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Abstrakt: Denna studies syfte är att synliggöra vilket förändringsarbete 
som sker inom den kommunala verksamheten när organisationer går från en 
hieraktiskt organisationsstruktur till en processinriktidad organisation.  
Studien genomfördes i en svensk kommun och fallstudie användes som 
metod. Den data som samlades in bestod av intervjuer av individer 
involverade i projektet, dokumentation och egna observationer. Analysen 
som gjordes på fallstudien utgick från fyra olika förändringsperspektiv. 
Genom perspektiven kan djupare förståelse skapas för det som händer i en 
organisation i förändring. Enligt studien ses förändringen som någonting 
positivt, men nya organisatoriska hinder uppstod till följd av det nya 
samarbetet. Bland annat strukturella problem på hur de olika 
organisationerna ska vara fristående men ändå samarbetande. Studien visar 
på att betrakta orgranisationen ur flera perspektiv kan ge djupare förståelse 
av vilka effekter det får på organisationen. Bland annat kan samma situation 
uttrycka sig annorlunda beroende från vilket perspektiv som betraktras. Vår 
slutsats är att kommunal verksamhet är komplex och mycket svår att förstå. 
Avtal mellan kundtjänst och förvalting kan ses som enkla instruktioner till 
kundtjänstpersonalen. Genom flerperspektivanalys kan dessa instruktioner 
få en ny innebörd och visa på oförutsedda effekter för hela organisationen. 
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1 Inledning 
Den här uppsatsen handlar om Skellefteå kommuns projekt om medborgarservice som i den här 
uppsatsens fall handlar om den kommungemensamma kundtjänst som Skellefteå kommun har 
infört. I Skellefteå kommun bedrivs ett projekt som heter Skellefteå24. Skellefteå24:s syfte är att ge 
bättre service samtidigt som kommunens interna administration effektiviseras. Utgångspunkten för 
projektet är att service alltid ska ges på medborgarens villkor. 
 
I mars 2007 driftsatte Skellefteå kommun som en av de första kommunerna i Sverige en 
kommungemensam kundtjänst. I dagsläget omfattas kundtjänsten av tre förvaltningar – Tekniska 
kontoret, Kommunledningskontoret och Bygg- och miljökontoret. De tio övriga förvaltningarna 
kommer att ingå i den kommungemensamma kundtjänsten under 2008. En kommungemensam 
kundtjänst innebär att kommunen dels kan ta emot fler ärenden via kundtjänsten som 
vidarebefodras till korrekt förvaltning dels ger det en möjlighet till att mäta den volym av 
kommunmedborgare som söker sig till kommunens förvaltningar och av vilken anledning, samt att 
det blir enklare att mäta hur medborgarna uppfattar den service de får. I många kommuner sker ett 
sådant arbete där informationsteknik används för att nå ut till medborgaren. Det unika med 
Skellefteå24-projektet är att även den bakomliggande strukturen förändras. 
 
I och med projektets start har det uppkommit problem mellan förvaltning och kundtjänst som 
tidigare inte fanns. Medborgaren har nu en knutpunkt att vända sig till när det gäller all sin kontakt 
med kommunen. De tidigare hierarkiska förvaltningarna förändrades mot en organisationsform där 
de blev en del av ett större sammanhang, vilket var en stor omställning för många förvaltningar. 
Innan hade förvaltningarna stort utrymme att själva avgöra hur arbetet mot medborgaren skulle 
utföras men med organisationsförändringen behövdes en anpassning till ett nytt arbetssätt. Att 
arbeta med en one-stop shop (centraliserad portal) för alla typer av frågor som en organisation får 
in, är inte unikt i sig. Många företag inom näringslivet och statliga myndigheter arbetar efter denna 
organisationsstruktur. Det som gör arbetet unikt är den mängd organisationer som ryms i en 
kommuns regi. Vidare så bedriver kommunen myndighetsutövning vilket gör processen än mer 
komplex. Kommunen måste beakta lagar när myndighetsarbete mot medborgare utförs vilket kan 
försvåra processen. Frågor som har uppkommit i detta sammanhang är gränsdragningsproblem. Hur 
hanteras samarbete, anpassning mellan förvaltning och kundtjänst? Beslutsrätt i frågor som rör båda 
organisationerna, vem bestämmer över vem? 
 
1.1 Problemformulering 
Med hänsyn till ovan diskuterad bakgrund baseras således denna uppsats på följande 
problemformulering: 
 

• I vilka situationer sker förändring och anpassning mellan kundtjänst och förvaltningarna. 
• Hur påverkar denna förändring organisationerna sett hur  fyra teoretiska perspektiv, 

strukturellt, human resource, politiskt och symboliskt.  
 
 
1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att synliggöra vilket förändringsarbete som sker inom den kommunala 
verksamheten när en gemensam kundtjänst införs. Att skapa en förståelsemodell över det 
förändringsarbete som sker inom förvaltning och kundtjänst när dessa organisationer börjar 
samarbeta genom ett digitalt ärendesystem. 
 
1.3 Avgränsning 
Denna uppsats är helt riktad mot Skellefteå24-projektet och i synnerhet på den del av projektet som 
handlade om kundtjänsten. Vi undersökte inte arbetet med hemsidan eller med den digitala roboten 
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"Marklund" som är de två andra delarna i Skellefteå24-projektet. Vi undersökte inte hur lyckat eller 
misslyckat projektet har varit eftersom en sådan studie redan var utförd av Hedestig och Söderström 
(2008). Vidare fanns det även en utvärdering av etapp 1 av projektet utförd av Orre (2008). Denna 
fallstudie var kort i sin beskrivning av läget innan och läget efter projektets införande. Den nämnda 
forskningen hanterar relationen mellan medborgare och kundtjänst, medan denna studie istället 
hanterar relationen mellan kundjtänst och förvaltning.  



 

3 

2 Metod 
Varför valde vi som uppsatsförfattare att göra en fallstudie? Det fanns två skäl till det valet. Det 
första var att Skellefteå kommuns kundtjänstsatsning var unik i sin omfattning och form. Det andra 
var att i och med att det var unikt så skapades det nya situationer för de olika organisationerna i 
kommunen, en interaktion som man tidigare inte har haft möjlighet till att observera. Ur ett 
postpositivistisk synsätt (Solhberg & Sohlberg, 2002) analyserades både den kvantitativa och 
kvalitativa datan. Det vi menar med ett postpositiviskt paradigm är att syftets besvarande  inte 
behöver representera den absoluta sanningen, men att det fortfarande kan vara relevant. 
Anledningen till att resultatet inte kan representera den absoluta sanningen beror på att vi inte 
observerade alla berörda instanser och grupper som kan ringas in i Medborgarservice. Metoden vi 
utgick ifrån innebar betraktande av kvalitativa data. Vi undviker härmed att benämna metoden som 
kvalitativ, med stöd av Åsberg (2001), eftersom båda begreppen är en hänvisning till de egenskaper 
hos de fenomen vi söker kunskap om.  
 
2.1 Urval 
Vårt urval baserades på ett icke-sannolikhetsurval (Merrian, 1998) eftersom det passade en studie 
som använder sig av kvalitativ data. Icke-sannolikhetsurval handlar om att inte försöka svara på 
frågan ”hur mycket” eller ”hur ofta” något sker utan på att upptäcka vad som sker och hur detta 
skeende påverkar relationer som kopplar samman olika händelser. Vårt urval baserades på att 
försöka förstå hur förändring hanteras på flera olika plan inom Skellefteå24-projektet. Urvalet 
baserades även på teoreitskt urval. Glaser & Strauss beskriver teoretiskt urval på följande sätt: 

Theoretical sampling is the process of data collection for generating theory whereby the analyst jointly 
collects, codes and analyzes his data and decides what data to collect next and where to find them in order 
to develop his theory as it emerges (Glaser & Strauss, 1967, 43). 

Därför blev vårt urval en blandning mellan icke-sannolikhetsurval och teoretiskt urval. Vårt urval 
kom att försöka spegla flera olika delar i projektet och hur förändring såg ut där. Både till de som 
arbetade i direkt kontakt med kundtjänsten i sitt yrke till de som hade ett mer övergripande ansvar 
för verksamheten. Både från förvaltningarnas sida och från kundtjänsten intervjuade vi personer 
som hade en chefsposition. Detta  för att vi trodde att sådana individer kunde ge oss en generell bild 
av hur projektet hade påverkat deras organisation. Vi har även intervjuat personer som i sitt dagliga 
arbete kom i kontakt både med ärendesystemet (Flexite) och med checklistorna. Som exempel var 
det personer som arbetade som handläggare på en förvaltning. Detta för att få mer detaljkunskap om 
hur förändringarna påverkar det direkta arbetet. Könsfördelningen var på de intervjuade 
övervägande av kvinnligt kön. Både de som hade ett övergripande ansvar och med de individer som 
arbetade i den dagliga verksamheten. 
 
2.2 Datainsamling  
Vi var två till antalet som skrev denna uppsats och detta innebar att intervjudatan därför blev 
korsgenomläst av oss båda för att få en korrekt och gemensam förståelse. Intervjuerna genomfördes 
med hjälp av röstinspelning dels för att kunna verifiera svar dels för att vara fokuserade på intervjun 
istället för att loggföra den. Intervjuer utfördes med personal från Tekniska kontoret, IT-avdelningen 
och Kommunledningskontoret. Intervjuer från kundtjänsten användes även men var inte utförda av 
oss. Temat på intervjuerna handlade om förändring, främst med inriktingar på hur förändringar 
skapas och hur förändringar hanteras. Intervjuernas längd varierade från 30 minuter till 90 minuter. 
Vi utförde intervjuerna med en semistrukturerad metod. Det vill säga på förhand valda frågor som 
uppföljs av improviserade följdfrågor baserade på de svar respondenterna ger. Enligt Merriam 
(1998) finns det tre grundläggande principer att registrera intervjuer på. Den första är att göra 
intervju som vi valde för detta ändamål. De två andra är att anteckna så mycket som möjligt under 
intervjuerna och det tredje är att spara intervjuer med hjälp av film. Att spela in en intervju auditivt 
är fördelaktigt då materialet finns tillgängligt för analys. Intervju med film är bra för att ta till vara 
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på känslor och uttryck som inte är uttalade men kräver omständigt arbete med avancerad utrustning. 
Film valdes bort eftersom det inte var nödvändig för vårt syfte med intervjuer. Alternativet att 
anteckna så mycket som möjligt har också brister. De största bristerna är att det som antecknas 
kanske tolkas fel vid en senare analys samt att anteckningsprocessen gör att man eventuellt skapar 
analytiska slutsatser redan under intervjun som får snedvridna effekter på den färdiga analysen.  

Dokument av olika slag var något som vi använde av oss av som källor för att förstå hur projektet är 
uppbyggt och hur de olika organisationerna förhållde sig till varandra. Många dokument som 
exempelvis avtal och planeringsdokument var den fysiska bindningen mellan organisationerna. Yin 
(2003) menar att dokument är en viktigt del i fallstudiens uppbyggnad. För det första så kan 
dokument vara hjälpsamma när det gäller att hitta rätt namn på organisationer och individer. För det 
andra kan dokument bekräfta eller motsäga data som kommit fram i intervjuer. Det tredje är att det 
går att göra observationer utifrån dokument. Till exempel genom att observera vilka mottagare ett 
dokument är tänkt till, kan informationsflödet i en organisation kartläggas. Dock ska bruket av 
dokument i en fallstudie inte överskattas. I varje dokument finns en tänkt mottagare och ett syfte 
som forskaren måste ta hänsyn till vid analysen.  
 

2.3 Validitet och relabilitet 
Fallstudiens material bestod till stor del av material som var publicerat av Skellefteå kommun och 
även material från intervjuer av personal i olika befattningar i Skellefteå kommun. Hur säkerställer 
man då validitet och relabilitet när det bara är den egna organisationens beskrivningar av sig själv? 
Eftersom, som tidigare påpekat, denna kundtjänst var unik i sitt slag så gick det inte att jämföra 
denna uppsats resultat med uppsatser, rapporter eller artiklar. Dock skulle en sådan jämförelse 
tillföra mycket relabilitet till uppsatsen enligt Holme och Solvang (2006).  
 
När flera olika slags källor kombineras blev fallstuiden tätare i sin beskrivning av fenomenet. Detta 
är en av de stora fördelarna i en fallstuide jämfört mot andra slags undersökningar (Yin, 2003). De 
källor som användes var olika intervjuer med personer involverade i projektet, rapporter av andra 
forskare på Umeå universitet, samtal med vår handledare, Ulf Hedestig, som själv forskar om 
projektet och dokument som upprättats av projektledning och kundtjänst. Alla dessa källor 
tillsammans hoppas vi ska ge en djupare och bättre fallstudie än att bara använda oss av en slags 
datainsamlingsmetod. 

2.4 Fallstudieregister 
Vi har skapade ett falltstudieregister över de dokument som vi fick in under vår studie. Många av 
dessa dokument kom från projektledningsgruppen, Kommunledningskontoret och Tekniska 
kontoret. Dessa var opublicerade dokument som inte finns tillgängliga för allmänheten. Vi skapade 
därför ett eget register över dessa dokument. I de fallen där vi hänvisat till dessa dokument kommer 
hänvisningen att namnges på följande sätt: "dokument 1" , "dokument 2". Om verifikation behövs 
av data kan det via kontakt bistås med kopia.  
 
Vi införde respondenter i detta register. Detta för att få en överblick över den data vi besatte och för 
att anonymisera respondenterna. I de fall där hänvisningar sker till en intervju kommer denna att 
betecknas som "respondent 1", "respondent 2" osv. 
 
2.5 Etiska ställningstagande 
Vi använde oss av de riktlinjer som Vetenskapsrådet (2003) har tagit fram när det gäller behandling 
av personuppgifter. Vi frågade vid varje intervjusituation respondenten om samtycke för auditiv 
inspelning. I det tillfället har vi även anförtrott anonymitet samt tillgång till vår uppsats när den var 
färdigställd. 
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3 Tidigare forskning 
Det finns andra studier där offentliga organisationer anammat elektroniska hjälpmedel i sitt arbete 
med medborgare. Men situationer där ett flertal självgående förvaltningars hela 
kundkontaktsverksamhet flyttas till en gemensam kundtjänst lyser med sin frånvaro. Många e-
myndighetsprojekt handlar om en specifik avdelning eller del i en myndighet. I A Handbook for 
Citizen-centric eGovernment (Blakemore & Undheim, 2007) samt Bigné, Moliner och Sanchéz 
(2003) presenteras det ett flertal fall med att göra medborgarservice elektronisk, men det finns ingen 
beskrivning för hur en sådan process skulle gå tillväga när den genomfördes i den omfattning som 
Skellefteå kommun gjorde det.  
 
Problematik vid införande av e-förvaltning har identifieras. Vassilakis, Lepouras, Fraser, Haston och 
Georgiadis (2005) pekar på barriärer vid införande av e-förvaltning som bör överkommas för ett 
lyckat projekt. De främsta barriärerna vid kommunal verksamhet är administrativa - och kulturella 
barriärer. Den adminstrativa barriären relateras till brist på strategier, rättfärdigandet av kostnader, 
tillgång på utbildad personal samt behovet av strukturella förändringar. Den kulturella barriären 
handlar om inställningar till elektroniska kommunkationsmedel och tillit till säkerheten i 
elektroniska system. Heeks (2003) varnar för en annan problematik, fallgropar, som sker vid e-
förvaltningsprojekt. E-förvaltningsprojekt har en tendens till att vara överambitiösa och 
teknikspecifika och sakna hänsynstagande till den verklighet organisationen befinner sig i.  
 
3.1 One-stop government 
Att centrera alla kontakter mellan en organisation och kunder är inget som är unikt för den 
kommunala verksamheten. Snarare är det så att statliga myndigheter och näringslivet är föregångare 
när det gäller denna organisationsstruktur. One-stop government ses som ett sätt att centrera all 
kommunikation mellan medborgare och kommunen. Layne och Lee (2001) ser one-stop 
government som det högsta steget i e-förvaltning. Konceptet infattar även att kommunikationen 
sker genom flera slags media och inte bara begränsar sig till internet eller telefon utan hur, var och 
när kommunikationen ska ske ska vara upp till den enskilda medborgaren att bestämma (Schelleong 
& Mans, 2004). Den stora vinsten med detta koncept är att öka servicen för medborgaren och att 
sänka kostnaden för kommunen. En kommun som inför detta koncept ställs inför en del problem. 
Kommuners arbete styrs till stor del av lagar vilket gör att detta måste tas i hänsyn när One-stop 
införs. Delning av data mellan två förvaltningar kan ses som en utmärkt sak att införa på kommunal 
nivå för att slippa hantera två register av samma typ men då kan lagstiftning komma emellan och 
sätta stopp för en sådan implementation (Peters, Janssen & Engers, 2004). I vissa fall är kommunen 
i monopolställning när det gäller service till medborgaren. Som exempel kan tas socialförvaltningen 
där det bara är kommunen som kan ge den servicen. Skulle kontaktvägen till socialförvaltningen 
bara vara genom internet skulle en stor del medborgare uteslutas som inte har tillgång till datorer 
och internet vilket inte skulle vara rimligt (Henriksen Zinner, 2006). Andra problem blir att förändra 
kontaktkanalerna med medborgaren (front office). Eftersom all kontakt ska ske genom en kanal så 
måste denna kanal kopplas ihop med det bakomliggande. Här behövs en samordning av de 
informationskanaler som en kommun har. Till exempel så kan varje förvaltning ha en egen hemsida 
med ett bakomliggande system. Alla dessa sidor måste sammanföras till ett gemensamt system som 
infattar all service kommunen ger till medborgaren.
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4 Modell för att förstå processbaserad e-förvaltning 
Vi använde oss av Bolman och Deals (2005) teorier som beskrivs i "Nya perspektiv på organisation 
och ledarskap" för analysen om hur förändring sker i organisationer. Varför vi använde deras teori är 
att den presenterar fyra olika perspektiv i sig för att göra analysen av en organisationen eller 
företag. Detta anser vi kan ge en tät och multibottnad beskrivning av kundtjänstsprojektet och dess 
förändrings aspekter. Bolman & Deal skriver i bokens inledning 

Perspektivväxling är [...] ett centralt tema i boken. Vi visar genomgående hur samma situation kan 
betraktas på minst fyra sätt (Bolman & Deal, 2005, 13). 

Dunford och Palmer (1996) förklarar ett annat tankesätt när det handlar om reframing 
(perspektivväxling). Det unika med kundtjänstprojektet är det tillvägagångssätt som man har valt 
för att öka interaktionen och kommunikationen med medborgarna. För att förstå vilka mål man vill 
uppnå är är det fördelaktigt att använda sig av metaforer för att förklara vad de tekniska och 
arbetsmässiga förändringarna innebär.  

As a technique, reframing engages the use of different metaphors for understanding and taking action in 
the organizational world (Dunford & Palmer, 1996, 13). 

Det finns även andra teorietiska angreppssätt för att förstå fenomen i organisationer. Jacobsen och 
Torsvik förklarar (1995) organisationsbeteende och processer med hjälp av förenklade modeller. 
Jacobsen och Thorsvik ser förändring utifrån fyra dimensioner. De förklarar mer om vad som är det 
bakomliggande till organisationsförändring, istället för vad sjävla förändringen innebär för 
organisationen. Bolman och Deal utgår istället på vilka effekter förändringar har. Vi har här en 
förklaringsmodell i flera dimensioner eftersom förändringar kan påverka så mycket. Vi tror inte att 
det finns ett slags "rätt" sätt att leda en organisation utan att ledarskapet är mycket mer komplext 
och består även av situationen och den kontext som alla aktörer befinner sig i. Speciellt i fallet med 
Skellefteås kundtjänst där de som arbetade i uppbyggnaden av projektet befann sig på mycket ovan 
mark. Undheim (2008) lyfter fram att trots e-förvaltningsprojekt anses vara lyckade så dyker det 
upp barriärer. Exempel på de mest återkommande barriärerna var problematik med ledarskap, dålig 
koordination samt arbetsplats och organisatorisk inflexibilitet.  Kommunal verksamhet är så pass 
komplex att Jacobsen och Torsviks förklaringsmodeller inte räcker till för att förstå hur Skellefteå 
kommun påverkas av den organisationsförändring som projektet Skellefteå24 innebar. Det fanns 
ingen tidigare planering att titta på eller ha som mall. Det gjordes vissa studiebesök i andra 
kommuner men på det sätt Skellefteå kommun har byggt upp både sin kundsida men även de 
bakomliggande strukturerna fann inte kommunen någon annat projekt som liknande deras. 
 
Vi börjar med att redogöra för de fyra perspektivens bakgrund och förklara dem kort för att sedan 
gå in på perspektivens synsätt på förändring i organisationer. 

4.1 Perspektiv ett: Det strukturella perspektivet 

Precis som ett djurs skelett eller stommen till ett hus innebär strukturen både begränsningar och 
möjligheter för organisationen. Designalternativen är oändliga och begränsas endast av vår kapacitet och 
våra preferenser (Bolman & Deal, 2005, 76-77).  

Med det menas att strukturer är det som är det underliggande i varje organisation. Alla 
organisationer har en struktur av något slag. Det kan vara en väldigt svag struktur men likväl en 
struktur som någon annan. Strukturen är det som förklarar hur olika individer och delar i en 
organisation förhåller sig till varandra. Vad detta förhållande består av kan variera stort. Allt från ett 
emotionellt förhållande där känslor spelar in i strukturen till ett strikt dokument som med matriser 
och scheman som beskriver förhållandet. Om en struktur är dålig eller bra beror på fall till fall. 
Oftast finns det en underliggande tanke att alla strukturer är stela och ett hinder men så enkelt är det 
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inte. För det första så måste det finnas någon slags struktur för att det ska finnas ett samband mellan 
två objekt annars kan de aldrig interagera med varande. För det andra så behöver inte en struktur 
vara stel så som namnet antyder. Det finns många exempel inom affärsvärlden där den struktur som 
byggts upp är mycket föränderlig och flexibel. Tittar man på strukturer i förhållande till människor 
brukar två bilder målas upp. En positiv bild där strukturen ger de människor som befinner sig i den 
både en känsla av att höra till ett sammanhang och  riktlinjer för hur individen ska utföra sitt arbete 
och vad som gäller rent socialt i sammanhanget. Ett exempel på detta kan vara att du som anställd 
på ett företag vet vilka vägar du ska gå för att få kontakt och hjälp om det skulle uppstå problem på 
din arbetsplats vilket ger dig en trygghet i din arbetsvardag. Den negativa bilden är att strukturer 
hindrar individens arbete och kreativitet genom att det finns en vissa uppsatta regler för hur en viss 
arbetsmoment måste gå till fast som individ man kan se att det finns ett mycket bättre sätt att utföra 
samma syssla. Detta kan ge upphov till uppgivenhet och besvikelse för individen.  

4.1.1 Strukturella perspektivet om förändring 
När det gäller förändring och strukturella perspektivet brukar några saker framhållas som viktiga. 
När en förändring sker på en strukturella planet brukar människor uppleva en känsla av instabilitet 
och förvirring (Bolman  & Deal, 2005). Detta beror ofta på att strukturer ofta har funnits en längre 
tid i organisationen och då har gett en stabil grund för hur kommunikation och arbetsfördelning ska 
ske. Om en förändring ska genomföras på det strukturella planet påpekar Bolman och Deal att det 
är viktigt att vara noga med den kommunikation som förmedlas ut om förändringen som ska ske 
annars kan det bli stort motstånd bland dem som blir utsatta för förändringen. Bolman och Deal 
listar fyra stycken vanliga förändringsscenarion.  

1. Att det sker förändringar i omgivningen av något slag. Allt från att nya regelverk tillkommer 
till att det uppkommer konkurrens från andra organisationer. 

2. Ny teknologi ger nya möjligheter. Till exempel har intåget av IT-teknik skapat helt nya 
möjligheter för många företag runt om i världen.  

3. Organisationen växer på något sätt. Den blir större och på så sätt fungerar inte den struktur 
som har funnits i organisationen tidigare.  

4. Ny chef. Ofta när ny ledning tillkommer sker en omorganisation.  

Dessa fyra scenarion brukar vara, men behöver inte vara, de vanligaste orsakerna till att strukturella 
förändringar sker i organisationer.  
 
4.2 Perspektiv två: Human resource 
Human resource-perspektivet tar fasta vid människan och människans behov står i fokus. Det finns 
en ömsesidig koppling mellan organisationen och individen. Organisationen behöver energi, idéer 
och kunskaper och individer behöver lön, karriär och utveckling (Bolman & Deal, 2005). Om inte 
detta utbyte fungerar väl kommer båda parter att förlora, organisationen genom att den inte får rätt 
kunskap eller ingen lägger sin energi där och att individen inte får utvecklas eller får den lön den 
vill. Detta kan ses som själva grundsynen i detta perspektiv. 

Perspektivet kan ses som en motbild till det strukturella perspektivet som i human resource-
tappning uppfattades som en kraft som både begränsar och fördummar individen. Monotont arbete 
brukar vara det främsta exemplet på hur en struktur kan vara nedbrytande för individen. 
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4.2.1 Human resource om förändring 
När en förändring sker inom detta perspektiv brukar det benämnas som organisationsutveckling. 
Inom detta område ryms en mängd olika sätt att utföra förändring inom organisationen. Detta kan 
handla om att koncentrera sig på individen och dess egenskaper. Antingen att man ger de arbetande 
mer i belöningar eller ger dem mer inflytande av sitt arbete. Andra sätt att utveckla arbetet är att 
ändra arbetsprocessen. Återkoppling och studier av hur individer inom en organisation arbetar är 
också ett sätt att identifiera processer och förändra arbetet. Detta kan vara att de anställda fyller i 
enkäter om sitt arbete eller att en inhyrd konsult kommer in i organisationen och gör observationer. 

4.3 Perspektiv tre: Politiska perspektivet 
Detta perspektiv har makt som fokus för hur en organisationen fungerar. I jämförelse med Human 
resource-perspektivet som också utgår från individen läggs här fokus mycket mer på konflikter och 
makt. I det politiska perspektivet ses organisationen som en mängd olika koalitioner med egna 
intressen och värderingar som kommer att avspegla sig i organisationen. Eftersom det aldrig finns 
oändliga resurser kommer det hela tiden bli kamp om de knappa resurser som existerar i en 
organisation. Konflikt blir då ett centralt tema för hela perspektivet. Genom att inneha olika typer 
av makt kan individer vinna olika slags konflikter som i sin tur ger dem större resurser (Bolman & 
Deal, 2005).  

Koalitioner är två eller fler organisationer som går samman för en gemensam sak som i nästan alla 
lägen kommer att ge de båda organisationerna fördelar. Vad fördelen är kan vara väldigt olika. 
Pengar och inflytande kan vara det ledande men även lojalitet och traditioner kan ha stor betydelse 
som förklaring till en koalition. Ett sätt att komma i en koalition mellan två organisationer kan vara 
att de båda vinner på att arbeta åt samma mål. Ett annat sätt kan vara fokusera på intressen inte 
positioner i förhandlingen.  

4.3.1 Politiska perspektivet om förändring 
När en förändring sker i en organisation kommer det ske förhandling av något slag. Detta kan vara 
mellan ledning och anställda eller mellan olika avdelningar i organisationen. Genom att använda 
olika slags maktmedel kommer parterna att försöka driva fram beslut som gynnar dem som 
individer eller organisation. Det vanligaste maktmedlet är den position som individen har i 
organisationen. Till exempel den formella makt en chef har fått av ledningen eller den makt som en 
förälder har över sina barn. Det ska påpekas att förhandlingen inte behöver vara konfliktfylld. 
Finner parterna att de båda kan vinna på en viss lösning behöver ofta inte olika maktmedel tas till.  

4.4 Perspektiv fyra: Organisationskultur och symboler  
Detta perspektiv koncentrerar sig på den kultur och de symboler som finns inom organisationen. 
Alla organisationer har en viss kultur och symboler som förklarar och ger vägledning för de 
individer som verkar innanför och utanför organisationen. Ofta finns det mycket känslor laddade till 
olika symboler. Vanliga symboler i vårt samhälle är företagslogotyper och länders flaggor. Detta 
perspektiv ses ofta lite som en motsatts till andra perspektiv. Ofta finner man helt andra förklaringar 
på händelser inom en organisationen om detta perspektiv används som mall (Bolman & Deal, 
2005). Många saker som ses som rationella beslut kan i detta perspektiv verka icke rationellt. 

Det symboliska perspektivet betraktar snarare livet som slumpmässigt sammansatt än som linjärt (Bolman 
& Deal, 2005, 297).  

Men symboler är inte bara rent visuella symboler. Andra symboler som är mer subtila kan vara den 
klädsel som finns på organisationen eller vilket val av språk som används. Symbolerna är mycket 
nära kopplad till den kultur som råder i organisationen. Inom kulturbegreppet finns många andra 
företeelser som vävs in i organisationen. Myter är en sådan sak. Myter kan ses som berättelser som 
ofta innehåller en etiskt/moralisk aspekt för att ge vägledning eller skapa sammanhållning inom 
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organisationen. 

Myterna finns på alla nivåer i samhället. Befolkningar i olika länder har ofta myter om sig själv som 
befolkning och hur andra människor i andra länder är. Att vi svenskar är tråkiga eller att tyskar är 
ordningssamma kommer ofta upp i samtal om dessa länder. Samma sak blir det om man tar landet 
och dess befolkning. Som exempel kan ses att norrlänningar anses vara lugna och mer behärskade 
än befolkningen i södra Sverige. I organisationer kan myterna handla om att vi inom denna 
organisation är på ett speciellt sätt. Som myten inom militärväsendet där myten uppmanar till att 
vara en hård och handlingskraftig person.  

4.4.1 Organisationskultur och symboler om förändring 
Det symboliska perspektivet har en mer "familjefokuserad" syn på organisationer till skillnad från 
de mer traditionella synsättet. Man fokuserar på det mångtydiga som blir förmedlad från 
organisationen genom symboliska händelser och aktiviteter. Bolman och Deal (2005) redogör med 
ett exempel hur man kan skapa förändring med hjälp av symboler. En bild beskrivs som en fyrkant 
med fyra händer där händerna pekade på var felen låg. En annan bild symboliserade ett positivare 
alternativ där de fyra händer tog varandra i hand som en symbol för att ge varandra stöd. 
Bildexemplena användes i ett försök att ändra inställning för franska bilsäljare som sålde svenska 
bilar. Ett annat exempel för att skapa öppnare interaktion är när en ny verkställande direktör för ett 
flygbolag tar bort kortlås på dörrarna till kontoret och monterar ner övervakningskameror för att ta 
bort ”här är vi, här är de”-uppfattningen som fanns. 

En organisation behöver planering för att framstå som legitim. Planeringsmöten ur det symboliska 
perspektivet tolkas som ceremonier. En ceremoni har här symboliska funktioner för att olja 
maskineriet organisationen. Finns det en plan för någonting som komma skall innebär detta att 
förväntningar höjs och intresse ökar. Om en organisation till exempel är i en svacka kan planer 
innebära nytt liv för organisationen. Den symboliska planeringen handlar således mer om effekten 
av att en planering finns än effekten av vad som sägs i planeringen. 
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5 Empiri  
Innan Skellefteå24-projektet startades kontaktade medborgarna den förvaltning som hade servicen 
som efterfrågades. Behövde medborgaren hjälp från två eller fler förvaltningar måste varje 
förvaltning kontaktas separat och ingen samordning mellan förvaltningarna fanns. Varje förvaltning 
hade en egen telefonservice för att bistå medborgaren. Medborgaren kunde även kontakta 
förvaltningen fysiskt genom att boka möten. Med Skellefteå24-projektet förändrades denna 
uppdelning helt. Alla samtal till kommunen skulle gå genom kundtjänsten. I många fall togs 
direktnumret bort till handläggaren på förvaltningen och de som önskade att kontakta handläggaren 
fick gå genom kundtjänsten. Möjligheten att besöka förvaltning blev också mindre. Den största 
kontakten skedde via telefon. 

5.1 Bakgrunden till projektet 
Uppkomsten av Skellefteå24-projektet kommer från Tekniska kontoret i Skellefteå. Vid en 
utvärdering med de handläggare som Tekniska kontoret utförde visade det sig att mycket tid gick åt 
att hantera telefonen och ge service till medborgaren och inte utredningsarbete som var 
förvaltningens huvuduppgift. 
 
 Många av våra arbetsledare fick svara på enkla frågor (respondent 2). 
 
Detta var frågor som handlade om allt från öppettider till hur medborgarna i kommunen ska 
sopsortera. De flesta frågorna inkom genom telefonsamtal vilket i sin tur gjorde att de var ofta 
upptaget till handläggarna på tekniska kontoret. Detta medförde två saker. Handläggarna var 
ineffektiva och medborgarna blev irriterade då de inte alltid kom fram. Genom utbyte med Örebro 
kommun fick tekniska kontoret veta att Örebro kommun hade skapat en egen kundtjänst för sådana 
här typer av ärenden. Det tekniska kontoret i Örebro hade positiva erfarenheter från detta arbete. 
Tekniska kontoret fick då en tanke om att de själva också kunde ha en kundtjänst där de enkla 
ärendena skulle tas hand om i en kundtjänst och de svårare ärendena skulle hanteras av 
förvaltningshandläggarna. Genom den samverkansgrupp som finns i Skellefteå kommun för de 
olika förvaltningarna togs frågan upp till kommunledningskontoret och de visade intresse för 
frågan. Det identifierades genom en undersökning av kvalitet och service som kommunen 
genomförde att samma problem som tekniska kontoret brottades med fanns i alla förvaltningar i 
kommunen. 

Är det verkligen klokt att bara slå upp en kundtjänst för sig, borde man inte ta ett lite större grepp och 
knyta ihop allt som har med information och medborgardialog att göra? (respondent 2).  

Det utarbetades en projektplan och mål med projektet togs fram. Med projektet i stort ville 
kommunen uppnå följande:  

• Bättre service för medborgarna i kommunen.  

• Enklare för kunden att komma i kontakt med kommunen.  

• Snabbare handläggning av ärenden.  

• Minska kostnaden av verksamheten genom effektivisering (Respondent 1).  

Ett politisk beslut fattades och en ny avdelning i kommunen skapades. Den fick namnet 
Medborgarservice. Denna avdelning fick i uppdrag att skapa en kommungemensam kundtjänst där 
alla kommunens förvaltningar skulle ingå. Under Medborgarservice blev kundtjänsten en egen 
avdelning. Under hösten 2006 sattes det verkliga arbetet igång med kundtjänsten. Personal tillsattes, 
utrustning införskaffades, system förhandlades etc. Målet var att sätta igång kundtjänsten årsskiftet 
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2006/2007, men detta blev uppskjutet till april 2007. En viss frustration kunde skönjas eftersom det 
var så mycket som var föremål för implementation. 

Vi visste inte riktigt vad vi höll på med, vi rodde med alla åror och försökte få tekniken att fungera 
(respondent 1). 

Projektet rekryterade i ett tidigt stadium en chef till kundtjänsten och satte sedan igång att bygga 
upp organisationen. IT-system (Flexite), telefonsystem, lokaler med mera införskaffades. Innan 
kundtjänsten kunde starta upp och börja ta över en del av arbetet som förvaltningen gjorde 
behövdes en processgenomlysning av vad varje förvaltning gjorde i detalj. Detta för att få en klar 
överblick vad som kunde överföras och hanteras direkt av kundtjänst och vad som kundtjänsten 
behövde skapa ett ärende och koppla det mot förvaltnings handläggare. 

5.2 Undersökning om kvalitet 
Innan uppstarten av kundtjänsten gjordes en undersökning av hur kommunens service såg ut till 
medborgarna. Man kom fram till att det absolut vanligaste sättet att komma i kontakt med 
kommunen var att använda sig av telefoni. Varje vecka inkom ca 27500 externa samtal till 
kommunen. 50% av dessa samtal besvarades av förvaltningarna. I vissa förvaltningar var 
svarsfrekvensen 20% (Dokument 3). 

Detta var statistik som många inom kommunen tyckte var beklämmande. Att ha en sådan låg nivå 
på sin service var det inte så många som visste om. Eftersom medborgarna ringde direkt till 
förvaltningarna och inte genom en växel med kösystem så var det ingen som egentligen visste hur 
många som ringde kommunen innan undersökningen gjordes. De medborgare som inte kom fram 
fick upptaget ton i sin telefon och detta märkte inte handläggaren på förvaltning vilket gjorde att 
inte heller de kunde slå larm om problemet. 

5.3 Riskbedömning  
I projektdefenitionen (Karlberg, 2005) presenterades en riskbedömning. En av riskerna tacklade 
”Förändringar i bestämmelser och rutiner kommer inte fram till kundtjänsten”. Risken bedömdes att 
vara mellan på en liten/mellan/stor skala. Skulle inte förändringar i bestämmelser komma fram till 
kundtjänsten kunde det få en stor negativ effekt på projektet. Som åtgärd angavs: ”Utforma rutiner 
för informationsutbytet mellan förvaltningarna och kundtjänsten. Säkerställa att informationen på 
hemsidan är korrekt”. Konsekvensen i sin tur av ovanstående scenario bedömdes då vara: 
"Svårighet att nå uppsatta mål. Dålig kvalitet på servicen". Så redan på planeringsstadiet var 
projektledningen medvetna om eventuella risker som finns när förändringsarbete på något sätt 
tolkas eller implementeras fel. 

5.4 Checklistor 
Ett sätt att styra upp vad kundtjänsten skulle svara på och vad som skulle skapas som ärenden och 
skickas till de olika förvaltningarna var checklistorna. Dessa listor reglerade i detalj vad som 
behövdes fyllas i varje ärende som skapades av kundtjänsten. Checklistan dyker upp för 
kundtjänstmedarbetaren när denna skapar ett ärende. Checklistan utgår från det arbete som 
förvaltningen gjorde när processgenomlysningen genomfördes. Checklistan hade två funktioner. För 
det första skulle den fungera som en kvalitetssäkring, att det som skickas till förvaltningarna i form 
av ärenden verkligen innehåller allt som handläggarassistenten behöver. För det andra så reglerar 
det vad som kundtjänsten ska ta hand om själv och vad som ska skickas vidare till förvaltningar. 
När checklistorna var klara infördes de i ärendesystemet och blev bara tillgängliga för 
kundtjänstchefen och projketgruppen om förändringar behövde införas (Orre, 2008).  

Från förvaltningshåll när det gäller förändringar i checklistan försökte de att samordna det genom 
den kontaktperson de hade på förvaltningen. Denna individ hade kontakterna ut till kundtjänsten 
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och projektledningen. Kontaktpersonen skötte även återkopplingen till förvaltningen så att alla 
berörda parter för korrekt information. Förvaltningen har även en mer öppna möten med 
kundtjänsten där arbetet diskuteras i ett mer övergripande sammanhang. Om handläggare på 
förvaltningen upptäckte ett mer akut fel kan den gå direkt till den som är kontaktperson på 
förvaltningen och ta upp problemet muntligt. Detta brukar ske när det är mindre ändringar som 
behöver påpekas. 

Handläggare på förvaltningen har upplevt att det var mycket förändringar i början av projektet och 
att det krävdes mycket jobb från båda parterna för att få allt att fungera. Detta tror de mest beror på 
att det var ett nytt sätt för alla parter att arbete. Med tiden som projektet har fortskridit har detta 
samarbete gått smidigare och smidigare. 
 
 Ju varmare i kläderna både förvaltning och kundtjänst har blivit ju bättre har det gått (respondent 3).  

Att det har lagts mycket arbete på förändring av checklistorna framhåller även kundtjänsten. 
Förändringsförslagen kan komma från vilket håll som helst i projektet. Ingen begränsning finns för 
vilka som får komma med förslag. Det kan vara från en handläggare till medborgare som ringer in 
synpunkter direkt till kundtjänsten. När det gäller möten mellan kundtjänst och förvaltning 
angående förändringar har dessa möten skett på chefsnivå mellan förvaltningarna och kundtjänsten. 
Sen när själva frågan ska lösas rent praktiskt har den chef som fått frågan gått till sin förvaltning för 
att få svaret. Kundtjänsten upplever som att checklistorna måste ses över om och om igen. Detta 
upplevs som ett tröttsamt men mycket viktigt arbete. Viktigt, eftersom det handlar om ett 
förtroende. Sköter inte kundtjänsten checklistorna ordentligt och klagomål uppstår kommer kanske 
inte de förvaltningar som ska med i etapp 2 av projektet att vara lika intresserade att delta. 

Vissa problem har varit mer återkommande när det gäller förändring. Fast handläggarna har påtalat 
att vissa saker i checklistan måste följas av kundtjänsten för att ett ärende ska bli korrekt hanterat 
sker inte detta i alla fall. Handläggarna tror att detta kan bero på att de på kundtjänsten blir vana att 
lägga vissa typer av ärenden och slutar titta i checklistan vilket i sin tur gör att de missar att införa 
viss typ av nödvändig information. Men handläggare på förvaltning har även en förståelse för att 
det lätt kan bli så om samma ärende läggs flera gånger under en dag. Att kundtjänsthandläggarna 
tröttnar på att gå igenom samma checklista gång på gång 

5.5 Sammankoppling förvaltning/kundtjänsten 
Från förvaltningshåll finns en oro att det kan bli en allt för stark uppdelning mellan kundtjänst och 
förvaltning. Att de två organisationerna ser varandra som väldigt frånkopplade från sina 
verksamheter. Detta skulle förvaltningen vilja motverka genom att ha en anställd som delar sin tid 
med att jobba både i förvaltning och kundtjänst. På så sätt tror förvaltningen att de två 
organisationerna kan knytas samman bättre. Detta genom att den person som skulle ha den 
positionen både kan föra fram åsikter om förändringen åt båda hållen. Sedan skulle detta vara ett 
bättre resurs utnyttjande av personalen. När det är högtryck vid kundtjänsten kan denna individ 
rycka in och jobba där och vid lugnare tider hjälpa till med organisationsutveckling och utredning 
på förvaltningen.  

Förvaltningen tror även att det finns ett gemensamt intresse att hålla en dialog om förändring öppen 
från båda parterna i kundtjänstprojektet. Detta för att det är absolut nödvändigt för att arbete ska gå 
smidigt och att de båda organisationerna inte ska växa ifrån varandra. 

 Kundtjänsten måste hela tiden se att de gör ett arbete åt oss på förvaltningen. Att vi är deras kund 
  (respondent 2).  

Denna bild delas av kundtjänsten som också förstår vikten av att det finns en nära koppling mellan 
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kundtjänst och förvaltning. Kundtjänsten ser det som ett gemensamt arbete.  

 De vi samarbetar med på avdelningar och förvaltningarna, de är ju på sätt och vis våra kunder också 
  (respondent 4).  

Ett annat sätt som förvaltningen tror kan vara bra för att koppla samman förvaltningen och 
kundtjänsten är att de leverar statistik på vad som medborgarna ringer till kundtjänsten om. På så 
sätt får förvaltningen feedback och kan se över sina processer och kanske ändra om de ser att ett 
visst typ av ärende är överrepresenterat i statistiken. Detta är inte något som sker för tillfället utan 
kom fram som ett önskemål för vidare förändringsarbete på både förvaltning och kundtjänst. 
 
Det fanns en brist som förvaltningen såg vid utvecklingen av Flexite (Flexite var det 
ärendehanteringsvertkyg som används), det fanns inte riktigt någon i projektet som kunde fånga upp 
förändringsförslag som fanns från förvaltningarna. Men de tror att det skulle finnas utrymme för 
detta förändringsarbete i framtiden när de går över till etapp 2 av projektet och fler förvaltningar 
införlivas i projektet. 
 
Ett problem som dök upp senare i projektet när det gällde gränsdragningen mellan vad kundtjänsten 
ska ansvara för och vad förvaltning ska ansvara för. Denna gräns var väldigt klar definerad i början 
av projektet. Kundtjänsten skulle besvara de enkla frågorna och förvaltningen hantera allt som 
krävde utredningsarbete. Men allteftersom projektet har fortsatt har denna gräns blivit svagare. 
Kundtjänsten har i viss utsträckning gjort mer handläggning och utredningsarbete. Detta tror 
förvaltningen beror på två saker. Både att kundtjänstmedarbetarna lär sig mer och mer om hur 
arbetet på förvaltningen går till och att det är jobbigt att prata i telefon 8 timmar per dag och att göra 
lite handläggningsarbete är ett sett att komma ifrån telefonarbetet. Förvaltningen ser en lösning på 
detta som tagits upp tidigare att kundtjänstmedarbetarna har en del anställning på förvaltning och 
gör en del handläggningsarbete. Då får de både mer kunskap om förvaltningen och kommer även 
ifrån telefonarbetet vissa dagar. 
 
5.6 Dokumenterade förändringsprocesser 
Projektgruppen har skapat ett förslag för framtiden på hur förändring ska gå till på ett mer 
strukturerat och likartat sätt när det gäller kundtjänsten (Dokument 5). Detta dokument innehåller en 
processbeskrivning över hur arbetet ska gå till för att utöka kundnyttan av projektet. Grundtanken är 
att processen i första hand ska leda till att det utvecklas en ny e-tjänst eller att hemsidan utnyttjas av 
medborgaren. I andra hand ska processen leda till att kundtjänsten får rätt information så att de kan 
ge medborgaren service. Som slutpunkt om problemet inte går att lösa med de två första stegen får 
förvaltningarna ta hand om problemet och genom utredning åtgärda problemet och återkoppla till 
medborgaren. Med denna process förväntade sig projektgruppen kunna utveckla och dra nytta av 
kundtjänsten och den statistik som kundtjänsten genererade och för framtiden kommer att generera. 
Kundnyttan är det som är utgångspunkten för denna process - det som generar bäst kundnytta är det 
som ska avgöra var verksamhetsförändringen ska ske. 
 
IT-avdelningen ska stå för systemanalysen och om e-tjänster ska skapas är det denna som har 
ansvaret för att bygga tjänsten. Personalavdelningen ska hjälpa till vid förändringen av arbetssätt för 
den anställde och även se till att arbetsrätten följs. Ekonomiavdelningen hjälper till med uppföljning 
och utvärdering av processen och ska även hjälpa till med problemanalysen. På detta sätt hoppas 
projektgruppen att de ska få en bra förändringsprocess där flera aspekter tas i hänsyn och att 
kundens service står i främsta fokus. 
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6 Analys 
Här följer nu en analys utifrån Bolman och Deals (2005) fyra perspektiv. Vi analyserade de delar i 
empirin som behandlade förändringsarbete utifrån de fyra teoretiska perspektiven. 
 
6.1 Checklistor 
Checklistor är ett exempel i Skellefteå kommuns kundtjänstarbete som kan förstås av det 
strukturella perspektivet. Checklistan kan ses som ett antal punkter och bestämmelser som ska 
följas av kundtjänsten. Största delen av checklistan är kvalitetssäkring, att korrekta rutiner följs vid 
ärendeläggning. Checklistor blir det dokument som i detalj reglerar förhållandet mellan kundtjänst 
och förvaltning. Checklistorna formar arbetet, genom dess korrekta rutiner, på ett sådant sätt att 
arbetet blir till stor del reglerat. Med andra ord det finns lite utrymme utanför gränserna som 
checklistorna sätter upp. Samtidigt är checklistorna viktiga som ett reglerande verktyg för vad 
kundtjänsten ska och får göra. 
 
Checklistestrukturen är öppen för förändringsförslag och synpunkter kan komma både från 
kundtjänsten och förvaltningar. Besluten och själva förändringen ligger dock på förvaltningarnas 
bord, eftersom det är förvaltningarna som är ägare av informationen och uppdragsgivare till 
kundtjänsten. Detta är ett exempel på en struktur som kan upplevas statisk men ändå är öppen för 
förändringar. Det vill säga om den bestämda checklistans hänvisningar är fastslagen så finns det 
arbetsmässigt viss valmöjlighet till att arbeta utanför dessa bestämmelser. Om checklistan däremot 
upplevs behöva uppdateras genomförs det vilket gör den statiska checklistan till en annan statisk 
checklista.  
 
Ur human resource perspektivet upplevs checklistorna av kundtjänsten som repetetativa. Detta 
innebär att det kan ske en automatik i kundtjänsthandläggarens arbetssätt. När samma arbetsprocess 
repeteras kan monotomitet upplevas, vilket skapar en problematik genom att man lär sig checklistan 
utantill och skriver ett ärende utan att konsultera med checklistorna. Ett exempel på detta är när en 
förändring gjorts i checklistan men efterföljs inte av kundtjänsten på grund av att förändringen inte 
har upptäckts. Att förändringsförslag på checklistorna får komma från både kundtjänst och 
förvaltning stämmer överens med hur human resource-perspektivet ser på ett gott förhållande 
mellan organisation och individ. 
 
Sett ur det politiska perspektivet uppstår en koaliation mellan förvaltning och kundtjänst. Parterna 
drar här nytta av varandra genom ett tätt samarbete. Kundtjänst drar nytta eftersom en korrekt 
checklista även innebär att de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt. Förvaltningens 
nytta är att korrekt utförda ärenden skapar lättare arbete som i sin tur ger bättre service. 
 
Ur det symboliska perspektivet kan framgången med projektet ses som en symbolfråga. Hur stor 
trovärdighet projektet får i den övriga organisationen är viktigt enligt kundtjänsten. Kundtjänsten 
anser att om de tre förvaltningarna som nu är med i etapp ett upplever projektet som framgångsrikt 
kommer detta att vara en stor fördel att visa upp för de övriga förvaltningarna när de ska införlivas i 
kundtjänsten. Bättre resultat blir till högre trovärdighet för kundtjänsten. 
 
6.2 Sammankoppling förvaltning/kundtjänst 
Strukturellt vill förvaltningen se en större sammankoppling mellan de båda organisationerna. 
Förvaltningen upplever det som en fara att de båda organisationerna glider ifrån varandra. Detta vill 
förvaltningen motverka genom en strukturell förändring av organisationen genom att öka 
flexibiliteten för de anställda på kundtjänsten. Genom att låta kundtjänstpersonal vissa tider få 
arbete på förvaltningen smälter de båda organisationerna mer ihop. Detta skulle även hjälpa till i 
förändringsarbetet genom att kundtjänstpersonalen får erfarenheter av båda sidorna av arbetet och 
då en större förståelse för vilka problem förvaltningen har. Förvaltningen menar även att problemet 
med det monotona arbetet med att arbeta i en telefonkundtjänst kan förebyggas om denna 
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strukturförändring sker eftersom en viss arbetstid inte skulle användas till utredningsarbetet. När det 
gäller strukturen för att fånga upp statistik och problem med Flexite till förvaltningen upplevs det 
som att denna struktur saknas och är något som efterfrågas för att kunna arbeta mer aktivt med 
sådana förändringsfrågor. 
 
Från human resource-perspektivet är förändringen att flytta de två organisationerna närmare 
varandra något som ses positivt. Genom att förändring i arbetetssättet uppmärksammas 
kundtjänstens arbete. Det kommer troligtvis öka kopplingen mellan organisation och individ vilket 
är något som denna förändring vill uppnå. 
 
Ur det politiska perspektivet finns en tanke på att det är förvaltningen som ska styra kundtjänstens 
arbete eftersom kundtjänsten utför arbete på uppdrag av förvaltningen. Förvaltningen säger 
uttryckligen att de är kundtjänstens kunder. Detta synsätt delas med kundtjänsten som ser sin roll 
som utförare av förvaltningarnas serviceuppgifter till medborgaren. Detta medför även att 
koalitionen mellan förvaltning och kundtjänst kan uppstå. Vem som har den juridiska makten är 
fastställt och båda parterna har accepterat maktfördelningen. 
 
Symboliska effekter i interaktionen mellan kundtjänst och förvaltning ter sig lite annorlunda. Här är 
det mer effekten av att det finns en interaktion genom konktrakt och bestämmelser än vad som sägs 
i dessa. Från förvaltningssidan fanns det önskemål för mer direkt interaktion mellan kundtjänst och 
förvaltning. Till exempel någon från förvaltning som då och då satt hos kundtjänsten och arbetade. 
En sådan interaktion skulle få en symbolisk effekt som kan liknas med exemplet där 
avdelningschefer bjuder in sin egen personal och tar bort låsta dörrar för en öppnare arbetsplats. 
Fortfarande fanns de olika avdelningarna kvar men de hinder som fanns dem emellan togs bort 
(Bolman & Deal, 2005). 
 
6.3 Dokumenterade förändringsprocesser 
Med detta dokument har projektet skapat en tydlig struktur över hur förändring och 
utvecklingsarbete ska gå till i framtiden. Det är klart och tydligt beskrivit i steg hur denna 
utveckling ska ske och i vilken takt. Dokumentet visar på hur de olika enheterna ska förhålla sig till 
varandra och vilket område i denna utveckling de har ansvar för. 
 
Från human resource-perspektivet är det positivt att hela dokumentet pekar mot förändringen vilket 
i sin tur kan ses som något som kommer att gagna individen. Om denna plan införs kommer 
påtalade problem och förändringar snappas upp och det i sin tur uppmärksammar individen positivt. 
Att individens ord har en betydelse för organisationen. 
 
Politiskt finns det ett problem. Det finns inte utskrivet vem som ska vara drivande för att starta upp 
utvecklingsarbetet och inte heller vem som är ansvarig för att arbetet fortsätter genom hela 
processen. Ett visst ansvar är formulerat men det gäller bara vissa delar av utvecklingsarbetet. Ingen 
enhet har ett övergripande ansvar för processen. 
 
Det finns en önskan från kommunen att de förändringar som sker ska ske i kundnyttans intresse. 
Dokumentet för att öka kundnyttan har även en symbolisk betydelse i viss bemärkning. När man 
fokuserar på den symboliska effekten läggs fokuset inte på vad de dokumenterade 
förändringsprocesserna uppger att det ska utföra utan mer på dess betydelse - dokumentet blir även 
en symbol för att projektet är öppet och redo för förändring. 



 

16 

7 Slutsats 
När en sådan här stor förändring av organisationen sker förändras väldigt många delar samtidigt. 
Genom att titta på verksamheten utifrån flera perspektiv kan samma fenomen få en mängd 
förståelsemodeller. Checklistor kan ses som ett enkelt dokument som bara instruerar 
kundtjänstpersonalen vad som ska fyllas i ett ärende. Men med en flerperspektivanalys blir 
checklistan mer än bara det. Checklistan skapar tristess, ger legimitet åt hela projektet och skapar 
mål åt de båda organisationerna. Att sådana ting framkommer i analysen ger en föraning om att 
projektets framgång kan avläsas på fler sätt än med hjälp av statiskiska mätningar. Klarar inte 
organisationen att hantera förändringen på ett bra sätt riskerar projektet att fastna och bli en statisk 
struktur som inte klarar av att ge den service den utlovat. Hur organisationen är strukturerad 
återkommer som ett problem i de intervjuer vi utförde. Det bör finnas, redan i strukturen, en plan på 
hur förvaltning och kundtjänst kan smältas samman bättre. Alla perspektiv passar inte till alla delar 
av en analys. Ibland blir ett perspektiv obegripligt när en situation ska förklaras. Att använda flera 
perspektiv i sin analys kan jämföras med att titta på en 3d-ritning från flera olika håll.  
 
Här följer en överblick med en matris som beskriver studiens temaområden i förhållande till de fyra 
perspektiven. Med perspektiv i den vänstra vertikala axeln och temaområden i den övre 
horisontella. 

Perspektiv/Temaområde Checklistor Sammankoppling 
förvaltning/kundtjänst 

Dokumenterade 
förändringsprocesser 

Strukturellt Reglerar förhållandet mellan 
kundtjänst och förvaltning 

Grunden för att samarbetet 
ska fungera 

Vägleder förändringen 

Human resource Vägledning och inlåsning på 
samma gång 

Positivt för individen Uppmärksammar individen 

Politiskt Ger ett gemensamt mål Maktförhållandet bestäms 
mellan parterna 

Oklart vem som har ansvar 
för processen 

Symboliskt För trovärdigheten i 
projektet 

Skapa bilder av samarbete Planen blir en symbol i sig 
själv 

 
Vår studie visar på den komplexitet som finns i kommunens verksamhet. Det är svårt att isolera 
kommunens problem till enskilda delar att studera utan att då missa väsentliga data. Jämfört med 
andra modeller som analyserar förändring tittar de ofta på de händelser som är uppkomsten till 
förändringen och inte effekten av förändringen. Dessa två ting kan skilja sig mycket från varandra. 
Att använda exempelvis ”nöjd kund index” ger bara en del av sanningen om ett projekt av 
Skellefteå24 typen ska utvärderas. Aspekter som dåligt ledarskap eller inflexibla organisationer 
kommer inte att synas i en sådan utvärdering. Vidareutvecklingen av en analysmodell av 
kommunala e-förvaltningsprojekt bör ta in aspekter i sin analysmodell som har spår av flera 
perspektiv för kunna bli en användbar modell. 
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8 Diskussion 
Med Skellefteå24-projektet har mycket förändrats i hur kommunen arbetar. En organisationsform 
som funnits i över 50 år har förändrats och hela verksamheten håller på att medborgaranpassas 
mycket mer. Det vi ser som återkommande i analysen är problemen kring struktur. Både förvaltning 
och kundtjänst vill knyta de båda organisationerna mer samman för att få mer förståelse för 
varandras arbete och effektivisera sitt arbete. Det finns indikationer på att monotont arbete i 
kundtjänst kan vara ett problem när det gäller kvaliten på kundtjänstens arbete vilket i sin tur 
kommer att påverka hur förändringar som görs får för effekt i organisationen. Förslaget att göra 
arbetet mer varierat för kundtjänsten ser vi som positivt, speciellt ur ett human resource-perspektiv. 
 
Förändringar i checklistor är problematiska att hantera. Eftersom arbetssätt och rutiner ständigt 
förändras måste även checklistor förändras. Det är mycket viktigt att från ledningens håll vara 
öppen i sin inställning till förändring av checklistorna. Skellefteå24-projektet visar detta genom att 
uttrycka att de tillåter förändringar från vilket håll som helst i projektet. 
 
8.1 Tankar kring förändring  
Alla kommuner i Sverige delar upp sin verksamhet på liknande sätt, i förvaltningar. Det är ett 
logiskt sätt att organisera kommunernas förvaltningar efter olika ansvarsområden som funnits under 
lång tid. IT-teknikens intåg och genomförandet av en kommungemensam kundtjänst gör att denna 
uppdelning för med sig viss problematik. Driften av den egna verksamheten förändras till en drift 
där det både finns egen verksamhet men även verksamhetsarbete via andra led. Skellefteå kommuns 
sätt att lösa denna uppdelningsproblematik kan andra kommuner som vill genomföra något liknande 
ta lärdom av. Eftersom både kommuner och deras förvaltningar är traditionella verksamheter är 
uppdelningen dem emellan påtaglig. För att flera organisationer ska kunna samarbeta genom en 
gemensam kundkontaktsväg är det önskvärt att arbeta bort denna uppdelning. Det traditionella vi 
(vår förvaltning) och de (andra förvaltningar och kundtjänsten) bör genom samarbete dem emellan 
försöka maximera vi-känslan och minimera de-känslan. 
 
Ett organisationsproblem som Skellefteå kommun och andra kommuner kan behöva fundera över är 
hur de ska dra fördelar från projektet. Genom att ha en kundtjänst och ett ärendesystem som skapar 
statistik finns stora möjligheter att skapa och anpassa nya e-tjänster utifrån den efterfrågan som 
finns från medborgarna. Vilka som ska sköta detta arbete är ett problem rent organisatoriskt 
eftersom det är flera olika organisationer som behöver koordineras för att få sådana system att 
fungera. IT-kunskap behövs för att skapa själva e-tjänsterna. Statistiken måste analyseras för att se 
vilka e-tjänster som som kan tänkas skapas. I det finns ett mindre problem, vilken modell eller vilka 
modeller ska användas för som grund för att skapa e-tjänsterna. Ska det mest frekventa ärendena i 
statistiken göras till en e-tjänst eller ska det som är enklast rent IT-tekniskt att utföra väga tyngst. 
Här kommer det behövas mer forskning och exempel på hur olika organisationer har gjort. Det 
måste finnas en överenskommelse mellan förvaltning och kundtjänst att en sådan grupp som arbetar 
med förändring ska ha möjlighet att gå in i verksamheten göra förändringar av rutiner och 
arbetssätt. Självklart ska denna förändring ske genom samarbete med berörda parter. 
 
Ett sätt att förhindra en störtflod av förändringsförslag och uppdateringar av checklistan är att all 
förändring ska gå genom cheferna på respektive del i projektet. Detta sätt att hantera förändring kan 
vara bra för att få en tröghet i förändringsarbetet och med det en lugnare takt på förändringen. 
Informationsdelning till alla som berörs av förändringen blir lättare om det bara finns en källa för 
informationen. 
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