
Kundservice - Frågor och svar

När blir det möjligt med automatisk överföring från vårt system till ert utan att manuellt lägga 
ärenden?

Arbete pågår med att utreda förutsättningarna för att kunna skapa en standardlösning för ärendeintegration. Då vi än så länge 
är i en utredande fas har vi inget planerat datum för när detta kan erbjudas. Våran förhoppning är att kunna påbörja tester 
under 2020.

Går det att göra Samarbetsportalen tydligare och få den att ligga under vanliga Portalen?

Vi arbetar konstant för att skapa samt förbättra tydliga kontaktytor mellan oss och våra kundmyndigheter. Inom detta arbete 
ser vi över hur vi kan nyttja Portalen på bästa sätt och vilken information som lämpar sig att dela där. 

Varför utökas inte telefontiderna?

Vi har en strategi som vi strävar mot att bli mer digitala för att möta framtidens kundservice. Vi fokuserar därför på att  
förbättra vår digitala närvaro i nuläget.
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Vilka utbildningsinsatser gör man inom er kundtjänst?

Vi arbetar ständigt med kompetensutveckling och coachning. Just nu har vi en pågående utbildning inom skriftlig  
kommunikation. Lämna gärna feedback på er upplevda service via våra kontaktpersoner eller när ni kontaktar oss.
 

Varför ställs inte fler motfrågor för att säkerhetsställa att kunden uppfattat informationen?

Vi arbetar med kvalitésgranskning på våra kundmöten och säkerställer vår kvalité genom coaching. 

Finns det prenumerationsmöjligheter så att man får notiser/mejl när nyheter/uppdateringar  
av instruktioner med mera dyker upp på Portalen?

I dagsläget har vi ingen möjlighet att prenumerera på nyheter i Portalen. Kontakta oss gärna genom er kontaktperson med 
förbättringsförslag. Inom samverkansmodellen kommuniceras bland annat tjänsteförändringar och driftinformation även  
direkt till de av kundmyndigheten utsedda kontaktpersonerna. 
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Hur informerar ni om ärendet tar längre tid än 16 timmar?

Det beror vilken typ av fråga som har inkommit till oss. Vanligtvis ska du få meddelande via Portalen att vårt svar dröjer. 

Kan man utveckla valmöjlighet vid skapande av ärende så man exempelvis kan välja ”skyndsamt” 
och på så vis förkorta SLA:t?

Tack för förslaget. Allt är möjligt och den kommer vi att ta med i vårt förbättringsarbete. 

Får ni snabba svar när ni måste gå vidare med frågor till Evry?

Beroende på ärendets svårighetsgrad så kan ärendet ta olika lång tid att hantera. Vi arbetar aktivt med att följa upp svarstider 
från våra leverantörer så att ni som kunder ska få svar inom avtalade SLA-nivåer. 
Om ett ärende är av mer utredande karaktär, där vi bedömer att ärendet kommer ta längre än 16 arbetstimmar att hantera, så 
är vår rutin att informera om detta.
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Kan ni få till olika löpnummerserier för Lön och Ekonomi så att det går fort att urskilja i listan  
till vilken funktion man lagt ärendet?

Strukturen för ärendenummer kommer inte att förändras. Om det finns ett större behov av att se till vilken funktion man har 
finns det möjligheter att visa mer information om ärenden i Portalen. Kontakta gärna eran kontaktperson med förbättringsför-
slag.

Är det möjligt att ge återrapportering på hur bra just våra medarbetare är på att använda portalen 
och vilka frågor som är vanligast?

Statens servicecenter levererar statistik enligt överenskomna SLA-nivåer. Vi tar med oss att se över utformningen av rappor-
terna och vilken information de innehåller. Har ni mer önskemål lämna gärna synpunkter till våra kontaktpersoner.

Kommer formuläret gällande IT-incidenter finnas kvar i portalen?

Detta formulär blir oförändrat i samband med uppdateringen av Portalen och kommer att återfinnas under kategorin IT.
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Vad är gruppinloggning?

Funktionen som kallas gruppinloggning möjliggör att användare inom givna grupperingar kan skapa och hantera ärenden 
inom gruppen.

Vad är syftet med gruppinloggning?

Funktionen möjliggör att flera användare inom organisationen kan se och hantera ärenden.
I de ärenden där kunder har ett behov av att skicka exempelvis underlag från en funktion inom organisationen kan samtliga 
medlemar inom funktionen/gruppen följa upp och hantera ärendet och vi undviker personberoenden. 

Vad betyder ”min grupps ärenden”?

I Portalen vill vi förenkla uppföljningen av de ärenden som ni registrerar till oss. Under ”Mina ärenden” finns olika filtrerings-
möjligheter för att lättare hitta ett ärende. På denna sida finns bland annat ”Min grupps ärenden” (om den inloggade använ-
daren är medlem i en grupp inom funktionen gruppinloggning). Där du kan hitta ärenden som är kopplat till din grupp, det vill 
säga bortsorterat från dina individuella ärenden.
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Vad blir fördelen med gruppärenden?

Funktionen möjliggör att flera användare inom organisationen kan se och hantera ärenden samtidigt. I de ärenden där kunder 
har ett behov av att skicka exempelvis underlag från en funktion inom organisationen kan samtliga medlemar inom funktio-
nen/gruppen följa upp och hantera ärendet och vi undviker personberoenden. 

Kommer jag kunna se ärenden/frågor som andra lagt upp eller rör andra?

Ja och nej.  

Ja - Funktionen som kallas ”gruppinloggning” möjliggör att användare inom givna grupperingar att kunna skapa och hantera 
ärenden inom gruppen. Detta är efterfrågat av bland annat HR-grupper. Funktionen är för närvarande i en utvärderingsfas och 
vi ser över några förbättringar innan funktionen lanseras. Vår ambition är att kunna erbjuda Gruppinloggning under detta år.

Nej - Ärenden som skapas med avsikt att vara personligt (att inte delas med en grupp) kommer inte att göras tillgängliga för 
andra i Portalen. Dessa ärenden är personliga och visas i Portalen enbart för den person som har skapat ärendet.
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Kan man ingå i flera grupper vid gruppinlogg?

Nej. I dagsläget kan du bara ingå i en grupp i taget.

Går det att få intyg skickat till medarbetarens medborgarlåda?

De flesta intyg som utfärdas behöver inlämnas till någon part i original, därför är vår rutin att skicka dessa per post.
Vi tar med frågan i vårat förbättringsarbete. 

Vad är ett ”enkelt” ärende?

Enklare ärenden är ärenden som går snabbt att svara på och som inte kräver utredning. Exempelvis arbetsgivarintyg eller 
liknande, där svaret är rutinsatt i färdiga mallar / blanketter.
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När man ställer en fråga i portalen - vad vet den som besvarar om min myndighet och  
tidigare frågor?

Handläggaren som svarar på dina frågor har endast tillgång till information som är baserad på er myndighets avtal med  
Statens servicecenter. Med andra ord, information om den eller de specifika tjänsten eller tjänsterna som just er myndighet 
har beställt från oss. Handläggaren har även tillgång till tidigare hanterade ärenden som skickats in av dig.

Hur jobbar ni för att få bättre processer gällande era SLA och minskade väntetider på svar?

Vi jobbar med ständiga förbättringar och coachning på skriftlig kommunikation. Vi har kontinuerligt dialog med leverantörer 
för att förbättra våra processer och kommunikation med dem. 


