

“Vi har ju ett mål att kundtjänst ska ta 70 procent av våra ärenden. Nu är ju det ett mål 
som är generellt satt, för alla verksamheter och alla förvaltningar. Det är som bara det 
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att det – pang – vi kör 70 procent. Och det där är ju något som jag lyft under ganska 
lång tid. Jag tycker att det... jag tycker inte att det så klokt att bara ha ett fast mål.” 
(Respondent 1)

Några förvaltningar har uppfattningen att deras frågor är så pass speciella att målet på 70

procents svarsantal i kundtjänst inte går att nås. 

“För vissa verksamheter så är det här helt ouppnåeligt på grund av frågornas 
komplexitet, inom vissa områden så har vi rent uttalat att ni ska inte svara på frågorna,
ni ska skicka dem rakt in.” (Respondent 1)

”Det som är för mig lite grann en paradox är ju den här regeln 3 dagar för medborgare 
eller invånare och 1 dag då, svarstiden för företag. Nu är ju företagen mycket mindre i 
omfattning, men egentligen borde det vara tvärt om tycker jag.” (Respondent 4)

Sammanfattningsvis  så  verkar  processen  med  kontakter  gentemot  medborgarna  fungera,

även  om  målet  på  70  procent  inte  uppfylls.  Dock  finns  det  inga  tecken  än  på  fokus  på

verksamhetsutveckling eller strategi.

4.3 IT-stöd
Vi ville veta om kommunens förvaltningar använde sig av statistiken som kundtjänstens IT-

stöd ger upphov till. I denna del ska vi redovisa de generella upplevelserna av systemet som

sådant samt ifall förvaltningarna använder sig av statistiken för verksamhetsutveckling. 

4.3.1 Den generella uppfattningen av IT-stödet Flexite som system
IT-stödet Flexite infördes av den undersökta kommunen i samband med implementationen

av den gemensamma kundtjänsten år 2007. Av våra respondenter får vi veta att detta är ett

ärendehanteringssystem  där  1,4  miljoner  ärenden  registrerats  totalt  sedan

implementationen, oavsett kontaktväg. 

     Fördelen med Flexite uppges av majoriteten av våra respondenter vara att det är bra på

sitt huvudsakliga syfte, alltså att registrera ärenden. 

“Ur kvalitetssynpunkt så tycker jag två delar som Flexite möjliggör. Det ena är att inte 
tappa bort invånare som söker kontakt eller har ett ärende till kommunen. Det andra är 
klagomål och synpunkter.” (Respondent 4)

Men förutom ärendehanteringen är den generella upplevelsen av Flexite inte speciellt positiv.

Majoriteten av respondenterna upplever problem med Flexites användbarhet.

“Det är lite tungrott. Nu flyter det väl på ganska bra, men det har ju varit ett väldigt 
trögt system också, väldigt långsamt och det gör också på något sätt en frustration. Du 
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blir inte sugen på att sitta där och göra massa inställningar och så sitter du och väntar 
och så: ”Nä, jag fick inget för jag hade gjort nån felinställning...” och så måste man 
börja om... Så att på så sätt har jag varit ganska kritisk till Flexite som analysverktyg. 
Det är jättebra registreringsverktyg.” (Respondent 1)

Sammanfattningsvis är det alltså en samlad bild av att IT-stödet Flexite inte är så lättanvänt

som skulle behövas för att personalen på kommunen skulle använda det till något annat än i

ärendehanterings-syfte.

4.3.2 Flexites statistik som ett analysverktyg för verksamhetsutveckling
Flexite har en statistikfunktion som kan generera data om medborgarens interaktion med

kommunen.  Använder  personalen  på  kommunen  denna  möjlighet  till

verksamhetsutveckling? Om inte - varför?

     Det  är  skiftande  känslor  vad  gäller  om  Flexites  statistik  går  använda  för

verksamhetsutveckling. De som är positiva till detta är främst kundtjänst men det finns också

positiva röster på en av förvaltningarna som vi talat med. 

“Så där är ju kundtjänst då egentligen, ärendehantering, ett kraftfullt verktyg för att vi 
ska kunna jobba med verksamhetsutveckling alltså, vi får tydliga signaler på vad som 
funkar bra och vad som funkar mindre bra.“ (Respondent 5)

En  annan  aspekt  gällande  verksamhetsutveckling  är  användandet  av  Flexite  för  att

kontrollera själva ärendehanteringsprocessen, alltså att se till att ärendehanteringsprocessen

förbättras.

“En viktig verksamhetsutvecklingsfråga är ju att svarstiderna hålls, samt att de är så 
korta som möjligt. Det är något som jag är engagerad i, jag får ju varje måndag en 
förteckning av förvaltningen ärenden som inte är besvarade inom 3 dagar.” 
(Respondent 4)

Trots  att  det  finns  positiva  röster  till  Flexites  statistik  som  en  medel  för

verksamhetsutveckling upplever majoriteten av våra respondenter att själva systemet Flexite

är så segt och svårnavigerat att de hellre använder kommunens interna IT-system för att titta

på statistik.  Detta system var från början tänkt att användas för att redovisa ekonomiska

data.  Genom  att  koppla  samman  data  från  ett  antal  verksamhetssystem kan  man  skapa

figurer som visar på hur verksamheten fungerar. Kommunens interna system var från början

inte tänkt att kopplas samman med Flexite, men det är möjligt att göra det.

“Kommunens interna system är bättre på det sättet, för det är ju ett statistik-verktyg 
som är makalöst bra egentligen. Det är nästan bara fantasin som sätter gränser känns 
det som när vi, när man börjar fundera: ”Kan du göra det här?”, ”Jajjemän!”, ”Kan du 
göra det här?”, ”Jajjemän!”. (Respondent 3)
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Kommunens interna IT-system var alltså från början inte tänkt att kopplas samman med

Flexite, men på grund av efterfrågan från kommunens anställda har systemförvaltare gjort

exporteringar  av  statistiken  från  Flexite  till  det  interna  IT-systemet,  för  att  sedan

sammanföra  och  utforma  det  så  att  verksamheterna  får  grafiska  figurer  över  hur  deras

verksamhet fungerar. Dock framgår det att även det interna systemet är lite okänt och inte

används så pass mycket som önskvärt.

“Det är lite grann som Flexite, använder man det inte så vet man inte vad det är för 
nånting. Jag kan tänka mig att det är en begränsning i det hela och sen som vanligt så 
är det ju det här med intresse men det är ju svårt för arbetsgivaren att påverka kanske. 
Man kanske kan göra saker för att lyfta intresset för statistik men många är nog 
tämligen ointresserade, de har inte sett kopplingen riktigt mellan... ”Det vi vet om vad 
medborgarna frågar skulle kunna hjälpa oss att utveckla våran verksamhet”... och hur 
man tänker där det vet jag inte, jag vet inte om man har gjort den kopplingen riktigt.” 
(Respondent 3)

Trots  att  statistiken  från  Flexite  överförts  till  kommunens  mer  lätthanterliga  interna  IT-

systemet  finns  det  ändå  en  upplevelse  av  att  det  saknas  intresse  för  att  använda  denna

statistik i verksamhetsutvecklingssyfte. Dessutom finns en upplevelse av att Flexite används

främst ur process-synpunkt och att det som går att använda för verksamhetsutveckling är

klagomåls-statistiken, alltså anledningen till att folk har klagat. På en förvaltning har ett stort

arbete gjorts, det vill säga en omklassificering av alla klagomål som skickats in. 

“Den statistik som har levererats från kundtjänst har ju varit statistik som har berört 
ärendehanteringen som sådant och jag är inte speciellt intresserad av ärendehantering i
sig. Vi måste ha en bra ärendehantering för det är viktigt för processen, att den ska 
fungera. Men det intressanta är vad är det som inte fungerar ute i verksamheten, det är 
ju det vi ska jobba med som förvaltning. “ (Respondent 6)

Bilderna  nedan  visar  resultatet  av  den  omklassificering  av  klagomåls-statistik  som

respondent  6  har  gjort.  Den  övre  bilden  beskriver  hur  den  samlade  översikten  över

synpunkter och klagomål ser ut för tillfället och den undre bilden visar hur de skulle kunna se

ut  om man  omkategoriserade  alla  ärenden.  Respondent  6  nämnde som exempel  på  nya

klassificeringar:  beteende  i  trafiken;  återkoppling;  bristande  tillgänglighet  till  vägar,

grönytor,  anläggningar,  lokaler;  bristande  underhåll  av  vägar,  grönytor,  anläggningar,

lokaler; och så vidare.
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Figur 4 och 5. Omklassificering av klagomålsstatistik. Den övre bilden beskriver hur den

samlade översikten över synpunkter och klagomål ser ut för tillfället och den undre bilden

visar hur de skulle kunna se ut om man omkategoriserade alla ärenden.

Vi har kunnat konstatera att det inte är många som är intresserade av statistiken i Flexite

som  ett  verktyg  för  att  verksamhetsutveckla.  Istället  har  andra  metoder  för

verksamhetsutveckling  nämnts.  Dessa  är  bland  annat  insamling  av  synpunkter  från

medborgare  via  nationella  mätningar,  serviceförklaringar  och  fokusgrupper.  I  kundtjänst

upplever man att det största intresset hos förvaltningscheferna är att få reda på om kunderna

är nöjda med bemötandet de får i kundtjänst och därför görs även kundnöjdhetsmätningar i

kundtjänst var tredje månad.

“Det finns ju några som är intresserade, extremt litet antal. Det de är intresserade av 
egentligen är att: ”Går det bra – är våra kunder nöjda?” Och vi kör ju 
kundnöjdhetsmätningar var tredje månad, så vi vet ju att vi har nöjda kunder och det är
ju en förvaltningschef mycket mycket mer intresserade av egentligen, att veta att de har 
nöjda kunder, att de blir bra bemötta här.” (Respondent 2)

Det  som  upplevdes  som  en  möjlig  verksamhetsutveckling  var  att  jobba  mer  med

checklistorna,  för  att  få  själva  kundtjänst-processen att  flyta  på mer.  Även en förbättrad

visualisering av Flexites statistik skulle öka tillgängligheten.
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”För att man ska kunna ta till sig det här så måste det vara paketerat på ett bra sätt, att 
data i alla sin ära, men det måste på något sätt visualiseras, så att du bara med en 
snabb skumning av blicken kan ta temperaturen på din verksamhet.” (Respondent 1)

Förutom dålig användbarhet angavs hos majoriteten av respondenterna tidsbrist och brist på

motivation  som  de  största  skälet  till  att  inte  använda  sig  av  Flexite-statistiken  för

verksamhetsutveckling.

“Flexite är som överallt annars - man har satsat jättemycket på tekniken och har 
systemförvaltare och har en hel organisation som jobbar med tekniken, som är väldigt 
duktiga på det i form av kundtjänst, de kan ju tekniken och vet hur det funkar också. Ute 
i organisationen - kunskapen är kanske begränsad, absolut, det tror jag. Motivationen 
är definitivt begränsad. “ (Respondent 6)

På kundtjänst har man uppfattningen att intresset för statistiken inte har varit lättväckt och

att det varit en kultur av ifrågasättande av förändring. Det verkar dock finnas en förståelse

för att kommunen är en av få kommuner i Sverige som vet vad deras medborgare frågar efter

i realtid.

“Vi är ju en av få kommuner i Sverige som vet vad kunderna frågar efter i realtid. Men 
om du ska sitta och analysera och gräva djupt där så anser jag att det finns bättre 
system som vi faktiskt har i kommunen som vi inte nyttjar och det har jag tryckt på, men
det går…” (Respondent 1)

Trots denna förståelse så saknas det alltså gehör för dessa idéer.

4.3.3 Flexite över tid i relation till verksamhetsutveckling 
Vi ville ta reda på om det skett någon förändring av synen på IT-stödet Flexite, sju år efter

införandet. Har denna tid lett till möjlig verksamhetsutveckling. I och med att det är många

som inte använder sig av Flexites statistik så är det inte heller många som har synpunkter på

hur det ska användas för verksamhetsutvecklingssyfte. Men det finns alltså de som går mot

strömmen  och  ser  möjligheterna.  Dels  har  själva  Flexite  förändrats  utefter  vad  som

efterfrågats hos förvaltningarna. 

“Det ser idag inte ut som det gjorde när vi började med det här så vi har ju byggt på med
olika saker och vi kommer ju att fortsätta att bygga på med mer grejer, vi ska hela tiden 
försöka utveckla det. Vi har börjat liksom på en grundnivå på något sätt och så bygger 
vi som ut allt eftersom, men det är ju också utifrån vad förvaltningarna efterfrågar lite 
grann.” (Respondent 3)

Det är alltså delvis efterfrågan från förvaltningarna som har påverkat utbyggnaden av Flexite.

Det är dock på ingång en ny version av Flexite som släpps i höst.

27



“Nu kommer det ju en ny version i här höst, får vi väl se, den ska ju tydligen vara 
omarbetad, eller den är omarbetad från grunden och med helt ny teknik. Flexite bygger 
bara på gammal teknik. Så att... få se, det kanske kommer nåt nytt spännande där.” 
(Respondent 3)

Så med tiden har man alltså insett att en ny version av Flexite behöver tas in. Men förutom

att sju år har lett till att själva Flexite har förändrats så har man också med tiden börjat titta

på Flexites statistik för att se vilka e-tjänster man ska ta fram.

“Bland annat så jobbar vi med att ta fram appar och webbtjänster som du sa, e-tjänster,
och så håller vi just på med att titta på vad ska vi prioritera för vi kan inte jobba med 
hundra samtidigt, det handlar ju om kostnader också och då är det ju de vi prioriterar, 
det är ju dem som är kopplade till det som har mest ärenden.” (Respondent 5)

Genom att titta på statistiken kan man alltså få en uppfattning om vilka frågor som folk är

intresserade av att ha tillgängliga som e-tjänst. 

     Vi  nämnde i  kapitlet  ovanför det  gedigna jobb som en verksamhetsutvecklare  på en

förvaltning gjort i form av en omklassificering av synpunkts- och klagomåls-ärenden. Samme

verksamhetsutvecklare anser att ett klagomåls-ärende i Flexite kan anses som en avvikelse

och anser att det borde behövas ett samlat system för alla kommunens avvikelse-system. Han

menar att det inte är säkert att de som berörs av ett visst ärende samarbetar.

”Datat sammanställs aldrig som det ser ut idag. Vi håller ju på att jobba bort ifrån det. 
Men det är ju ett jätteproblem för det innebär liksom att om det är någon som är stark 
och driver Flexite, då är det Flexite man fokuserar på och pratar om och så glömmer 
man bort det andra och vice versa.” (Respondent 6)

Trots att det gått sju år sedan införandet av Flexite så finns det en upplevelse av att steget

inte tagits från att hantera enskilda ärenden till att arbeta proaktivt för att undvika att olika

problem återkommer.

“Men man tar det aldrig steget vidare, det vill säga, att titta på alla ärenden vi har fått 
in under ett år och så kan vi se att ”Okej, det är det här som är problemet” och så jobbar 
man bort det för att undvika exakt samma klagomål nästa år. Det steget har vi ju inte 
tagit.” (Respondent 6)

4.4 Organisering process-stuprör
Införandet av en gemensam kundtjänst innebar att kommunen var tvungen att lämna sin

stuprörsformning  och  acceptera  en  hängränna  i  form  av  kundtjänst.  Har  denna

organisationsomvandling genomförts fullt ut eller finns det fortfarande ett stuprörs-tänk på

förvaltningarna som motverkar kundtjänst som verksamhetsutvecklings-motor?
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Trots att tanken med kundtjänst från början var att få processerna ut till förvaltningarna så

likformiga som möjligt så har det ändå kommit att bli så att många förvaltningar vill göra

undantag för just sin avdelning.

“Tanken var ju i början att man skulle ha så likformigt som möjligt och det har vi ju, 
men många vill göra undantag. Många tycker ju att deras verksamhet är så speciell för 
man ser ju sin egen.” (Respondent 2)

Skälet  till  att  likformigheten  inte  kunnat  genomföras  fullt  ut  är  vissa  förvaltningars

upplevelse av att vissa frågor är för komplexa för att kunna svaras på direkt i kundtjänst.

Detta ges också som möjligt skäl till varför man inte uppnått målet på 70 procent svarade

frågor direkt i kundtjänst.

“För vissa verksamheter så är det här helt ouppnåeligt på grund av frågornas 
komplexitet, inom vissa områden så har vi rent uttalat att ni ska inte svara på frågorna,
ni ska skicka dem rakt in.” (Respondent 1)

Vi  har  kunnat  konstatera  att  majoriteten  av  respondenterna  upplever  att  det  fortfarande

finns kvar ett stuprörs-tänkande inom organisationen. Ännu ett exempel på detta är faktumet

att  varje  förvaltning har  en egen budget  vilket  leder  till  att  man kanske måste prioritera

personal på sin egen förvaltning istället för kundtjänstpersonal när man nyanställer. 

“Problemet är att förvaltningscheferna har sina mål satt av sin nämnd, att skolan ska ha
si och så många lärare, si och så många busschaufförer och allt ligger ju i samma pott, 
så de måste ju sätta en kundtjänst-handläggare mot en lärare. Okej, ja, lärare kanske de
tycker är viktigare eftersom det är deras kärnverksamhet, så ”Tyvärr, det blir inga mer 
kundtjänst-handläggare...”.” (Respondent 2)

En faktor som inte förenklar övergången från ett stuprörstänkande till ett processtänkande är

det faktum att kommunen har närmare 400 ärendehanterings-system. Flexite är långt ifrån

det enda ärendehanteringssystemet. Enligt respondent 6 behöver alla dessa system knytas

ihop på något sätt, för att få någon slags sammanställning över hur verksamheterna fungerar.

“Det är ju så att vi har väl 400-tal ärendehanterings-system, så många kan vi inte ha. 
Det är helt värdelöst. Dels så kostar det jättemycket pengar och dels så har vi då massa 
olika satelliter överallt och det vi måste skapa för våra verksamheter är att vi måste 
knyta ihop all den här informationen och visa att: “Såhär går det:” personal, ekonomi, 
kvalitet på våra tjänster, inklusive då Flexite och… Jamen, det är det vi måste skapa, och
Flexite är inte ett alternativ till det, som jag ser det. Datat i Flexite, jätteviktigt men vi 
kan inte använda Flexite för att skapa det.” (Respondent 6)

Enligt respondent 6 är de olika förvaltningarna mer lika än vad de tror. Organisationsmässigt

är det fler likheter än olikheter. Det som skiljer sig är kärnverksamheten. Hans uppfattning
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är  att  varje  verksamhet  har  ungefär  samma  problem,  det  vill  säga  information  och

kommunikation. 

“Man har styrkort, mål och planer, det har alla. Man har nån form av 
samhällsservice/externa tjänster, nån beskrivning av det. Alla har ett ansvar och 
uppdrag, man fördelar befogenheter. Alla har en organisation och styrning. Alla har 
anställda. Alla ska ha med kompetens och utbildning av anställda. Alla har lagar och 
föreskrifter som reglerar arbetet. Alla har pengar som man ska fördela i 
organisationen. Alla jobbar med administrativa uppgifter, ekonomi, avtal, 
upphandlingsprocesser, osv. Alla jobbar med information och kommunikation. Alla har 
materiella resurser att tillgå, som de måste ha för att kunna göra sitt jobb till exempel. 
Alla måste samarbeta, samverka. Alla måste dokumentera och hantera dokument. Alla 
måste jobba med risk och säkerhet. Alla måste jobba med uppföljning och kontroll. Alla 
måste jobba med utveckling och förbättring.” (Respondent 6)

Genom att inse likheterna mellan förvaltningar skulle man enligt respondent 6 kunna spara

pengar  i  och  med  att  man  då  slapp  “uppfinna  hjulet”  om  och  om  igen.  Genom  att  ha

kännedom  om  andra  förvaltningars  uppdrag  så  blir  det  ingen  lucka  i  det  kommunala

ansvaret.

“Vi måste ju alla ha god kännedom om varandras uppdrag, dvs. så att vi inte har någon 
lucka här, dvs. att kommunalt ansvar som vi inte fyller ut, som ingen tar.” (Respondent 
6)

Respondent 6 anser att den stora möjligheten med offentlig sektor är att man kan dela med

sig mellan förvaltningarna, eftersom det inte finns några affärshemligheter. 

“Så att vi istället kan plocka pengarna från de här unika stuprören och kunna säga att vi
lägger pengarna på utbildning istället, det som är kärnan i verksamheten, istället för att
hålla på att liksom bygga ut den här kostymen som vi måste ha på oss.” (Respondent 6)

Det finns ännu en synpunkt om organiseringen av kommunen och hur den påverkar hur

människor tar kontakt med kommunen.

“Man organiserar en organisation utifrån upplevda kända behov, men det är inte alltid 
att behoven hos medborgarna automatiskt innebär att organisationen förändras. Utan 
ibland är det nästan tvärtom att organisationens utseende påverkar hur behoven 
gestaltas. Min upplevelse utifrån att ha arbetat här i 35 år, är att vi kan ha en större 
eller mindre organisation och det är organisationen som egentligen styr hur mycket 
behov som kommer in, det ska ju vara tvärtom.” (Respondent 4)
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5. Analys

I vår studie ville vi undersöka om införandet av en gemensam kundtjänst och dess it-stöd kan

verka  som  en  drivkraft  för  verksamhetsutveckling.  Detta  ville  vi  göra  dels  genom  att

undersöka  relationerna  mellan  kundtjänst  och kommunens  förvaltningar,  dels  genom att
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undersöka synen på it-stödet både i kundtjänst och på förvaltningarna. På detta sätt ville vi få

fram  de  utmaningar  som  finns  för  att  kunna  använda  en  gemensam  kundtjänst  för

verksamhetsutveckling.

     Vår analys har vi valt att dela upp utefter våra tre frågeställningar: upplevelsen av IT-

stödet  Flexite,  samarbetet  mellan  kundtjänst  och  förvaltningarna  samt  kundtjänst  som

drivkraft för verksamhetsutveckling.

5.1 Samarbete mellan kundtjänst och förvaltningarna
Vid en första anblick är det ett bra samarbete mellan kundtjänst och förvaltningarna som har

blivit  verklighet,  sju  år  efter  implementationen  av  kundtjänst.  Det  är  i  alla  fall  vad våra

respondenter vill ge skenet av. De berättar hur samarbetet genomförs genom regelbundna

dialoger och återkopplingar och ingen av respondenterna vill tillbaka till hur det var innan

kundtjänst infördes. Men trots att respondenterna både från kundtjänst och förvaltningarna

vill framhålla att de har acceptans gentemot varandra, så finns det utmaningar. 

     Enligt  både Orre  (2008) och våra respondenter,  fanns det  vid  implementationen  av

kundtjänst för sju år sedan en misstro från förvaltningarna mot kundtjänst. Denna misstro

har med tiden förbättras, men det tycks fortfarande som att det finns en oförståelse hos vissa

förvaltningsanställda att kundtjänst egentligen bara utför det som medborgarna vill. Detta

kan alltså bero på det som FN skriver i deras rapport från 2012, att det kan vara svårt att

överkomma förekommande maktstrukturer. Enligt rapporten behövs det mer arbete för att

skapa förtroende mellan förvaltningarna och kundtjänst för att övervinna dessa barriärer,

och även det kanske krävs på vår undersökta kommun.

     Ett skäl till att det kan ha funnits en motvilja mot kundtjänst i början kan ha berott på att

kundtjänst fick väldigt mycket resurser till  en början. Enligt Peters, R. M., Janssen, M. &

Engers, T. M. (2004) är ofta problemet vid införandet av en gemensam kundtjänst att för

mycket  energi  läggs  på  front-office  och  förvaltningarna  glöms  bort,  och  det  kunde  vi

konstatera att  det  fanns tendenser till  detta på kommunen. Vid införandet  av kundtjänst

hade de nästan obegränsat med resurser, men detta har efter tid stramats åt. Så till en början

kan det ha funnits en överfokusering på kundtjänst men det har alltså förändrats över tid.

Detta får oss att undra hur verksamhetsutvecklingen hade sett ut om kundtjänst hade fått nå

sin fulla potential. Då hade kanske relationen mellan förvaltningarna och kundtjänst jobbats

på ännu mer och gynnat verksamhetsutvecklingen.

     I dagsläget lägger kommunen helt enkelt för lite energi på relationen mellan kundtjänst

och förvaltningarna . Man borde genom intern utveckling effektivisera, stärka och utveckla

samarbetet mellan alla förvaltningar och myndigheter inom kommunen, vilket vi tror skulle

leda  till  en  mer  kostnadseffektiv  offentlig  sektor,  med  följderna  att  man  kan  sänka

kommunernas kostnader för den kommunala förvaltningen.

     Vi har konstaterat att samarbetet mellan förvaltningarna och kundtjänsten fungerar bra.

Men vad som skulle kunna förbättras för bättre verksamhetsutveckling är samarbetet mellan

förvaltningarna. Detta i enlighet med Statskontorets rapport från 2005 som beskriver hur

viktigt  det  är  med en  samverkan  mellan  förvaltningar  för  en  god  effektivitet  och  för  att

undvika suboptimering. Det framkommer i våran undersökning att förvaltningarna tänker på

32



sin egen avdelning och deras mål, istället för att se hela kommunens mål som det stora målet.

En sak som tyder på detta är att det finns närmare 400 verksamhetssystem i kommunen.

Liksom  en  respondent  konstaterade  så  skulle  en  mer  samlad  infrastruktur  och  bättre

integrering  mellan  olika  system  kunna  leda  till  proaktivitet  i  och  med  att  saker  som

rapporteras in i olika system skulle kunna sammanställas och informera alla berörda direkt. I

och med detta skulle även verksamhetsutvecklingen förbättras i och med att man skulle få ett

mer samlat resultat över hur verksamheten ligger till ekonomiskt, etc.

     Kundtjänst poängterar att de inte vill att förvaltningarna ska uppleva dem som ett externt

företag,  men i  själva verket  prioriterar  vissa  förvaltningar  personal  i  sin egen förvaltning

istället för ny kundtjänstpersonal, vilket tyder på att kundtjänst inte är den förlängda arm på

förvaltningen som de vill vara. Detta märks även av när vissa förvaltningar inte vill att vissa

frågor  ska  tas  emot  av  kundtjänst,  utan  ska  skickas  vidare  direkt  till  förvaltningen.  Om

relationen  mellan  förvaltningarna  och  kundtjänst  jobbats  på  mer  så  hade  kanske

konkurrensen om frågorna kunnat vara ett minne blott.

     Tanken  med  Business  Process  Management,  BPM,  är  att  man  ska  organisera  en

organisation utifrån processer och inte förvaltning. I kundtjänst finns en organiseringstanke

utifrån processer, men även där finns en uppdelning mellan förvaltningen och kundtjänst.

Enligt  Bahrosa  et  al  (2010)  behövs  det  en  integrerad  strategi  som  bestämmer

förutsättningarna för hur ett samarbete mellan kommunens förvaltningar ska se ut. Detta för

att ett system ska ge en helhetssyn. Denna helhetssyn saknas dock på kommunen eftersom

man  har  så  många  olika  system  och  även  fortfarande  står  kvar  i  stuprörs-tänkandet.

Stuprörs-tänkandet  motverkar  även  ett  genomförande  av  Business  Process  Management,

som Flexite säger sig använda för verksamhetsutveckling. 

     Utifrån de intervjuer som gjorts har vi förstått att den statistik som Flexite genererar

främst används för att mäta processen från kundtjänst ut till förvaltningarna. Det handlar

alltså om svarstider och att minst 70 procent av de som ringer in får svar direkt i kundtjänst.

Så vi förstår mer och mer att kundtjänstens it-stöd är främst till för kundtjänsten och inte för

förvaltningarna. 

     Trots att kundtjänst säger sig ge ett mervärde till kommunen, så kanske de borde använda

ett annat mätvärde än 70 procent svarade telefonsamtal för att visa på hur viktigt arbete de

egentligen gör.

5.2 Upplevelse av IT-stödet Flexite
Synen på it-stödet Flexite är dock inte lika bra som synen på kundtjänst. Förvaltningarnas

anställda tycker att systemet är tungrott och att det bäst fungerar för vad det var tänkt från

början,  det  vill  säga  att  registrera  ärenden.  Synpunkten  är  att  Flexite  inte  är  ett  bra

analysverktyg,  men  däremot  fungerar  det  som  registreringsverktyg.  Men  trots  att

systemförvaltare försökt lyfta över statistiken från Flexite till kommunens interna it-system

verkar intresset och motivationen till att använda detta för verksamhetsutveckling saknas.

     Vi har kunnat konstatera att trots att företaget Flexite gått över från att marknadsföra sig

som 
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ärendehanteringssystem till att vara ett stöd för verksamhetsutveckling har inte kommunen

hängt med på den förändringen. Detta tror vi beror dels på att kommunen i stort sett haft

samma  mål  sedan  införandet  av  kundtjänsten,  men  ett  skäl  kan  också  vara  att  Flexite

misslyckats med marknadsföringen av den nya tjänsten. Kommunen har helt enkelt inte fått

tillgång till de utökningar av systemet som lanserats. 

     Flexite BPMS beskriver på sin hemsida att man genom Business Process Management kan

identifiera,  visualisera  och  stärka  en  process  för  att  på  så  sätt  förbättra  en  verksamhets

affärsprocesser. Enligt Flexite ska man alltså med hjälp av deras system förenkla och visa för

verksamheten att processer verkligen fungerar och hur man kan använda denna information

vid beslutsfattande och förbättringsarbete. Det är någonstans här som marknadsföringen inte

gått ända fram. Enligt våra respondenter ska en ny version av Flexite genomföras, men den

befintliga har alltså inte förändrats.

     Vetskapen om att Flexites statistik kan användas för att få en insikt i vad medborgarna

efterfrågar finns hos de flesta respondenterna, men det är inte alla som anser sig ha tid och

motivation till att verkligen sätta sig ned och titta på detta. Det är förvånande att trots att

kommunen  har  som  strategi  att  lägga  stor  vikt  vid  medborgarna  vid  utveckling  av

verksamheten (se figur 3, i kapitel 4.1) så har man ändå inte insett potentialen i att använda

Flexite-statistiken  till  detta  ändamål.  Det  som  istället  lyfts  fram  som  potentiell

verksamhetsutvecklings-motor är nationella mätningar, serviceförklaringar och fokusgrupper

bland annat.  Man verkar  inte  ha insett  att  Flexite:s  statistik  egentligen  är  lätt-tillgänglig

information om vad medborgare efterfrågar.  Genom att titta på Flexite:s statistik får man

direkt  information  om  vad  kommunens  medborgare  efterfrågar  i  realtid.  I  nationella

mätningar  däremot  är  hela  Sverige  urvalsgrupp,  medans  Flexite:s  statistik  egentligen  är

gratis information om vad medborgarna i kommunen har för synpunkter.

5.3 Kundtjänst som drivkraft för verksamhetsutveckling
Enligt Regeringskansliet består e-utveckling av att man genom att dra nytta av informations-

och  kommunikationsteknik  kombinerad  med  organisatoriska  förändringar  och  nya

kompetenser kan verksamhetsutveckla på en offentlig  förvaltning.  Själva införandet av en

gemensam kundtjänst kan ses som en organisatorisk förändring med nya kompetenser och

detta har kommunen genomfört. Dock har man inte riktigt dragit nytta av informations- och

kommunikationstekniken som finns tillgänglig.

     Kommunens egen verksamhetsutvecklingsplan utgår ifrån medborgarna (figur 3, i kapitel

4.1). Utifrån detta kan man tänka sig att kommunen borde nyttja den rika information från

medborgare som de får in genom Flexite. 

     I och med att en ny version av Flexite släpps till hösten finns det ett hopp hos anställda på

kundtjänst att denna programvara ska innehålla nya användbara verktyg som kan användas i

verksamhetsutvecklingssyfte. Detta torde vara möjligt eftersom Flexite ändrat approach från

ärendehanteringssystem  till  Business  Process  Management.  En  möjlig

verksamhetsutveckling  anges  vara  att  förbättra  ärendehanteringsprocessen,  men  detta

bygger ju alltså främst på processerna i och från kundtjänst och inte lika mycket på helheten
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som  sådant.  Den  nyare  organisationsmodellen,  Digital  Era  Governance,  förespråkar  just

detta att ett  helhetstänkande som behöver införas i  kommuner,  för att på så sätt få ökad

kommunikation både internt och externt.

    Ännu en tänkbar förbättringspunkt är att om förvaltningarna kunde organisera sig mer

utifrån  ett  processinriktat  sätt  och  lämna  stuprörs-organiseringen  så  skulle  de  kunna

använda sig mer av Flexite som det är tänkt, utifrån vad BPM står för, dvs. som ett stöd för

verksamhetsutveckling.

     I likhet med det Vinnekar (2006) konstaterar så kan det ta lång tid för en organisation att

anpassa sig till en så pass stor förändring som en gemensam kundtjänst innebär. Speciellt i

en offentlig förvaltning där man varit tvungen att gå från en stuprörsformad organisation till

förmån för en hängränna. Man har på kommunen haft lättare att genomföra en ändring av

arbetsrutiner än att fokusera på de nya strategierna. Det har även varit olika lätt för de olika

förvaltningarna att anpassa sig. I och med att en av förvaltningarna var med och startade upp

projektet med gemensam kundtjänst och har också kommit längre i utvecklingsprocessen än

andra förvaltningar. Trots att det har gått sju år så har fortfarande inte kulturen anpassat sig

efter den förändring som skett i och med införandet av en gemensam kundtjänst. En sådan

förändring är så pass stor i och med att den omfattar alla kommunens förvaltningar. Kan det

vara så att sju år är för kort tid för en sån förändring? Eller kan det vara så att det behövs

ännu klarare strategier för hur verksamhetsutvecklingsarbetet ska se ut?

     Utifrån de modeller för verksamhetsutveckling som vi tog upp i kapitel 3.2 så skulle vi säga

att kommunen just nu befinner sig i ett läge mellan New Public Management och Business

Process Management. Att man har infört en gemensam kundtjänst tyder på att man vill ha ett

processtanke i organisationen, men däremot har man inte riktigt lyckats med att införa detta

helt. Den nya organisationsmodellen Digital Era Governance föreslår att man ska återinföra

makten till den offentliga förvaltningen och på så sätt öka kommunikationen både internt och

ut mot medborgarna. För att kommunen ska kunna gå mot DEG så behöver de tänka ännu

mer holistiskt, dvs. ha ett helhetstänkande för varför de inför nya verksamhetssystem. 

     Tanken med DEG är  att  den offentliga  informationen ska finnas  tillgänglig  både på

kommunens webbplats dygnet runt men också i form av öppen data som vem som helst kan

använda sig av för att skapa appar eller andra e-tjänster. Detta kräver dock en tydligare IT-

arkitektur i  kommunen. I nuläget  kan det vara inkonsekvens i  databaserna i  och med att

kommunen haft olika konsulter som gjort olika uppdrag hos dem. 

6. Slutsats

Utifrån  vad  vi  kom  fram  till  i  analysen  så  använder  inte  kommunen  IT-stödet  Flexite:s

statistik som ett verktyg för verksamhetsutveckling. Skälet till detta anses vara att systemet är

för tungrott. Istället används ett internt IT-system, för att visualisera statistiken. Men också
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detta system kan ifrågasättas om det är verkligen är det ultimata visualiserings-verktyget,

eftersom det bygger på Excel. Under vårt arbete med denna uppsats kom vi i kontakt med

Datadriven  documentation  (http://dc-js.github.io/dc.js/).  En möjlig  riktning på forskning

skulle alltså vara att undersöka Datadriven documents som ett sätt att visualisera data för

verksamhetsutveckling. Kanske skulle detta vara det nya sättet som kommunen skulle kunna

använda i sitt arbete eftersom det är ett mycket enklare sätt att visualisera data på.

     Även att titta på olika sätt att samköra data från olika ärendehanteringssystem skulle vara

en möjlig utgångspunkt att utgå ifrån.

     Tanken  bakom  ett  införande  av  en  gemensam  kundtjänst  var  att  få  en  ökad

medborgardialog och det  har  man lyckats  med,  men man har dock inte lyckats  ta steget

längre och använda statistiken från it-stödet för att verksamhetsutveckla. Största skälet till

att man inte gjort detta är att det saknas brist på motivation och att själva systemet upplevs

som trögt och svårnavigerat. 

     Vi har kunnat konstatera att efter sju år så har ett bra samarbete mellan kundtjänst och

förvaltningarna  skett.  Men  vad  vi  som  skulle  kunna  förbättras  är  samarbetet  mellan

förvaltningarna. Den undersökta kommunen har det problem som många kommuner i landet

har. Man har format sin organisation i stuprör vilket får till följd att man inför olika system

för olika förvaltningar, även fast man skulle kunna använda samma system. Enligt vad vi kom

fram  till  i  analysen  så  skulle  en  omorganisering  från  stuprörs-tänk  till  process-tänk  i

kommunen kunna leda till ett användande av kundtjänstens it-stöd för vad det är tänkt att

användas som, alltså som ett stöd för BPM (Business Process Management).

     Som framtida forskning skulle vi kunna tänka oss att man skulle undersöka vem det

egentligen  är  som  ansvarar  för  verksamhetsutvecklingen  på  kommunen.  Genom  en  mer

tydlig styrning av hur verksamhetsutvecklingen skulle se ut skulle ett bättre resultat kunna

uppnås. Som kommun är det viktigt att man satsar på rätt saker, så att medborgare känner

att varje skattekrona kommer till användning. En fördel i vår undersökta kommun är att de

behöver inte börja från noll, som kommuner som inte arbetar i processer behöver göra. De

måste bygga upp en helt ny organisation med nya IT-system samt att det tar tid att arbeta in

sig i den nya kulturen. Vår undersökta kommun har reda gjort den resan och vi anser att de

bara behöver ändra lite på sitt arbetssätt och använda sina verktyg på ett bättre sätt, för att

förbättra potentialen relationen mellan förvaltningarna och kundtjänst har. Detta samt att

rationalisera bland IT-systemen till så få som möjligt.

     Till  sist  anser  vi  att  en studie  liknande  denna på  en annan kommun eller  liknande

organisation, hade varit av värde, för att se vilka likheter och skillnader som finns mellan de

båda studierna
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