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Ringer færre til Skatteetaten etter 
innføring av chat?

Chat er et relativt nytt servicetilbud fra Skattetaten som har 
et stort potensial for å gi tilpasset veiledning på en effektiv 
måte. Vi har gjennom to eksperimenter testet om innføring av 
chat har ført til at færre ringer til Skatteetaten. Resultatene 
tyder ikke på at chat fører til at færre ringer, men heller at chat 
sannsynligvis fanger opp et behov som ikke dekkes gjennom 
andre kanaler.

Skatteetaten har en servicepolicy som gjelder fra 2017, 
som er utviklet med tanke på at brukeren skal være 
i sentrum og oppleve en enhetlig service uavhengig 
av hvilken kanal brukeren benytter. Skatteetaten har 
mange ulike brukergrupper. Noen må ha personlig hjelp 
for å etterleve, mens andre klarer seg selv ved hjelp av 
selvbetjeningsløsningene. Hvilken kanal brukerne har behov 
for å ta kontakt via, avhenger altså av hva slags brukergruppe 
og sak det er. Figur 1 illustrerer dette. Målet er at flest mulig 
brukere skal kunne benytte kanaler som ligger så langt til 
venstre i figuren som mulig. Dette er automatiske løsninger 
og digitale kanaler som skal være både enkle for brukerne 
og kostnadseffektive for Skatteetaten. 

Det er likevel slik at ikke alle brukere får løst behovet 
sitt med disse tjenestene. For de som har behov for mer 
personlig kontakt, må Skatteetaten i tillegg tilby manuelle 
kanaler, som publikumsveiledning, telefon og chat. De to 
sistnevnte er det vi ser på i denne artikkelen. Begge ligger 
i skjæringspunktet mellom manuelle og digitale kanaler, 
og gjør det mulig for veilederne å hjelpe brukerne til å bli 
mer selvhjulpne på digitale løsninger. Fordeler chat har 
sammenliknet med telefon, er at en veileder kan betjene 
flere brukere samtidig, og har mulighet til å sende lenker 
til relevante nettsider direkte til brukeren. Med tilstrekkelig 
trafikk og riktig bemanning er dette derfor en svært effektiv 
kanal.

Det er derfor et interessant spørsmål om telefon og 
chat erstatter hverandre, eller om det å innføre en ny 
kanal som chat, gjør at nye brukergrupper tar kontakt, og 
dermed at samlet antall henvendelser øker. Vi har testet ut 
om det er overlappende eller ulike brukergrupper. Dette har 
vi gjort gjennom to ulike eksperimenter: ved å gjøre chat 
utilgjengelig, og ved å gjøre chat mer tilgjengelig.

Chat som kanal

Chat er et relativt nytt servicetilbud hos Skatteetaten, 
og har vært tilgjengelig for brukere siden 2015. Foreløpig 
tilbyr Skatteetaten kun chat for privatpersoner. Chat har 
i perioden 2015 til 2017 i all hovedsak vært tilgjengelig 
innenfor to områder, Folkeregister og skattekort. Tilbudet er 
tilgjengelig på skatteetaten.no ved at en link til chat vises 
til brukere som er inne og leser på disse emneområdene. 
Generelt er chat en kanal i vekst, og den scorer høyt på 
brukertilfredshetsundersøkelser.

Dagens chat er en uinnlogget versjon. Dette betyr 
at veilederne ikke kan være sikre på identiteten til 
brukerne. Dette medfører noe begrensning i hvordan vi 
kan veilede. Til tross for denne begrensningen, så viser 
brukerundersøkelsen fra pilotperioden at nesten 90 
prosent fikk svar på spørsmålet sitt.

Til forskjell fra henvendelser på telefon eller til 
publikumsveiledning (Enger, Andresen og Aas 2014), vil vi 
ikke kjenne identiteten til de som chatter når vi benytter en 
uinnlogget versjon. Dette betyr at det ikke er mulig å vite om 
det er de samme personene som ringer oss, som chatter.

Hva skjer om vi fjerner chat-tilbudet?

I 2016 ble chatten stengt i én uke for å kunne måle 
konsekvensen av dette for antall henvendelser på telefon 
(uke 46). Dette datagrunnlaget gir oss en mulighet til å 
sammenlikne antall telefonhenvendelser med tilsvarende tall 
for året før, og med ukene før og etter at vi stengte chatten 
i 2016.

Metoden vi brukte var analyse av tidsserier. Dette er en 
metode som gjør det mulig for oss å se etter effekter, siden 
vi har både før og etter data. Men samtidig er det å analysere 
tidsserier utfordrende, fordi den effekten som vi er ute etter, 
lett kan bli borte i andre effekter. Disse ønsker vi da å ta 
høyde for og kontrollere bort. I vårt tilfelle gjelder dette både 
årseffekter, ukeseffekter og dagseffekter.

Figur 2 viser gjennomsnittlig antall telefonhenvendelser 
per dag, for 10 uker i perioden oktober-desember, for 
henholdsvis 2015 og 2016. Testuken der chatten var stengt, 
er markert med en ring. Vi ser at antall telefonhenvendelser 
var høyere den uken chatten ble stengt i 2016, sammenlignet 
med tilsvarende uke i 2015, og at dette er den eneste uken 
der antallet henvendelser var høyere i 2016 sammenliknet 
med 2015. Økningen i telefonhenvendelser denne uken var i 
overkant av 200 telefoner totalt, sammenlignet med året før. 

Spørsmålet vi stilte oss var derfor om dette kunne være 
en effekt av at chat ikke var tilgjengelig, eller om det skyldtes 
mer tilfeldige svingninger fra dag til dag, og uke til uke. Det 
er flere mulige innfallsvinkler for å undersøke dette. Siden 
det er en viss grad av tilfeldighet i hvor mange telefoner som 
kommer inn, har vi valgt å ta hensyn til dette ved å se på 
antall telefoner mottatt som et utvalg av alle mulige telefoner 
som potensielt kunne ha kommet inn. Vi vet ikke hvor mange 
telefoner som ville ha kommet til oss dersom chat ikke hadde 
vært stengt i testuken, og har derfor valgt å introdusere 
denne usikkerheten i form av konfidensintervaller i våre 
tester, for å kunne si noe om eventuelle signifikante effekter 
av denne stengningen. Konfidensintervaller fanger opp den 
usikkerheten som vi vet kan forekomme i enkeltobservasjoner 
fra en større helhet, og skal dermed fange opp potensielle 
årseffekter, ukeseffekter og dagseffekter i observasjonen.

Figur 1. Ulike kanaler i Skatteetatens servicepolicy.
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For å kunne si at den observerte forskjellen var på 
grunn av at vi stengte chatten, har vi derfor lagt til grunn 
at forskjellen i antall telefonanrop måtte ha vært større 
enn konfidensintervallene som er markert som de 
loddrette strekene i figur 2. Siden konfidensintervallene 
overlapper hverandre, betyr det at vi ikke kan utelukke 
at den forskjellen vi ser kan skyldes slike effekter eller 
tilfeldigheter. Disse konfidensintervallene viser også hvor 
man kan forvente at gjennomsnittet per dag vil ligge. Figur 
2 viser at konfidensintervallene for de ulike årene strekker 
seg over samme område, det betyr at vi ikke kan utelukke 
at den forskjellen vi ser i antall telefonhenvendelser i 2016 
sammenliknet med 2015 kan skyldes tilfeldigheter.

Basert på denne testen kunne vi dermed ikke si at 
det er en statistisk sikker sammenheng mellom å tilby 
chat som tjeneste, og antallet telefoner til Skatteetatens 
telefontjeneste. Men vi kan samtidig heller ikke si at det 
ikke er en sammenheng. Vi har gjennomført flere statistiske 
tester som viser det samme mønsteret – at flere ringte når 
chatten ikke var tilgjengelig, men at denne økningen ikke 
er statistisk signifikant gitt de forutsetningene vi har lagt 
til grunn. Hovedårsaken til de uklare konklusjonene er at 
antallet som benytter chat er så lavt sammenliknet med 
antallet som ringer. Dersom flere bruker chat, vil en eventuell 
effekt være enklere å oppdage. Dette gjorde at vi bestemte 
oss for å gjennomføre en ny test.

Hva skjer om vi gjør chat mer tilgjengelig?

Høsten 2017 gjennomførte vi en ny test i uke 46 og 47. 
Denne gangen var målet å undersøke effekten av å gjøre 
chat mer tilgjengelig på skatteetaten.no. Hypotesen bak 

denne testen var at chatten potensielt ikke var tilgjengelig 
nok for brukerne som hadde kontaktbehov, og at disse 
dermed heller tok kontakt over telefon.

Chat ble nå aktivt presentert med et banner øverst både 
på hovedsiden for Folkeregisteret og undersidene, i stedet 
for kun å ligge lenger nede på høyresiden av undersider. 

Figur 4 viser gjennomsnittlig antall telefoner og chat per 
dag i testukene 46 og 47 og i ukene før og etter.  Testen 
medførte en gjennomsnittlig økning på 34 prosent i antall 
henvendelser på chat om Folkeregister i disse to ukene, 
sammenliknet med referanseukene før og etter. Det å gjøre 
chat mer tilgjengelig medførte dermed at flere tok kontakt 
på chat. Samtidig finner vi ingen signifikant nedgang i antall 
henvendelser på telefon om folkeregistersaker i disse to 
ukene.

Dette til tross for at antallet henvendelser på chat i denne 
perioden var omtrent 14 prosent av totalen sammenliknet 
med antall henvendelser på telefon om Folkeregister, mens 
dette forholdet i resten av perioden har vært omtrent 10 
prosent. Vi finner derfor ingen statistisk sikre tegn som 
tyder på at økt trafikk på chat medfører en redusert trafikk 
på telefon.

Hva skjer videre?

Vi har sett at flere ringte når vi gjorde chat utilgjengelig, og 
at flere henvendte seg på chat når den ble mer tilgjengelig. 
Basert på de testene vi har gjort, finner vi imidlertid ingen 
statistisk sikre funn som viser at å gjøre chat mer eller 
mindre tilgjengelig, påvirker antall henvendelser på telefon. 

Samtidig er dette tester i liten skala, innenfor begrensede 
områder, og over en avgrenset tidsperiode. Som Kristiansen 
og Andresen (denne utgaven i Analysenytt) argumenterer 
for, er det vanskelig å påvise effekter på en sikker måte. 
En konklusjon av dette kan være at chat er en delvis 
komplementær kanal som fanger opp et servicebehov 
brukere av chat har, som ikke dekkes i andre kanaler – for 
eksempel på grunn av høyere terskel for kontakt gjennom 
telefon eller personlig oppmøte.

Skatteetaten kommer derfor til å jobbe videre både med 
å utvikle og forbedre sine ulike servicekanaler, teste hvordan 
trafikken på disse påvirker hverandre og hvordan vi kan 
styre våre brukere til å ta kontakt gjennom de mest egnede 
kanalene. I mars 2018 kom skatteetaten.no ut i ny versjon, 
der blant annet chat får en mer fremtredende plassering 
på nettsiden, og vil i mange tilfeller bli foreslått som det 

anbefalte kontaktalternativet for brukere med ytterligere 
informasjonsbehov. Det vil derfor være svært interessant å 
følge opp hvilke effekter en så stor endring får for antallet 
som tar kontakt i Skatteetatens kanaler.

Figur 3. Hvor chat ligger tilgjengelig på skatteetaten.no, standardløsning og testløsning

Figur 4. Antall telefoner (til venstre) og chat (til høyre) i gjennomsnitt per dag, i uke 40-49, 2015-2017
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