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center 

Information eService 



 

1. Ett bra servicecenter (kundtjänst) baserat 

på kvalitet och service 

2. Skapa system för att identifiera 

medborgarnas riktiga behov 

3. Skapa lärande och förändring 

 

• Optimerar värdeskapande tjänster 

• Eliminerar problem, strul och slöserier 
 

Hur bygger vi Sveriges bästa 

medborgarservice? 



Steg 1: Skaffa kunskap 



Kundintelligens – till vad? 

 

Information 

 

E-service 

Samla intelligent 

data, dvs data som 

vi kan börja agera 

på direkt 

Telefon 

E-post 

Webbformulär 

Besök 

Service- 

center 



Telefon 

E-post 

Webbformulär 

Besök 

Kundintelligens – hur? 

Ärendetyper 

1. Bygg- och miljö 

2. Bygglov 

3. Faktura  
 

Kategorier 

• Jag vill ha 

• Jag vill veta 

• Jag har problem 

• Jag förstår inte 

• Jag tycker 

 

Klagomål 
• Jag förstår inte 

• Jag får inte kontakt 

• Otrevligt bemötande 

• Dålig kompetens 

• Det tar för lång tid 

• Tjänsten fungerar ej 

 

Kontaktdata 

• Tid 

• Datum 

• Geografi 

• (kön) 

 

Service- 

center 



Webb: 1,1 miljoner besök varje år 

Av ca 2500 sidor på webben, är det ca 3 % som 

används regelbundet. 

 

Det är ca 80 sidor 

 

Framförallt är det Järfällas föräldrar som besöker 

webben 
 

Kundintelligens - webb 



Steg 2: Presentera och analysera 



När kontaktar 

man oss? 



När på året kontaktar man oss? 



Varifrån sker 

kontakterna? 



Kön Ålder 

Vilka kontaktar oss? 



Jag förstår inte 14 

Jag får inte kontakt 8 

Otrevligt bemötande 2 

Dålig kompetens hos handläggare 1 

Det tar för lång tid 13 

Tjänsten inte utförd / fungerar inte 62 

Klagomål i %: 

Vad klagar man på? 



1. De vill ha en tjänst 

2. De vill veta något 

3. De har problem med tjänsten 

4. De förstår inte 

5. De tycker något 

 

45% 

25% 

12% 

16% 

2 

Hur ser medborgarnas behov ut? 



 

• Försörjningsstöd 

• Avfall 

• Bygglov 

• Förskola 
 

Var ligger volymerna? 



 

• Processen – det är för krångligt 

• Informationen – man förstår inte 

 

Att digitalisera och automatisera innan man 

löst ovanstående lär leda till fler och nya 

problem för användarna 
 

Problemställning inför e-utveckling 



3. Designa utifrån behoven 
När vi har kunskap om behoven, kan vi designa hur vi 

möter dem 



 

 

1. Först göra det begripligt 

2. Sedan förenkla processen 

3. Sist automatisera och digitalisera 
 

Hur ska vi angripa detta? 



Vaddå, det är väl bara att bygga en  

e-tjänst på en gång? 

Processkartläggning markupplåtelser 



Exemplet avfall 



Ärenden angående Avfall 2014 
Det här är alla ärenden som servicecenter har loggat under 2014.  



28 % upplever sig ha problem med tjänsten  
• man har inte fått sin soptunna tömd 

• julgranen är inte hämtad  

 

26 % vill veta något eller förstår inte 
• När återvinningscentralen har öppet 

• När en insamling ska starta eller sluta (typ 

trädgårdshämtning)  

• De allra flesta rör fakturan 

 



Fakturan 



Sophämtning och vattenförbrukning under 

oktober till december 



Fakturorna 



Exemplet bygglov (pågår) 



Bygglov förutsättningar 

 

• Stora volymer på telefon 

• Stora volymer på webb 

• 70 % av alla inlämnade bygglov är fel 
 



Bygglov altan 

 

• situationsplan 

• planritning 

• fasadritning 

• sektionsritning 

• konstruktionsritning 

• kontrollplan 

 

”…mätvärt enligt Svensk standard” 
 



Bygglov 

 

1. Datainsamling (i ett före-läge) 

2. All text på webb klarspråksanpassas 

3. Allt packas om i en logisk ordning 

4. Sedan kommer guider, FAQ, dummies, filmer 

5. Blanketter och ansökningar skrivs om 

6. Sist kommer eventuella e-tjänster 

 

• Servicecenter mäter före – under - efter 

• Bygglov dokumenterar vart fel uppstår 
 



Före Efter 



Bygglov när vi är klara 

 

• 70 % av alla inlämnade bygglov ska vara rätt 

• Mer tid och luft hos bygglovshandläggarna 

• Onödig efterfrågan ska upphöra till Servicecenter 

• ”en tioåring ska kunna söka bygglov” 
 

 



4. Sprid kunskapen 



Lär känna Järfällabon 



5. Börja om från början - gör om 

allt igen 



Slutkläm 

• Servicecenter levererar underlag för 

verksamhetsutveckling 

• Underlaget är agerbart 

• Befolkningen ökar, besökare på webben 

ökar - antalet samtal sjunker 

• Det effektivaste ärendet är det som aldrig 

uppstår 



Tack! 

André Hagberg 

Avdelningschef Information 

och Service 

andre.hagberg@jarfalla.se  
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