Onödig efterfråganKarlstads universitets arbete med
effektivisering av handläggning
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SAMMANFATTNING

Karlstads universitet har deltagit med fyra personer i den utbildning kring effektivisering
av ärendehandläggning genom att identifiera och minska den onödiga efterfrågan som
Ekonomistyrningsverket (ESV) genomfört under 2018. Den studie som genomförts
inom ramen för utbildningen har fokuserat onödig efterfrågan bland de
antagningsärenden som kommit in till antagningen under ansökningsperioden 15 mars
– 15 april samt ytterligare en vecka. Urval av studiematerial begränsades till de
ärenden som kom in under antagningens telefonmottagning måndag-fredag kl. 10.0012.00.
Analysen av insamlat material visar att det fanns onödig efterfrågan i 77% av de
ärenden som studerades. Det kunde också konstateras att det fanns tre huvudsakliga
problemområden; informationsproblematik, teknikproblem och felaktigt agerande av
de sökande. Med sökande avses i denna studie samtliga personer som ringer till
antagningens telefonslinga. Det kan vara nuvarande eller blivande studenter,
allmänhet eller personal inom universitetet. Vidare konstaterades att det fanns tre
huvudsakliga aktörer som bidragit till den onödiga efterfrågan; de sökande själva, olika
delar av Karlstads universitet och Universitets- och högskolerådet, UHR.
Allt eftersom analysarbetet fortskred kunde tre större utvecklingsområden identifieras.
1. Förhållandet mellan studievägledare och antagningshandläggare
2. Hur hjälper vi sökande att göra rätt från början?
3. Tekniska brister när det gäller studenters programunderlag

Arbetet med dessa tre utvecklingsområden har påbörjats, bl.a. har en
samverkansgrupp
mellan
studievägledare,
antagningshandläggare
och
examenhandläggare bildats, det har planerats in en workshop med
antagningshandläggare och kommunikatör gällande studentkommunikation och en
utredning gällande koppling Ladok och programunderlag har initierats.

BAKGRUND

Inom avdelningen för student- och ledningsservice har vi i flera år arbetat med
verksamhetsutveckling utifrån student/användarperspektiv. I arbetet har vi
uppmärksammats på forskningen kring onödig efterfrågan, d.v.s. interaktioner som
föranletts av misslyckanden i någon form. Onödig efterfrågan innebär att en kontakt
med en myndighet eller annan aktör initieras på grund av att en tidigare kontakt inte
fått en, ur kundens 1 perspektiv, tillfredsställande utgång. Det har skett ett
”misslyckande” då kunden blir tvungen att ta en ny kontakt gällande samma ärende,
något som kunde ha undvikits om ärendet hanterats korrekt i första ledet.
Syftet med denna studie är att undersöka om, och i så fall hur, antagningen inom
Karlstads universitet kan effektivisera sin handläggning genom att reducera antalet
kontakter med sökande som orsakats av ett tidigare misslyckande. Detta kan i sin tur
leda till nöjdare sökanden och frigöra tid för myndighetens personal. Vi behöver arbeta
med ständiga förbättringar inom verksamheten och bedömer att ett sätt att arbeta mer
effektivt kan vara att reducera den så kallade onödiga efterfrågan.
Inom avdelningen har vi många interaktioner med studenter, personal och allmänhet,
bl.a. genom en telefonmottagning avseende antagningsfrågor. Vi hade en misstanke
om att många av de samtal som inkom till antagningens telefon hade föregåtts av
tidigare kontakter som orsakade förnyade kontakter, vilket genererade ökad
arbetsbelastning hos antagningens personal. Mot bakgrund härav beslutade vi oss för
att genomgå Ekonomistyrningsverkets (ESV) programutbildning för effektivisering av
ärendehandläggning genom att identifiera och minska den onödiga efterfrågan.

Begreppet kund används normalt sett för att beteckna mottagare av aktuell tjänst. I denna rapport
väljer vi att ersätta begreppet kund med sökande. Med sökande avses sålunda i denna rapport
personer som ringer till antagningens telefonslinga. Det kan vara nuvarande eller blivande studenter,
allmänhet eller personal inom universitetet.
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HANDLÄGGNINGSOMRÅDE

Antagningen handhar varje år över 60 000 anmälningar till kurs och program i ett flertal
olika antagningsomgångar. Många sökande bedöms som behöriga till sökt alternativ
automatiskt genom automatiserad handläggning i det nationella antagningssystemet
NyA. I varje antagningsomgång finns emellertid alltid ett stort antal sökande som måste
granskas och bedömas av en lokal handläggare då dennes meriter inte är
standardiserade. Som exempel kan nämnas utländska meriter, kompetens förvärvad
på annat sätt än genom studier samt då man läst behörighetsgivande kurser på annat
lärosäte. Då antagningshandläggarna tidvis har hög arbetsbelastning är det viktigt att
hela tiden arbeta med förbättring av handläggningsprocessen och effektivisering av
verksamheten. Som ett led i detta förbättringsarbete valde vi antagningens
telefonmottagning som förbättringsområde i ESV:s utbildning och startade projektet
”Onödig efterfrågan inom antagningen”.

OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING

Vi har valt att avgränsa vårt projekt till att endast omfatta antagningens
telefonmottagning och inte göra samma genomlysning av de övriga kontakter som
finns mellan sökande och antagningens personal såsom mail, besök eller
telefonsamtal direkt till enskilda handläggare.
Kartläggningen av kontakterna begränsades till att genomföras under
anmälningsperioden, d.v.s. den period då kurser och program är öppna för sökande
att anmäla sig till, samt ytterligare en vecka. Anledningen till avgränsningen var för att
insamlingen skulle avse någorlunda homogena anledningar till kontakt. Frågorna som
kommer till antagningshandläggarna under ett helt år varierar beroende på var i
antagningsprocessen personen som ringer befinner sig och för att kunna identifiera
underliggande problematik behövde vi berättelser som avsåg samma stadie i
antagningsprocessen.
Antagningens telefonmottagning är öppen måndag- fredag kl. 10.00 – 12.00.
Mottagningen kan nås genom ett direktnummer som är angivet på universitetets
hemsida kau.se eller via universitetets växel. Vi har inte tidigare mätt antalet samtal till
telefonmottagningen men tidvis upplever handläggarna ett högt tryck på inkommande
samtal, och tidvis är det mycket lugnt.

GENOMFÖRANDE

Samtliga antagningshandläggare, 9 st, utbildades i metoden och deltog i insamlingen
av underlag. Utbildningen genomfördes med en teoretisk del och en praktisk del där
handläggarna fick arbeta tillsammans och testa metod och stödsystem på arrangerade
samtal. Handläggarnas berättelser registrerades i ett formulär i systemet Podio där
följande uppgifter fylldes i:
-

Berättelsen
Födelseår
Kön
Språk
Förstagångssökande, ja eller nej
För vems räkning ringde personen
Ringde personen direkt eller via växeln

Som påminnelse under samtalet hade handläggarna en checklista, se bilaga 1,
bredvid sig där de kunde se att de fick fram relevanta uppgifter i samtalet.
Insamlingen av material påbörjades som planerat den 15 mars 2018 och pågick till den
21:e april, dvs anmälningsperioden + en vecka. Under denna period inkom totalt 171
samtal vilket var färre än vad vi beräknat.

Kodning

Samtalen kodades regelbundet under insamlingstiden av projektgruppen. Även för
kodningen användes systemet Podio. I insamlingen utgick vi från följande
frågeställningar:
-

Antagningsfråga?
Varför ringer personen?
Onödig efterfrågan?
Orsakskod
Tidigare kontakt i frågan
Felande part
Vilken del av Kau felade?
Kategori av frågor

För närmare beskrivning av kodningens frågeställningar och svarsalternativ, se bilaga
2.

RESULTAT

Av de inkomna 171 samtalen bedömdes 131 samtal vara onödiga. 31 samtal
bedömdes som relevanta och 9 samtal kunde inte bedömas.

De 128 samtal som bedömdes som vara onödiga kunde kategoriseras inom följande
områden:

Utifrån denna statistik kunde vi se att informationsproblematik, teknikproblem och
felaktigt agerande av de sökande var de huvudsakliga anledningarna till att studenter,
personal och allmänhet kontaktade antagningen trots att deras problem borde kunnat
ha undvikits.

Sett till de olika kategorierna av misslyckanden har flera olika aktörer bidragit till den
onödiga efterfrågan. De tre huvudsakliga aktörerna var de sökande själva, olika delar
av Karlstads universitet och Universitets- och högskolerådet, UHR.

Onödig efterfrågan skapad av Karlstads universitet:

Universitetet var den största bidragande aktören till varför den sökande kände sig
nödgad att ta kontakt med antagningen. För att kunna hitta förbättringsområden valde
vi att bryta ner statistiken för att visa vilken verksamhet inom Kau som genererade
mest onödig efterfrågan.

Vi kunde då se att studievägledningen, antagningen och frågor beträffande teknik var
de huvudsakliga kontakter sökande haft där ett misslyckande i någon form skett.

Studievägledning:

Inom studievägledningen visade kodningen att misslyckandet till största del bestod av
att sökande hänvisats vidare till antagningen trots att frågan borde kunnat ha besvarats
av en studievägledare.
Matilda ringer direkt till oss kl 11:30 och säger att hon varit i kontakt med en studievägledare
som rekommenderat henne att prata med oss om att hon sökt en kurs inom program. Hon
vill diskutera lite olika sökalternativ.

Antagningen:

De misslyckanden som antagningen själva står för hänförs i första hand till brist i
lämnande av information. Nästa alla samtal inom denna kategori beror på en inställning
i antagningssystemet som gör att det i vissa fall, inte alla, står angivet att studenten är
obehörig när ärendet ännu inte bedömts av en antagningshandläggare.
Lisa har frågor över varför det står obehörig i hennes inlämnade ansökan när hon vet att hon är behörig
och har allt registrerat. Via andra lärosäten hon sökt kan hon läsa att det står ”ej behandlat” och är
mycket irriterad över hanteringen av hennes ärende på Karlstads universitet. Tycker att vi borde ha
bättre information om hanteringen av ansökan och vill inte se ett obehörig i sin ansökan. Jag ser i
systemet att ärendet ännu inte är bedömt.

Andra identifierade anledningar till onödig efterfrågan orsakat av antagningen är?
felaktig bedömning som rättas till eller att sökande ringt någon eller några dagar innan
med liknande frågor utan att riktigt förstå den information som lämnats.

Onödig efterfrågan skapad av den sökande själv:

I kategorin sökande som felande part består orsakerna framförallt av felaktigt agerande
och av bristande tillit och tålamod. Felaktigt agerande innehåller i hög grad samtal där
studenter glömt ladda upp dokument eller intyg.

Camilla har sökt till specialistsjuksköterskeprogrammet och bedömts obehörig. Camilla har
missat att ladda upp intyg som styrker legitimation och arbetserfarenhet. Jag ber henne
mejla till antagarmejlen så att Åsa och Inger kan titta på det och ev. hjälpa henne göra en
sen anmälan.

En stor del av samtalen avser även bristande tillit och tålamod där studenterna inte
litar på given information och vill kontrollera den eller undrar om vad som händer i
deras ärenden.
Eva hade ringt callcentret som hänvisat till oss. Undrar när antagningsbeskedet för
specialistsjuksköterskeutbildningen kommer. Hade fått besked från antagning.se att det
ska komma idag kl 13 men ville få bekräftat.

Onödig efterfrågan skapad av tredje part:

UHR är en naturlig aktör i ett antagningsärende och det är därför inte helt oväntat att
även de genererar en del av antagningens onödiga efterfrågan.

Kodningen har i detta fall gjorts med beaktande av innehållet på www.antagning.se för
vilken UHR är huvudman. Det är också informationen som tillhandahålls på denna
webbsida som ofta är svår för de sökande att finna, förstå eller lita på att den är korrekt.
Johan ringer. Han är förstagångssökande via antagning.se men har tidigare sökt kurser
och program under 80 och 90-talen. Har skapat konto på antagning.se men osäker på vilka
meriter som finns registrerade då de är svåra att se. Gymnasiemeriter saknades, sökande
informerades vid samtalet om att dessa bör laddas upp på antagning.se. Samtalet

handlade helt om den tekniska delen av ansökningsförfarandet med fokus på hur göra rätt
på antagning.se

IDENTIFIERADE FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN

Allt eftersom de insamlade berättelserna kodades såg vi tre större utvecklingsområden
utformas. Förutom de tre större områdena som utvecklas vidare nedan finns några
mindre förbättringsmöjligheter som inte redovisas i denna rapport.

Förhållandet mellan studievägledare och antagningshandläggare

I kodningen har det blivit uppenbart att många av samtalen till antagningen är av
studievägledande karaktär . Det är också uppenbart att det är svårt att avgöra vad som
är en antagningsfråga och vad som är en vägledningsfråga. Ett samtal kan utvecklas
åt olika håll och innehållet förändras under samtalet. Berättelsen nedan belyser
svårigheten:
Malin har sökt flera program inför hösten, som ämneslärare, tekniskt basår m.m. och vill
kolla redan nu om hon är behörig eller behöver läsa in något. Önskar mer information om
grundläggande behörighet med äldre gymnasiebetyg. Vill veta skillnaderna på "gammal"
gymnasiematte mot dagens gymnasiematte, vad det innehåller och hur det skiljer sig. Har
tidigare pratat med studie- och karriärvägledare men vill ha mer information kring
behörigheter och urval och chansen att bli antagen. Vill också veta skillnaden på
Högskoleingenjör och Civilingenjör. Funderar också på om det finns alternativ att starta
fristående för att kunna gå in i programmen senare. Funderar på om det går att ändra
inriktning efter att man har påbörjat ett program. Undrar till sist över om hon är för gammal
för att påbörja sina studier nu och om det är någon chans på arbetsmarknaden när man
startar utbildning sent. Finns det fler äldre som läser program eller blir hon ensam är en
fundering.

För den sökande kan det inte ses som uppenbart om frågorna ska ställas till en
studievägledare eller antagningshandläggare. Det är därför viktigt att växelfunktionen
är uppdaterad och lyhörd vid beskrivningen av vilka frågor den som ringer har. För
studievägledare och antagningshandläggare är det också viktigt med en god
baskunskap om varandras områden. Mot bakgrund av det har en samverkansgrupp
mellan studievägledare, antagningshandläggare och examenshandläggare bildats.
Projektgruppen har träffat samverkansgruppen och redovisat resultaten i onödig
efterfrågan kartläggningen och gruppen har diskuterat och börjat genomföra ett flertal
insatser för att höja varandras kompetensnivå. Samverkansgruppen fortsätter under
hösten diskutera ”vem gör vad” och hur sökandes behov kan mötas utan onödiga
hänvisningar.

Hur hjälper vi sökande att göra rätt från början?

Sökandes felaktiga agerande genererar mycket onödig efterfrågan för antagningen
och vi måste se över hur vi kan hjälpa de sökande att göra rätt från början. Detta
planerar vi att göra genom att se över och förbättra den information som vi ger i olika

forum. Vi behöver bl.a.se över informationen på våra webbsidor, informationen på
kurs- och programtorg och informationen i antagningssystemet. Vissa delar av
informationen är Kau inte huvudman för, varför input i dessa frågor istället kommer
överlämnas till UHR. Under hösten 2018 kommer en workshop genomföras med
antagningshandläggare och kommunikatör med målet att hitta vägar till bra
kommunikation med våra studenter. Under 2019 kommer även en mer strukturerad
översyn av webbsidor ur studentperspektiv genomföras.

Tekniska brister

En av de vanligaste frågorna som kom till antagningens telefon under
insamlingsperioden var varför sökande inte kunde anmäla sig till kurs eller program? I
nästan alla dessa samtal handlade det om studenter som inte följt det förutbestämda
programupplägget utan ändrat i kursupplägget, tagit studieuppehåll eller halkat efter i
studierna. Systemet var då inte uppdaterat med korrekt programunderlag och de
sökande kunde inte anmäla sig till kurs eller program. Systemet måste då uppdateras
av antagningshandläggare eller annan med behörighet till detta.
Det var ingen överraskning för antagningshandläggarna att problem med tekniken, och
då framförallt programunderlag, genererade en mängd samtal, men däremot
upplevdes mängden samtal som ovanligt stor i år. Detta kan ha att göra med att
studieregistreringssystemet Ladok har en ny version 2018, men det kan också vara
andra orsaker. En utredning som ska fokusera på kopplingen Ladok och
programunderlag har tillsatts för att se vilka rena systemmässiga uppdateringar vi
behöver göra. Samverkansgruppen mellan studievägledare, antagningshandläggare
och examen kommer också tillsammans med utredaren göra en genomgång av både
tekniska problem och se över flöden och processer på området. Målet är att finna
förbättringsåtgärder som gör att de sökandes programunderlag uppdateras utan att
studenten måste kontakta antagningen varje termin. Gruppens arbete ska
återrapporteras under våren 2019.

REFLEKTIONER OM PROJEKTET

I projektgruppen har vi varit angelägna om att prioritera utbildningstillfällena hos ESV
för att kunna lära oss metoden att identifiera onödig efterfrågan ordentligt. Efter
utbildningens slut kan vi konstatera att metoden fungerar väl på vår verksamhet och
att vi ser potential att använda den även inom andra områden på universitetet och även
som komplement till de andra verksamhetsutvecklande projekt vi driver. Vi har
genomfört en andra omgång av insamling av material från antagningens telefon under
terminsstart och ska inom kort koda och analysera det materialet för att belysa hur
efterfrågan ser ut under en annan tidsperiod. Vi har även påbörjat en dokumentstudie

beträffande administratörers kontakter under terminsstart. De två nya omgångarna
beräknas vara avslutade under hösten 2018.
Förutom den tid vi avsatt för att lära oss metoden har vi sett två andra
framgångsfaktorer som varit avgörande för oss. Den första avser
antagningshandläggarnas förståelse och engagemang och den andra är ledningens
stöd för projektet. Vi lade mycket tid på förankring både hos handläggarna som
samlade in material och i olika ledningsgrupper. Att en av avdelningscheferna deltog i
utbildningen underlättade också när det kom till resurs- och förbättringsfrågor.
Handläggargruppen har varit mycket aktiv i utformandet av frågeformulär och
inhämtningen av material. De valde snabbt att sitta ensamma och samla in underlag
för att därefter pausa telefonen och fylla i formuläret, för att på det sättet använda
resurserna på bästa sätt. Deras berättelser har varit informativa och nästan alla
insamlade berättelser har kunnat bedömas som nödvändiga eller onödiga kontakter.
En daglig dialog med handläggarna underlättande arbetet då justeringar av metoden
kunde göras utan att onödig tid hann passera.
Upplevelsen är att handläggarna uppskattat förbättringsarbetet och funnit metoden
funktionell på området. Vid diskussioner om resultatet framkom önskemål från
handläggarna att genomföra en ny omgång vid terminsstart för att kunna finna
ytterligare förbättringsmöjligheter, vilket alltså också skett.

BILAGA 1

Checklista för berättelsen
Notera uppgifter om födelseår och kön samt om personen ringer för sin egen eller
annans räkning. Notera också vilken antagningsomgång frågan avser.
-

Är det första gången personen söker en utbildning till högskola eller
universitet?

-

Vad är orsaken till kontakt (t.ex. konto/inloggningsfråga, hitta utbildning,
behörighetsfråga, meritfråga, regelfråga, processfråga).

-

Har de sökt info på kau.se, min sida, antagning.se, studera.nu, uhr.se?

-

Har sökande tidigare haft kontakt med oss via telefon, mejl eller kau.se?

-

Har sökande tidigare haft kontakt med annan på Kau än antagningen, t.ex.
studievägledare, lärare, kursadministratör?

-

Hur många tidigare kontakter, i vilken ordning har de kontaktats

-

Har de fått svar men inte förstått svaret

BILAGA 2

FORMULÄR FÖR INSAMLING AV MATERIAL OCH KODNING

FRÅGOR VID INSAMLING
Handläggare

Förifyllda alternativ- namn på
handläggarna

Berättelsen. Vad handlade samtalet om?

Ruta för fritext

Födelseår?

Fält för fritext

Kön?

Kvinna, man, annat, vill inte uppge

Språk

Svenska, engelska, annat

Första gången du söker?

Ja, nej, vill inte uppge, inte relevant

Antagningsomgång
För vems räkning sker samtalet?

Förifyllda alternativ av olika
antagningsomgångar
Egen, annan, vill inte uppge

Hur ringde den sökande?
Direkt, via växeln, vet ej

KODNING
Antagningsfråga?

Vilken typ av fråga gäller det/Varför
ringer personen?

Onödig efterfrågan

Orsakskod

Tidigare kontakt i frågan?

Felande part

Vilken del av Kau felade?

Ja, nej, delvis, oklart
Generella frågor om regelverk, generella
frågor om studier, vad gäller för just mig
(sökande)?, Vad behöver jag (sökande)
göra?, generella frågor om
antagningsprocessen, varför fungerar
inte tekniken
Ja, nej, oklart
Information om ärendet, information om
regelverket, information om processen,
information om systemet, hänvisats,
kommunikationsvägar, otillgänglighet,
teknikstrul, bristande tillit och tålamod,
brist i lämnande av information,
felaktigt agerande av sökande
Kau.se, min sida, växeln, antagningen,
ladok, studievägledare, administratör,
lärare, UHR
Sökande, Kau, UHR, tredje part,
interaktionen sökande- Kau,
interaktionen sökande- UHR,
interaktionen sökande- tredje part,
interaktionen Kau- UHR, interaktionen
Kau- tredje part, interaktionen UHRtredje part
Antagning, välkomstcenter,
studievägledningen, ladok, ämnet,
växeln, programledaren, läraren, kau.se,
tekniken, Ingen

Kategorier av frågor

Behörighet, meriter, meritvärdering,
validering, dokument, status, konto,
registrering, ansökan, reservplats, övrigt

