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Sammanfattning 
 
I artiklar skrivs det om att ny teknik såsom Web services kan medföra t ex 
förändringar i processer och sättet att överföra och hantera data. Web services 
anses av många vara en lösning på integrationsproblem som uppstår när data finns 
i olika system som inte kommunicerar med varandra. Vi som systemvetare anser 
att vår studie bidrar till att belysa andra aspekter än de tekniska när det gäller Web 
services. 
 
Vi har studerat organisatoriska konsekvenser av införandet av Web services. 
Studien kan inte fastställa att Web services är en bra teknik generellt för att 
integrera system. Vi anser dock att IT-teknologi som helhet påverkar 
organisationen. Därför kan vi indirekt säga att Web services ha r potential att 
förändra arbetsprocesser och rutiner. Vi kan däremot inte påvisa att enbart Web 
services har påverkat en arbetsprocess eller en rutin. 
 
 
 
 
Sökord: integrering, integration, system integration, arkitektur, IT-arkitektur, Web 
services, koordination, organisationsförändringar, strategi, IT-strategi. 
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Abstract 
 
In articles today, new techniques such as Web services are described to cause 
changes, e g changes in the organisation’s processes and the manner in which data 
is transferred and handled. Web services are considered by many to be a solution 
to the integration problems that occur when data exists in different systems, which 
do not communicate. Being students in system science, we consider our study can 
point out other aspects than technical ones when it comes to Web services.   
 
We have studied organisational consequences of implementing Web services. The 
study cannot establish Web services as a good technique to integrate systems. We 
believe, though, that IT-technology in general affects organisations. Therefore we 
claim that a Web service has the potential to change working processes and 
routines. However, we have not been able to point out a Web service that has by 
itself affected a working process or a routine. 
 
 
 
Keywords: integration, system integration, architecture, coordination, 
organizational change, strategy and IT-strategy.  
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Förord 
 
Denna C-uppsats ”Web Services – En fallstudie av organisatoriska konsekvenser” 
är resultatet av vårt examensarbete på C-nivå (10 p) vid institutionen för 
industriell ekonomi och samhällsvetenskap, avdelningen för systemvetenskap.  
 
Vi vill på detta sätt tacka alla personer kring oss som har gjort det möjligt för oss 
att genomföra vårt arbete. Vi vill ge ett extra stort tack till vår handledare Peter 
Lundström för hans tålamod och tillit. Vårt samarbete inleddes med Peters ord 
”Jag är inte här för att vara snäll...” men trots dessa ord har vi fått hans fulla stöd 
och uppmuntran vid varje möte. Bättre handledare hade vi inte kunnat önska oss 
☺. 
 
Vi vill även tacka Örjan Carlsson, Marianne Nordlund och Mikael Johansson på 
CSN för den tid som vi har tagit i anspråk. Vi är tacksamma för det positiva 
bemötande som vi fick vid vår kontakt med er. 
 
 
 
 
 
Luleå juni 2003 
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1. Inledning 
I detta kapitel ges en beskrivning av bakgrund, problemdiskussion, syfte och 
avgränsningar för att ge läsaren förståelse för valet av ämne. Kapitlet avslutas 
med en disposition av uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 
Omvärldens allt större osäkerhet och komplexitet har skapat ett behov av att 
strategiskt agera snabbare i företagen. Detta medför en snabb förändringstakt i dag 
när det gäller produkter, organisation, processer, samarbete och fusioner mellan 
företag vilket genererar frågor om hur denna förändringstakt ska hanteras. Hur ska 
företag som använder sig av IT-system idag kunna hantera en värld som ställer 
krav på snabbare analyser, snabbare agerande och snabbare lärande i en alltmer 
komplex värld (Bengtsson & Skärvad, 2001).  
 
I artiklar skrivs det om att ny teknik såsom Web services kan medföra förändring-
ar som till exempel att processer förändras i organisationen, ledtider förkortas, 
varulager kan minskas och sättet att överföra och hantera data förändras (Hagel III 
& Brown, 2001). Web services är en teknik för att koppla samman olika system. 
Problemet idag kan vara att data finns i olika system som inte kommunicerar med 
varandra (Arnetz, 1995) och här anser många att Web services kan vara en 
lösning. Web services anses representera ett mer effektivt sätt att hantera IT 
genom att tekniken underlättar för organisationer att köpa en viss funktionalitet 
som behövs vid en viss tidpunkt. Web services kan även bidra till att 
organisationerna får en billigare metod att integrera och koordinera sina system 
(Pettersson & Andersson, 2003) och att framväxten av moderna IT-system kan 
skapa möjligheter att koordinera en verksamhet på ett nytt och utvecklat sätt 
(Melin, 2002). Dessutom kan Web services bidra till att organisationerna får ett 
gränssnitt utåt mot sina kunder som gör att de kan komma åt leverantörernas in-
formation i realtid på ett enkelt sätt. Detta leder i sin tur till att leverantörerna får 
ett beslutsunderlag för strategibeslut som baseras på aktuell information 
(Pettersson & Andersson, 2003).  

1.2 Problemdiskussion 
När ny teknik införs i en organisation kan det medföra stora förändringar på en 
organisatorisk nivå likaväl som på en individnivå. En ny teknik som det skrivs 
mycket om i fackpressen är Web services och vi har noterat att det finns ett stort 
intresse för denna nya tekniks för- och nackdelar. Vi har hittat mycket material 
som behandlar den tekniska aspekten av Web services men det finns nästan inget 
material som tar upp hur tekniken kan påverka exempelvis arbetsprocesser eller 
personalen. Som systemvetare anser vi att vår studie kan bidra till att belysa andra 
aspekter än de tekniska när det gäller Web services. Vår studie vänder sig i första 
hand till personer med liknade bakgrund som vår.  
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1.3 Syfte 
Vårt syfte är att studera organisatoriska konsekvenser av införandet av Web 
services.  
 
Våra forskningsfrågor: 

- Är Web services ett bra sätt att integrera system? 
- Förändras arbetsprocesser/arbetsrutiner på grund av Web services? 
- Kan Web services orsaka reducering av personalstyrkan? 
 

Organisatoriska konsekvenser kan innefatt a många olika aspekter men vi har valt 
att fokusera på ovanstående forskningsfrågor. Vi anser att våra forskningsfrågor 
belyser tre olika nivåer i en organisation. Vår första forskningsfråga är relaterad 
till en organisations tekniska struktur. Den andra och tredje forskningsfrågan är 
kopplad till en organisatorisk nivå samt till en individnivå.  
 
Förutom ovanstående forskningsfrågor kommer vi även att kortfattat diskutera vad 
Web services är samt vilka organisationsförändringar som införandet medfört. Vi 
kommer bland annat att undersöka hur Web services integreras i organisationen 
och hur ny teknik kan påverka en organisation. Vi vill även se om koordineringen 
i organisationen har påverkats samt undersöka de IT-strategiska motiven till 
införandet av Web services.  

1.4 Avgränsningar 
Vår första avgränsning har varit att inrikta oss på en större organisation som har 
infört Web services eftersom tekniken förknippas med större organisationer i 
fackpressen. Vi kommer inte att inrikta oss på enskilda individers upplevda 
arbetssituation och anledningen till detta är att vi är mer intresserade av effekterna 
i själva verksamheten. En annan avgränsning är att vi inte kommer att gå in på 
själva implementationen av Web services. Däremot beskriver vi tekniken på ett 
mer överskådligt sätt.  

1.5 Disposition 
Uppsatsen har ett inledande kapitel där vi ger en beskrivning av bakgrund, 
problemdiskussion, syfte och avgränsningar för att ge läsaren förståelse för valet 
av ämne. I kapitel två ger vi en beskrivning och motivation av vår valda metod 
som åtföljs av ett teorikapitel. I kapitel fyra presenterar vi vårt fallstudieobjekt, 
kapitel fem innehåller analys av vår undersökning och diskussion, i kapitel sex 
presenterar vi våra slutsatser och slutligen en avslutning i kapitel sju.  
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2. Metod 
Metodkapitlet inleds med en beskrivning och motivation av forskningssyfte, 
forskningssätt samt den undersökningsansats vi valt. Därefter följer en litteratur-
studie, val av undersökningsföretag och datainsamlig. Kapitlet avslutas med 
metod för analys, metodproblem och metodreflektion. 

2.1 Forskningsinriktning 
Akademisk forskning kan enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2000) delas in i 
tre steg, utforskande, beskrivande och förklarande. Vilket steg forskning bedrivs 
på beror av den kunskap som redan finns inom området säger Saunders, Lewis 
och Thornhill (2000). 
 
Utforskande steget har som mål att finna grundläggande kunskap inom ett område 
och är användbara när problemet är svårt att avgränsa. Utforskande studier är 
också användbara när viktiga variabler och förhållanden är svåra att be stämma. 
Det här steget i forskningen ska vägleda de procedurer som kommer att användas i 
nästa steg, det beskrivande steget (Saunders, Lewis & Thornhill, 2000).  
 
Målet med beskrivande steget kan enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2000) 
vara att utveckla beskrivningar för olika mönster som upptäcktes under det 
utforskande steget. En studie av det här slaget är lämplig när problemet är relativt 
strukturerat men målet inte är att finna samband mellan orsak och verkan. Det här 
leder på lång sikt till utvecklandet av teorier menar Saunders, Lewis och Thornhill 
(2000).  
 
Det förklarande steget syftar till att förklara komplexa samband och ämnen. 
Förklarande studier analyserar sambanden mellan orsak och verkan. Det här inne-
fattar mer än bara vanliga enkla förklaringar utan också studier som visar om en 
eller flera faktorer påverkar andra enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2000).  
 
Vårt val av forskningsinriktning i denna uppsats är beskrivande. Detta val har vi 
gjort då vi i vår undersökning utforskar ett område med en ansats att beskriva och 
tolka en bild av den faktiskt föreliggande situationen.  

2.2 Forskningssätt 
Det finns flera sätt att arbeta med akademisk forskning enligt Saunders, Lewis och 
Thornhill (2000). Det här avsnittet ska förklara och ge orsakerna till hur vi har valt 
att bedriva vår studie. Vi ska även ge svar på om vi har använt oss av en 
kvantitativ eller kvalita tiv metod i vår studie. 
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2.2.1 Kvantitativ och kvalitativ forskning 
Det finns två olika sätt att bedriva forskning inom samhällsvetenskap antingen 
genom att använda en kvalitativ eller kvantitativ metod. Båda sätten syftar till att 
skapa en bättre förståelse för samhället som omger oss och hur individer, grupper 
och institutioner beter sig och påverkar varandra (Saunders, Lewis & Thornhill, 
2000). 
 
Resultaten från kvantitativ forskning antas vara mätbara och möjliga att presentera 
med siffror. Målet är att dra generella slutsatser baserat på resultaten av ut-
redningen. Den kvantitativa metoden är formell och väl strukturerad, den närmar 
sig forskningsproblemet ur ett brett perspektiv (Saunders, Lewis & Thornhill, 
2000).  
 
Kvalitativ forskning är mindre formell än den kvantitativa och syftet är inte att 
generalisera utan att få fram en beskrivning av hela situationen, där forsknings-
problemet ingår. En kvalitativ studie syftar till att uppnå en djupare förståelse för 
insamlade data och problemet som studeras (Saunders, Lewis & Thornhill, 2000).  
 
Med diskussionen ovan samt forskningssyftet i åtanke har vi valt en kvalitativ 
metod. Skälet var att vi ville få en djupare förståelse för hur införandet av Web 
services har påverkat en organisation. För att få en djupare förståelse för detta så 
var det många delar inom organisationen som vi måste ta i beaktande. 

2.3 Undersökningsansats 
Det finns flera olika undersökningsansatser och valet av ansats beror på undersök-
ningsobjektet. Några undersökningsansatser som Saunders, Lewis och Thornhill 
(2000) tar upp är experiment, survey, fallstudie och aktio nsforskning. Vi valde 
fallstudie som undersökningsansats eftersom vi ansåg det vara lämpligast. Detta 
med tanke på det komplexa ämnet som syftet behandlar. Vi insåg att ämnet krävde 
en djup insikt i hur företagen arbetade med till exempel sina informationssystem, 
ny teknologi och processer. 

2.4 Litteraturstudie 
För att genomföra vår undersökning använde vi litteratur som grund. Vi utnyttjade 
de sökverktyg som fanns tillgängliga på Luleå tekniska universitets bibliotek för 
att inhämta lämplig teoretisk bakgr und. Vi har sökt i databaserna Emerald, 
Business Source EBSCO, INSPEC Physics and Electronics & Computing samt 
Internets sökmotor Google. Vi sökte på följande sökord; Integrering, Integration, 
System Integration, Arkitektur, IT-arkitektur, Architecture, Web services, 
Koordination, Coordination, Organisationsförändringar, Organizational Change, 
Strategi, Strategy, IT-strategi och IT-strategy. Vi använde även tidigare skrivna 
uppsatser om integrering, IT-arkitektur och koordination i företag för att få förslag 
på lämpliga källor som passade vårt syfte med undersökningen.  
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2.5 Val av undersökningsföretag 
Vi valde att göra en förstudie för att identifiera lämpliga undersöknings företag 
vilket vi utförde genom att skicka e-post till intressanta företag och myndigheter. 
Vi har även under en längre tid läst och granskat artiklar i fackpressen som har 
behandlat Web services. Detta gjorde vi eftersom det var svårt att identifiera 
företag och myndigheter med rätt förutsättningar, det vill säga de som har infört 
Web services. Resultatet gav oss ett bra underlag som vi använde för att 
identifiera vilka företag och myndigheter som uppfyllde förutsättningarna för 
syftet med uppsatsen.  
 
När vi fått kontakt med de personer som ansvarade för IT-verksamheten inom 
företagen beskrev vi vårt arbete och bad om att få göra intervjuer. Vi blev väl 
bemötta av de företag som vi tog kontakt med. Ett av företagen som vi kontaktade 
var leverantörer av Web services vilket inte överensstämde med vårt syfte för 
studien. Vi upptäckte sedan att flera av de tilltänkta undersökningsföretagen var 
leverantörer och inte användare av tekniken. Detta medförde att vi fortsatte vår 
förstudie för att finna lämpliga undersökningsföretag. I ett reportage i tidningen 
Computer Sweden läste vi om en myndighet som nyligen hade infört Web 
services och där framgick det vilken person som var ansvarig för införandet av 
tekniken. Denna person kontaktade vi via e-post som var positiv till att medverka i 
vår undersökning. Vi bestämde då att inrikta oss på denna myndighet i vårt arbete 
eftersom organisationen hade infört Web services och inte var leverantörer av 
tekniken samt att kontaktpersonen var intresserad av att medverka i en intervju. 
Myndigheten fanns i Luleå med huvudkontor i Sundsvall där även vår 
kontaktperson arbetade. Vårt undersökningsobjekt var CSN och en av våra 
respondenter var chef för IT-Arkitektenheten på myndigheten. Eftersom han var 
den som tog de beslut som påverkar IT-teknikens inriktning så var han rätt person 
att tala med. Vi ville få en bra bild över hur ny teknik påverkar en organisation så 
därför kontaktade vi även en chef för ett av CSN:s lokalkontor. Anledningen till 
detta var att vi ansåg att hon hade insikt i den dagliga verksamheten på lokal-
kontoret och därför var hon rätt person att intervjua. 

2.6 Datainsamling 
Datainsamling handlar i princip om att få tillgång till två typer av data, primär- 
och sekundärdata (Axelsson, 1996). 

2.6.1 Primärdata 
Primärdata är data som inte finns tillgänglig i den form, inriktning eller om-
fattning som man önskar. Den måste med andra ord samlas in för den egna 
undersökningen via exempelvis intervjuer eller enkäter (Axelsson, 1996). 
 
Vi har samlat in primärdata via dokument och intervjuer med myndigheten. En av 
våra respondenter hade sin arbetsplats i Sundsvall vilket gjorde det svårt för oss 
att träffas personligen. 
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Med tanke på det geografiska avståndet valde vi därför att genomföra en 
telefonintervju. Telefonintervjun gav oss möjligheten att ställa följdfrågor vilket 
vi ofta gjorde för att få respondenten att utveckla och klargöra sina svar. Den 
andra respondenten hade sin arbetsplats i Luleå vilket gjorde det möjligt att 
genomföra en personlig intervju på hennes kontor. Vid detta tillfälle fick vi även 
möjlighet att intervjua en tredje respondent som arbetade som handläggare vid 
lokalkontoret. 
 
Vi använde oss av frågeformulär som stöd och vägledning för våra intervjuer. 
Intervjuerna inleddes med en presentation av oss själva och vi förvissade oss om 
att det gick bra att genomföra intervjuerna som planerat. Vi frågande även 
respondenterna om det gick bra att spela in intervjuerna på band och om vi fick 
använda högtalartelefon vid vår telefonintervju vilket godkändes.  
 
När intervjuerna påbörjades inledde vi den med enkla frågor för att få responden-
ten att känna sig trygg. Sedan övergick vi till det vi trodde var de mer komplexa 
frågorna som krävde mer eftertanke och klargöranden av både respondenten och 
oss själva. 
 
Frågeformulär 
Vi utarbetade frågeformulär som innehöll frågor som vi ville diskutera med 
respondenten. Syftet med uppsatsen utgjorde grunden för de frågor som vi tog upp 
i frågeformulären. Sedan diskuterade vi med varandra utifrån dessa frågor och 
identifierade på så sätt några andra intressanta frågor som vi lade till i fråge-
formulären. 

2.6.2 Sekundärdata 
Sekundärdata är data som samlats in för ett annat syfte än den egna undersök-
ningen. Det kan exempelvis vara offentlig statistik, informationsinsamlingar som 
utförts av branschorgan av skilda slag, utredningar och böcker (Axelsson, 1996). 
 
Vi hade svårt att finna några relevanta sekundärdata eftersom Web services oftast 
inte skiljs ut som en separat IT satsning. Detta innebär att det inte finns någon 
offentlig statistik angående Web services som enskilt fenomen.  

2.7 Metodsteg i Metodtrappan 
För att ge läsaren en bra och lättöverskådlig bild över våra metodsteg vid data-
insamlingen presenterar vi dessa steg nedan samt en visualisering över processen. 
 
Förstudie 
Vårt första steg i genomförandet av detta arbete var att fördjupa oss i området 
samt att undersöka vilka företag eller myndigheter som vi kunde utföra fallstudien 
på. Resultatet gav oss ett bra underlag som vi använde för att identifiera vilka 
företag och myndigheter som uppfyllde förutsättningarna för syftet med 
uppsatsen. 
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Inledande kontakt med företagen 
När vi hade valt ut vilka företag och myndigheter vi kunde utföra fallstudien på så 
kontaktade vi dessa via e-post. När vi fått kontakt med de personer som ansvarade 
för IT-verksamheten inom företagen beskrev vi vårt arbete och bad om att få göra 
intervjuer. Vi blev väldigt positivt bemötta av de företag som vi tog kontakt med 
och fick ganska snart klart med en myndighet som ställde upp på intervjuer. 
 
Förbereda intervjuer 
När vi hade etablerat kontakt med vårt undersökningsobjekt började vi förbereda 
oss för de intervjuer vi avsåg att genomföra senare. Syftet med uppsatsen utgjorde 
grunden för de frågor som vi tog upp i frågeformulären. Sedan diskuterade vi med 
varandra utifrån dessa frågor och identifierade på så sätt några andra intressanta 
frågor som vi lade till i frågeformulären. 
 
Genomföra intervjuer 
Under denna fas skedde själva datainsamlingen rörande empirin vilket skedde i 
form av intervjuer. Alla intervjuer spelades in på band för att sedan underlätta 
dokumenteringen av dem.  
 
Sammanställa och analysera material 
De inspelade intervjuerna dokumenterades på papper för att lättare kunna 
analyseras. Vi analyserade varje intervju var för sig och mot våra valda teorier och 
vår valda metod. 
 
Slutsatser 
Slutligen har vi dragit slutsatser av analysarbetet och genom dessa slutsatser har vi 
kommit fram till ett resultat som vi presenterar i slutet av uppsatsen.  
 

Figur 1 sammanfattar vårt metodarbete steg för steg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
       
         Figur 1. Våra metodsteg i Metodtrappan. 
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2.8 Val av metod för analys 
Vi har valt att använda Soft System Methodology (SSM) som metod för att 
analysera det insamlade materialet. Nedan redogör vi kortfattat om metoden samt 
vilken del av metoden vi har valt att använda och hur vi har använt den. 

2.8.1 SSM 
Metoden är utvecklad av Peter Checkland tillsammans med studenter och forskare 
under slutet av 1960-talet vid Lancaster University. Peter Checkland såg klara 
brister i de informationssystem som utvecklades med tankesättet i Hard System 
Thinking (HST). Dessa system var otillräckliga i sin funktionsduglighet och de 
fyllde därmed inte användarnas önskan och krav på ett bra informations system. 
Problemet var att systemutvecklarna såg användarna av informations systemet som 
mer eller mindre statiska hårdvarukomponenter. Checkland ansåg att människor 
beter sig olika i olika situationer i sitt arbete. Checkland poängterar även betydelse 
av att se de betraktande systemen på ett holistiskt sätt då interaktionerna mellan 
systemen är viktiga (Checkland & Scholes, 1999).  
 
SSM antar att människor vill lösa sina problem och att många problem och 
konflikter har sin grund i missförstånd och kulturella skillnader. Metoden foku-
serar sig på människors tolkningar av verkligheten, deras mentala processer, 
snarare än verkligheten som sådan. SSM ser designprocessen som en lärande 
process och poängterar vikten av att tydliggöra olika synsätt och tolkningar av en 
situation och dess underliggande rationalitet (Checkland & Scholes, 1999).  
 
Modellen i SSM består av fyra huvudsakliga faser: problemsituationen i verklig-
heten, skapa relevanta modeller av meningsfulla aktiviteter, jämförelse och slut-
ligen åtgärder för att förbättra problemsituationen, se figur 2. Dessa delar i 
modellen hänger intimt samman och Checkland anser att det inte finns någon 
direkt början eller slut utan användaren av modellen bör iterera mellan de olika 
faserna. Oftast startar användaren av modellen i fas ett där man kartlägger 
problemsituationen. Syftet med detta är att få en bättre förståelse av situationen i 
fråga och resultatet från denna fas brukar oftast sammanfattas i en så kallad rik 
bild ”rich picture”. Det finns inte någon formell teknik eller klassisk form för att 
göra en rik bild utan den ska illustrera problemsituationen i verkligheten enligt 
Checkland och Scholes (1999). 
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2.8.2 Motivering av SSM 
Vi har valt att använda SSM eftersom den ger oss fördelen att se problem-
situationen på ett visuellt sätt. Detta innebär att alla parter ska kunna sätta sig in i 
problematiken. Vi har samlat vår empiri genom att intervjua personer inom 
samma organisation men med olika arbetsområden och arbetsplatser. Vi har valt 
denna metod som vi ansåg passar bäst i vårt analysarbete samt till vårt syfte: vilka 
är de organisatoriska konsekvenserna av införandet av Web services. Vi har valt 
att fokusera på en del av SSM som visar problemsituationen och detta har vi gjort 
med hjälp av en rik bild som i analysen ska stödja vårt arbete. En rik bild 
illustrerar problemsituationen i verkligheten och det är just verkligheten som vi 
har undersökt och analyserat.  
 
Vi har använt vårt material som vi fick genom våra intervjuer med respondenterna 
från vårt undersökningsföretag, CSN, för att belysa synliga strukturer och 
processer inom problemområdet. Detta har vi gjort för att ta reda på vad som 
händer i organisationen kopplat till vårt syfte. Vi har gjort tre rika bilder, se figur 
4, 5, och figur 6 i kapitel fem, eftersom våra respondenter har arbetat på olika 
befattningar i organisationen. Vi började rita en bild över situationen innan in-
förandet av Web services, se figur 4 och fortsatte med en bild över situationen 
efter införandet av Web services, se figur 5. Den tredje bilden, se figur 6 är över 
problemsituationen på ett mera organisatoriskt plan som våra respondenter på 
lokalkontoret upplever den. 
 

Problemsituation 
i verkligheten 

Relevanta modeller av 
meningsfulla aktiviteter 

Jämförelse & Åtgärder 
för att förbättra 

problemsituationen 

Figur 2. Grunddragen i Soft System Methodology (Efter Checkland & 
Scholes, 1999). 
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De rika bilderna som vi har ritat har gett oss en samlad bild över hur olika 
arbetsplatser inom CSN påverkas av Web services. I vår fortsatta analys har vi 
använt oss av bilderna samt jämfört våra teorier mot empirin för att få svar på våra 
forskningsfrågor och på så sätt kunna uppfylla vårt syfte. I analysen har vi även 
valt att föra en diskussion över resultatet från vår jämförelse.  

2.9 Metodproblem 
Metodproblem tar upp två begrepp validitet och reliabilitet. Dessa används till att 
bedöma trovärdigheten i ett vetenskapligt arbete (Saunders, Lewis & Thornhill, 
2000). 

2.9.1 Validitet 
Validitet är ett mätinstrument för att mäta huruvida resultatet verkligen mäter det 
som det ska mätas. Inom det som man ofta benämner tolkande undersökningar ser 
man validitet som frågan om man verkligen studerar de fenomen som man givit 
sig ut för att studera och om man verkligen tolkar det man avsett sig tolka 
(Thomasson, 2002). 
 
För att öka validiteten i vår undersökning utgick vi från syftet vid valet av 
intervjufrågor samt att vi skickade ut intervjufrågorna till respondenterna i förväg 
för att ge dem en uppfattning om innehållet i intervjun. Under intervjun ställde vi 
dessutom följdfrågor för att undanröja eventuella missförstånd. 
 
Det finns dock ett antal validitetsproblem att ta hänsyn till. Ett av dessa är att 
respondenten kan ha varit ovillig att svara på vissa frågor. Det är också möjligt att 
respondenten kan ha förskönat vissa svar för att verka insatta i området. Vår 
uppfattning är dock att respondenterna var både sanningsenliga och samarbets-
villiga. 

2.9.2 Reliabilitet 
Reliabilitet är ett mätinstrument för att bedöma om en upprepad undersökning 
skulle ge samma resultat (Saunders, Lewis & Thornhill, 2000). 
 
För att öka reliabiliteten vid intervjuerna försökte vi hålla frågorna neutrala och 
använde inte några värdeladdade ord i formuleringen. Vi undvek att avbryta 
respondenterna och gav dem den tid som de behövde för att besvara våra frågor. 
Vi spelade in intervjuerna på band för att kunna koncentrera oss på det som sades 
under intervjun och inte missa information, dessutom skrev vi även stöd-
anteckningar vid intervjuerna. Banden gav oss dessutom möjlighet att lyssna på 
intervjun flera gånger och på så sätt kunde vi återge intervjuerna korrekt. Därför 
anser vi att vi har uppnått god reliabilitet. Vi är dock medvetna om att det inte går 
att upprepa samma studie med exakt samma resultat vilket vi diskuterar i 
kommande avsnitt. 
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2.10 Reflektion över metod 
Vi ser att personliga intervjuer är att föredra framför telefonintervjuer när ett 
komplext ämne behandlas. Vi anser att vi har varit relativt objektiva när vi har 
samlat in och tolkat primärdata från våra intervjuer. Vi har inte tolkat data utifrån 
situationen eftersom vi hade tillgång till en bandspelare vilket medförde att vi 
tolkade data utifrån de inspelade intervjuerna. Därför anser vi att vår validitet har 
varit hög. Enligt Patel och Tebelius (1987) borde kanske begreppet rimlighet 
användas i den kvalitativa forskningsmetoden. Det som kontrolleras blir då hur 
väl informationen överensstämmer med den komplexa verklighet som forskaren 
vill undersöka. Trots detta har vi valt att använda begreppet validitet i likhet med 
Thomassons (2002) definition av validitetsbegreppet, eftersom vi har studerat de 
fenomen som vi har givit oss ut för att studera. Vi anser att vi även har tolkat det 
vi har avsett oss att tolka, nämligen de organisatoriska konsekvenser av införandet 
av Web services. 
 
Vår motivering till telefonintervjun är att vi inte hade möjlighet att resa till 
Sundsvall och genomföra en personlig intervju. Däremot har vi haft en tät kontakt 
via e-post med vår kontaktperson i Sundsvall före den planerade telefonintervjun 
för att förbereda respondenten samt oss själva. Vi anser att kontakten har varit 
nödvändig för att få ut så mycket som möjligt av telefonintervjun. En rekom-
mendation är dock att ha alternativa planer om telefonintervjun av olika orsaker 
inte går att genomföra som planerat. 
 
I vårt fall har det varit bra att använda högtalartelefon och bandspelare vid 
telefonintervjun. Vi använde även bandspelaren vid den personliga intervjun på 
lokalkontoret vilket vi anser var en fördel för att vi skulle kunna koncentrera oss 
på intervjun. En annan anledning till att vi använde bandspelare va r att ingen av 
oss är snabba på att anteckna. Det innebar visserligen mer arbete med band spelare 
när vi skulle sammanställa intervjuerna men vi ansåg att fördelen med att återge 
intervjuerna korrekt var övervägande. Genom att vi har dokumenterat våra 
intervjuer på ett sådant sätt att andra forskare ska kunna upprepa vår studie anser 
vi att vår reliabilitet har varit hög. Vi är dock medvetna om att små avvikelser i 
datainsamlingen kan uppstå och därför anser Patel och Tebelius (1987) att 
begreppet trovärdighet borde användas i den kvalitativa forskningen. Trots detta 
har vi valt att använda begreppet reliabilitet eftersom vi anser att vi har 
dokumenterat hela processen på ett utförligt och noggrant sätt. 
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3. Teoretisk referensram 
Detta kapitel behandlar den teoretiska referensram som vi utgår ifrån i vårt 
arbete. Vi har valt dessa teorier som vi anser är relevanta för att kunna uppfylla 
vårt syfte och svara på våra forskningsfrågor. Kapitlet inleds med en kort 
introduktion till vad en arkitektur är som återföljs av ett avsnitt om Web services. 
Därefter kommer ett avsnitt om integrering, strategi och kapitlet avslutas med ett 
avsnitt om organisationsförändringar samt koordination. 

3.1 Arkitektur 
IT-ansvariga har i alla tider talat om arkitekturer eller plattformar. Vad man menar 
är dels att tekniska detaljer måste passa ihop med den tekniska helheten, dels att 
olika informationssystem och programvaror måste uppfylla vissa i förväg 
bestämda kriterier. Allt för att olika delar i verksamheten skall kunna samverka 
och att helheten ska kunna fungera skriver Falk och Olve (1996). De menar att det 
något förenklat handlar om en gemensam ritning för att styra IT-investeringarna. 
Vidare säger Falk och Olve (1996) att antalet hård- och mjukvaruleverantörer, 
tekniska lösningsalternativ och gränssnitt mot olika användare begränsas till dem 
som passar ihop med denna ritning. Nya investeringar i IT kan inte genomföras 
utan hänsyn till den teknik och de programvaror som redan finns i företaget. 
Datorer, databaser och kommunikationsnät måste kunna samverka och här är 
kraven höga idag anser Falk och Olve (1996). 
 
En verksamhet måste vara överens om standards, tekniska gränssnitt och gemen-
samma programvaror. Dessutom måste företagsledningen kunna stå emot indivi-
duella krav på avvikelser säger Falk och Olve (1996). Utan en teknisk och 
applikationsmässigt genomtänkt arkitektur kommer nämligen mycket snart kaos 
att råda i den informationsorienterade verksamheten (Falk & Olve, 1996). 
 

3.2 Web Services 
Nordner (2002) skriver att Web services är standardiserade system för utbyte av 
information och tjänster mellan webbplatser. Vidare säger han att "Services" i 
Web services inte står för tjänster till kund, utan för tjänster (program eller gräns-
snitt) som programmerare kan använda för att möjliggöra utbyte av data mellan 
webbplatser. Genom användningen av Web services kan organisationer integrera 
deras applikationer med sina affärspartner. Detta underlättar samarbetet business-
to-business (B2B), e-handel eller för att koppla ihop organisationens egna 
applikationer. För att Web services ska fungera så ska den bygga på bland annat 
branschstandarder såsom WSDL, XML, SOAP och UDDI (Vidgen, Avison, 
Wood & Wood-Harper, 2002). Benämningen Web services introducerades av 
Hewlett-Packard år 2000 och slog snabbt igenom.  
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I februari 2002 grundades samarbetsorganisationen Web services Interoperability 
Organization som ska se till att Web services från olika leverantörer fungerar 
tillsammans. Denna samarbetsorganisation är till för företag som utför ett arbete 
med så kallade Web services (Nordner, 2002). 
 
Web services omfattar: 
 
• XML - Extensible Markup Language 
XML är en teknik för att i ett dokument med hjälp av märkord ange vad för slags 
data dokumentet innehåller. XML används som en datakälla (Kihlman, 2001). 
 
• WSDL - Web services description language  
Ett XML-baserat språk för verksamheters webbsidor. Med WSDL kan verksam-
heterna deklarera vilka tjänster och varor de säljer och hur man kommer åt dem 
elektroniskt. WSDL är konstruerat för att möjliggöra automatiskt informations- 
och tjänsteutbyte mellan datorer. Det har utvecklats inom UDDI-initiativet 
(Nordner, 2002). 
 
• UDDI - Universal Description, Discovery and Integration 
Ett slags XML-baserad version av Gula sidorna. UDDI, som startades av IBM, 
Microsoft och Ariba, går ut på att konstruera upp en XML-baserad internationell 
katalog där verksamheter kan registrera sig efter benämning, produkt, adress och 
de webbtjänster som erbjuds (Nordner, 2002). 
 
• SOAP - simple object access protocol 
SOAP är definierad i XML och används för att läsa och skriva innehållet i en 
databas. SOAP är ett protokoll som medger att olika slags program kan 
kommunicera via webben, oberoende av operativsystem och programspråk 
(Vidgen, Avison, Wood & Wood-Harper, 2002).  
 
Web services kan anropas för att utföra sökning, debitering, varukorg m m. 
Organisationer kan betala för de funktioner som utnyttjas och debiteringen kan 
bygga på hur mycket organisationen använder varje funktion. När det gäller 
integrering kan Web services användas för att koppla samman existerande 
applikationer med nya webbaserade program (Olofsson, 2002).  

3.3 Integrering 
Integration definieras i Nationalencyklopedin enligt följande:  
”Process som leder till att skilda enheter förenas, även resultate t av en sådan 
process” 
 
Svenska akademiens ordbok definierar att integrera enligt följande: 
”Förenande eller sammanförande av skilda delar till ett helt” 
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Arbetet med att få två eller flera delar i ett datoriserat system att kommunicera 
med varandra kallas för integration. Integration innebär en del arbete eftersom de 
olika systemen ska arbeta tillsammans och leverera det som behövs vid rätt tid -
punkt (Norris, West & Gaugham, 2000). 
 
Vi anser att det Norris, West och Gaugham (2000) skriver om integration stämmer 
överens med vår syn på integration. De två första definitionerna av begreppet har 
inte någon direkt koppling till tekniken eller system utan begreppet definieras på 
ett mer abstrakt plan. Vår syn på integration bygger på vår bakgrund som 
systemvetare. 

3.3.1 Web Services och Integrering 
Integration av system har varit ett omskrivet område de senaste åren och det har 
oftast handlat om integration av system internt på ett företag skriver Nordner 
(2002). Det senaste bidraget är Web services och det har enligt fackpressen gjort 
stora framgångar och ses som ett av de viktigaste teknikområden tillägger Nordner 
(2002). En av orsakerna till den stora uppmärksamheten är möjligheterna att 
integrera helt olika system med varandra. Web services handlar om integrering, 
både internt på ett företag och externt mellan olika företags olika typer av system 
(Nordner, 2002). 
 
Ju fler strategiska beslut organisationen tar i utvecklingsarbetet, desto troligare är 
det att arbetet påverkas av Web servicestekniken. I Computer Sweden nummer 
111 skriver Danielsson (2002) dessutom att många IT-chefer funderar på hur Web 
services kan komma till användning om några år. IT-chefen i allmänhet vet att 
Web services är en ny, viktig teknik som kommer att förändra de beslut som tas. 
Systemarkitekter, projektledare och andra med strategiska uppgifter måste tänka 
till när det gäller införandet av Web servicestekniken anser Danielsson (2002).  

3.4 Strategi 
Inom det företagsekonomiska ämnesområdet har strategi en kort historia  
(30-40 år) skriver Bengtsson och Skärvad (2001). Däremot säger de att inom det 
militära området – där begreppet har sitt ursprung – har strategin tusenåriga 
traditioner. Strategi kommer från det grekiska ordet strategos som betyder 
generalkonst eller krigföring i stort. Enligt en känd militärstrategisk författare 
(von Clausewitz 1834) är strategi ”konsten att utnyttja slag för att vinna krig”, 
medan taktik är ”konsten att utnyttja trupperna i ett slag” (Bengtsson & Skärvad, 
2001). 
 
När strategibegreppet började användas inom den företagsekonomiska vokabu-
lären var det främst i betydelsen konsten att utnyttja företagets resurser i syfte att 
uppnå företagets mål. I strikt mening gäller strategi hur målen ska uppnås 
(Bengtsson & Skärvad, 2001). 
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Strategiprocessen delas ofta in i tre faser skriver Bengtsson och Skärvad (2001). 
Dessa är analysfasen, strategiformuleringsfasen och genomförandefasen, se figur 
3. 
 
   
 
         
      
    Figur 3. Stragegiprocessen (Bengtsson & Skärvad, 2001). 
 
Processen i figur 3 visar ett sekventiellt flöde med återkoppling till formuleringen 
och analysen och enligt Bengtsson och Skärvad (2001) är detta ett vanligt sätt att 
se på strategiprocessen. Vidare säger de att intresset för strategi har ökat de 
senaste 20-25 åren inom näringslivet och under senare år även inom den offentliga 
sektorn. Detta hänger enligt Bengtsson och Skärvad (2001) ihop med en stark 
ökning inom utvecklingen av samhällslivet.  
 
Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (1993) säger att utvecklingen av samhällslivet kan 
gälla förändringstakten inom teknologin, stora svängningar i de disponibla in-
komsterna, många produkters kortare livscykel, ökad konkurrens på världsmark-
naden osv. Samtidigt gäller att företagen har fått möjlighet att svara snabbare än 
tidigare på krav om nyutveckling anse r författarna. Samma utveckling som ställer 
krav på förändringar erbjuder nämligen också lösningar, som gör det lättare och 
ofta också billigare att infria kraven. Några exempel på detta är ökad flexibilitet i 
kraft av den teknologiska utvecklingen (modeller kan ändras snabbare, produkter 
kan skräddarsys och produceras i små serier utan merkostnader), kunskaps-
mängden hos medarbetarna har ökat väsentligt och innovationer sprids snabbt. 
Även modern informationsteknologi bidrar till snabb omställningsförmåga och 
kommunikationernas ökade effektivitet bidrar till globaliseringen och rörligheten 
hos varor, tjänster och personer (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 1993). Omvärl-
dens allt större osäkerhet och komplexitet har skapat ett behov av att strategiskt 
agera snabbare i företagen anser Bengtsson och Skärvad (2001). 

3.4.1 IT-strategi 
IT är en relativ ny företeelse i vår tillvaro och befinner sig fortfarande på ett 
omoget stadium. Några framträdande drag i denna omogenhet är enligt Hällström 
(1996) till exempel: 
 

• Extremt snabb utveckling av teknik innebär att utrustning och rutiner blir 
omoderna innan de är förbrukade (avskrivna) 

• Avsaknaden av standarder innebär att utrustning och rutiner inte kan 
kopplas ihop störningsfritt 

• Stort utbud av information och produkter innebär svårigheter att få över-
blick och att ”välja rätt” bland leverantörer och produkter 

Analys Strategiformulering Genomförande 
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• IT: s roll i verksamheten är inte klarlagd för ledningen. Skall IT tala om 
för verksamheten när och hur den ska förnyas eller ska verksamheten 
beställa ändamålsenliga stöd? (Hällström, 1996). 

 
Det som karakteriserar ett modernt affärsstrategiskt perspektiv på IT är synen på 
teknikens roll i verksamheten – särskilt kopplingen mellan arbetsorganisation och 
användningen av informationsteknologi säger Hällström (1996). Det som idag 
fundamentalt har ändrats, i och med den snabba tekniska utvecklingen, är att tiden 
är förbi då stora förbättringar i produktivitet och kvalitet går att uppnå genom att 
bara omorganisera. Hällström (1996) menar att dagens och morgondagens 
informationsteknologi gör det möjligt att ifrågasätta gamla regler som legat till 
grund för etablerade arbetsmetoder inom organisationen. Genom att dessa regler 
inte längre gäller om man tar hänsyn till ny teknik, är det IT:s möjligheter som 
avgör hur vi kan organisera arbetet menar Hällström (1996). 
 
I ett modernt affärsstrategiskt perspektiv betraktas IT som ett instrument för 
verksamhetsutveckling som möjliggör nya affärsprocesser, organisationsformer 
och affärsidéer. I detta perspektiv framhävs också IT: s ro ll som kommunikations-
plattform. IT är därmed organisationens resurs för att kommunicera över tid och 
rum, och är det som avgör hur effektivt en produkt eller tjänst kan realiseras 
(Hällström, 1996). 
 
IT kan vara en fantastisk ”möjliggörare” att använda både för att minska kost-
nader och öka intäkter skriver Hällström (1996). Men det har också visat sig att IT 
kan vara en gigantisk bromskloss som hindrar effektivisering och utveckling av 
nya produkter och tjänster tillägger han. Det går t ex inte att bortse från det arv av 
gamla system som finns i de flesta stora organisationer och som bara inte kan 
slängas ut. Därför är en av de viktigaste förutsättningarna för framgång i etable-
ringen av en ny infrastruktur att organisationen redan har gjort en övergripande 
modernisering av sina gamla informationssystem. Det handlar enligt Hällström 
(1996) om att t ex: 
 
• Flytta och kapsla in gamla applikationer i moderna klient/server-arkitekturer 
• Bygga en för organisationen gemensam integrerad kommunikationsplattform i 

form av standardiserade lokala nätverk, nya telefonväxlar, nätverksbaserade 
informationstjänster och kommunikationsstandarder (Hällström, 1996). 

 
IT-strategisk planering handlar enligt Hällström (1996) egentligen om att från 
företagsledningens sida ta ett antal initiativ. För de flesta företag innebär detta, 
förutom att beskriva IT:s potential och betydelse för företagets affär, att: 
 
• Ta risken att investera i ny infrastruktur  
• Etablera aktiviteter för 

- Omvärldsbevakning av ny informationsteknologi 
- Benchmarking av effektiv IT-användning 
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• Kartlägga användningen och produktion av information i befintliga affärs-
processer i syfte att skapa nya kundorienterade elektroniska informations-
tjänster 

• Kartlägga och beskriva arkitektur (form & funktion) hos befintliga dator- 
system både inom organisationen och dess omgivning 

• Initiera projekt för effektivisering av viktiga affärsprocesser (Hällström, 
1996). 

 
En bra IT-strategi är värdelös om den inte förverkligas och de flesta organisa-
tioner lyckas inte implementera sina IT-strategier framgångsrikt. En viktig 
anledning till detta är att ledningen inte sätter mätbara prestationsinriktade mål 
och dessutom inte följer upp mål och åtgärder regelbundet. Ledningen skulle nå 
bättre resultat om de tidigt kommunicerade en "egen IT-strategi" om hur mål sätts 
och följs upp. Först då kan hela organisationen förenas i en gemensam inriktning, 
som möjliggör ett effektivt genomförande av strategierna inom organisationen 
(http://www.lf.svekom.se). 
 
Det som organisationen bör tänka på när det gäller IT-strategi är att i varje given 
situation bedöma vad som behöver göras för att komma framåt. IT-strategins 
huvudmål är att säkerställa tillgänglighet, kvalitet och säkerhet. En IT-strategi 
måste dessutom vara förankrad hos medarbetarna vilket innebär att de måste 
känna till IT-strategin, förstå den samt att acceptera den för att strategin ska bli 
verksam och för att man ska kunna bedöma om strategin leder till målen som satts 
upp (http://www.lf.svekom.se).  

3.4.2 Web Services och IT-strategi 
Leverantörerna av hårdvara, mjukvara och datatjänster marknadsför ett nytt sätt 
att närma sig affärssystem i form av Web services skriver Hagel III och Brown 
(2001). Den största aspekten i detta nya förhållningssätt är att företagen ska köpa 
leverantörernas IT- lösningar som tjänster över Internet tillägger författarna. För 
att denna nya IT-strategi ska fungera så investerar leverantörerna mycket i sina 
löften om att Web services sparar pengar samt att leverantörerna hjälper företagen 
att skapa en lämplig infrastruktur (Hagel III & Brown, 2001). 
 
Leverantörernas nya IT-strategi har varit att utveckla en ny Web services 
arkitektur som de anser ska ge fler fördelar än vad traditionell IT-arkitektur gör. 
De två största fördelarna som de anser Web services arkitektur ge r är dess öppen-
het och dess modularitet. Leverantörerna anser även att deras strategi ska tillåta 
organisationer att fokusera på möjligheter som ger omedelbar verkan och fördelar 
till organisationen som helhet (Hagel III & Brown, 2001).  
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3.5 Organisationsförändringar 
Löwstedt (1995) säger att organisationer ofta beskrivs som ett medel att samordna 
människors insatser för att uppnå gemensamma mål. Olika organisationsteorier 
betonar olika villkor för hur denna samordning sker och vems eller vilka mål som 
på olika sätt är vägledande. Ett gemensamt drag hos många teorier är enligt 
Löwstedt (1995) att detta sker på ett planmässigt och kontrollerat sätt.  
 
Enligt Nationalencyklopedin (www.nationalencyklopedin.com) innebär föränd-
ringsarbete aktiviteter för att ändra, utveckla och omdana ett socialt system där 
utgångspunkten är upplevda problem på samhällig och strukturell nivå, inom 
organisationer, på arbetsplatser eller hos enskilda individer.  
 
Drivkrafterna bakom en organisatorisk förändring uppkommer på grund av olika 
anledningar enligt Robbins (2001). En anledning kan vara att arbetskraftens natur 
förändras såsom att organisationen måste anpassas till en mer mångkulturell om-
givning. En annan anledning kan vara att teknologin förändrar arbetsuppgifter 
eller hur organisationer arbetar. Det kan vara att en organisation går från ett icke 
datoriserat arbetssätt till ett datoriserat arbetssätt avslutar Robbins (2001). 
 
Enligt Balogun och Hope-Hailey (1999) består en organisatorisk förändring av tre 
huvudkomponenter: förändringskontexten, förändringsinnehållet och förändrings-
processen. Förändringskontexten är varför förändringen sker. Den yttre kontexten 
innefattar den sociala, ekonomiska, politiska och konkurrensmässiga miljön som 
organisationen verkar inom. Den inre kontexten är exempelvis organisationens 
kultur, struktur och dess möjligheter. Förändringsinnehållet är vad som skall 
förändras och förändringsprocessen är hur denna förändring skall förverkligas 
(Balogun & Hope-Hailey, 1999).  
 
Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (1993) menar att organisationsförändringar om-
fattar många olika slags ingrepp. Det kan vara traditionella rationaliseringsprojekt, 
anpassning av det sociotekniska systemet (samspelet mellan teknologi och 
människor), ändring av strukturen eller ledar- och personalutveckling (Bakka, 
Fivelsdal & Lindkvist, 1993). 
 
Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (1993) menar att det finns både interna såväl som 
externa impulser till organisationsförändringar. Dessa kan enligt författarna 
exempelvis vara ny teknologi, ändrade resurser, ny lagstiftning eller kritik av 
ledningen.  
 
Den ström av påverkningar som den enskilda organisationen är utsatt för är mång-
sidig, sammansatt och ofta svår att förutsäga. Det skapar en betydande osäkerhet 
och därmed också ett behov av hjälpmedel för att ge sig på förändringarna. Oav-
sett vilken form förändringskravet har, så får det konsekvenser för organisa-
tionens inre liv (Bakka, Fiveldal & Lindkvist, 1993). 
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Det uppstår behov av anpassning för att bevara organisationens styrka och för att 
säkra effektiviteten i den organisatoriska apparaten och i och med det förmågan 
att överleva avslutar Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (1993). 
 
Löwstedt (1995) säger att organisatorisk förändring inte enbart är en fråga om att 
förändra organisationsscheman, regler och rutiner utan är något betydligt mer 
sammansatt än så. Han menar att den reella organisationen – handlingsstrukturen 
– förändras till följd av en utlösande faktor. Något sker som ger upphov till nya 
interaktionsmönster. Både oväntade händelser och planerade aktiviteter kan leda 
till att arbetet i organisationen omformas på ett nytt sätt (Löwstedt, 1995). 
 
En vanlig förklaring till att en förändring i den formella organisationen inte får 
någon större genomslagskraft, anser Löwstedt (1995), är att man gör det till ett 
implementationsproblem. Det vill säga att organisationens medlemmar inte ändrar 
sitt beteende i tillräcklig omfattning på grund av motstånd mot denna förändring 
eller mot förändringar i allmänhet tillägger författaren. I andra fall är det inte 
självklart att administrativa förändringar syftar till att förändra arbetets 
organisation. Försök till förändringar av den formella strukturen uppträder 
regelbundet i varje organisation och kan också tjäna som ett sätt att undvika 
faktisk förändring anser Löwstedt (1995). Till de möjliga sambanden mellan 
förändringar av den formella och den reella strukturen hör även att förändringar 
av den förra är en anpassning till redan genomförda förändringar i sättet att arbeta 
i organisationen menar Löwstedt (1995). 
 
När det gäller införandet av ny teknik framhävs interaktionen mellan det tekniska 
systemet och människorna som betydelsefull skriver Löwstedt (1995). Föränd-
ringar till följd av informationsteknologi (IT) i elektroniska nätverk sker på två 
nivåer tillägger författaren. På den första – vanligen avsedda – påverkas 
effektiviteten i en avgränsad arbetsprocess. Det är dock på den andra nivån, 
effekterna på det sociala systemet, som den verkliga förmågan till framgång (och 
misslyckande) finns ge nom att IT påverkar grundläggande beteendemönster inom 
organisationen till exempel interaktionsmönster och intressefokus. Tekniken i sig 
utför endast begränsade positiva förändringar. Mer genomgripande förändringar är 
beroende av att tekniken på ett tillfredsställande sätt integreras med det sociala 
systemet avslutar Löwstedt (1995). 

3.6 Koordinering i organisationer 
För att förstå begreppet koordination och aktiviteten att koordinera bättre följer 
nedan en genomgång av ett antal definitioner. Melin (2002) tar upp frågan: Vad 
består begreppet koordination av? Samt förklarar att begreppet ”koordinera” är 
uppbyggt av den första stavelsen ”ko” som betyder ”med” eller ”samman” och 
”ordinera” som kommer från det latinska ordet ”förordna” eller ”föreskriva”. 
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Det sammansatta ordet kan sägas bli att ”samordna” eller ”få att verka 
tillsammans” tillägger Melin. Enligt Svenska Akademien (1986) är koordination 
synonymt med samordning.  
 
Groths (1999) syn på koordination återfinns i hans definition av en organisation.  
Han menar att en organisation består av många olika individer och de behöver 
koordination för att effektivt kunna uppfylla de krav som man ställt på sig själv 
eller organisationen. 
 
Den sammanfattande tolkning av koordination som Melin (2002) gör i sin 
doktorsavhandling är att koordinera är en kommunikativ handling som i ett 
organisatoriskt sammanhang (koordinationssituation) syftar till att få andra bero-
ende handlingar och/eller artefakter att mer eller mindre tillsammans uppfylla på 
förhand uppställda eller under hand formulerade intentioner eller mål hos en eller 
flera mänskliga aktörer (Melin, 2002). 
 
Vilka/vem koordinerar? 
Människor och artefakter (till exempel IT-system) utför koordinering och 
koordinerande handlingar eller har en koordinerande effekt på andra människor 
och artefakter (Melin, 2002). 
 
Varför koordinera? 
Skälen till att koordinering genomförs är för att öka sannolikheten för att nå sam-
stämda resultat. Viljan att nå koordinerade resultat är inte sällan baserad på att 
bättre kunna hushålla med begränsade resurser (Melin, 2002). 
  
Hur sker koordinationen? 
Koordinationen kan ske på många olika sätt, med olika medel. Valet av medel kan 
vara mer eller mindre intuitivt eller planerat (Melin, 2002). 
 
Vad koordineras? 
Föremålen för koordination är av varandra beroende handlingar utförda av 
mänskliga aktörer eller artefakter för att nå mål, koordinerade resultat (Melin, 
2002). 
 
Groth (1999) anser att man kan koordinera arbetet i en organisation genom feed-
back vilket innebär direkt övervakning, ömsesidig anpassning eller implicit 
koordination (böcker, register, filsystem). Koordinering kan också ske genom 
program vilket enligt Groth (1999) innebär standardisering av arbete och färdig-
heter, automatisering, explicita rutiner och färdigheter, programmerade rutiner 
och hyperautomatisering.  
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Melin (2002) anser att det vid utveckling av IT-system, såväl för företagsinternt 
bruk som inom affärsrelationer, är centralt att ha kunskap om mänskliga hand-
lingar. Handlingar är enligt författaren organiserade för att nå verksamhetsmål 
inom ramen för företag såväl som affärsrelationer. I denna organisering är 
koordinering en viktig del, likväl som IT-system blivit det för de flesta organisa-
tioner och samarbete dem emellan menar Melin (2002). Den koordinationslogik, 
principer och koordinationsmönster som finns i organisationer och i relationer, 
påverkas av informationssystem och IT-system. Dessa system har en potential för 
koordination som bör användas på ett ändamålsenligt sätt anser Melin (2002). För 
att kunna nyttja denna potential är koordinationskunskap gällande företag och nät-
verk central vid anskaffning, utveckling, anpassning och användning av IT-
system (Melin, 2002). 
 
IT-system kan också utgöra hinder för att utföra koordinering och koordinerande 
handlingar på ett enkelt och effektivt sätt och detta kan leda till suboptimering 
anser Melin (2002). Manuell bearbetning av data från olika, lågt integrerade, 
system är ett exempel på suboptimering säger författaren. Den låga integrations-
graden kan medföra manuell inmatning från ett system till ett annat för att göra 
data tillgänglig för personer som exempelvis önskar följa upp produktionsutfall i 
sin koordinering av framtida produktion tillägger Melin (2002). En låg 
integrationsgrad av system för att presentera data i en koordinationssituation 
missgynnar därmed förutsättningarna för framgångsrik koordination. Den låga 
integrationsgraden mellan olika system är ofta ett resultat av att system utvecklats 
för att stödja specifika funktioner i organisationer avslutar Melin (2002). 

3.7 Sammanfattning av teoretisk referensram 
I det här kapitlet har vi tagit upp de teorier som vi anser är relevanta för vårt 
arbete. Teorierna har vi använt som ett stöd för att formulera intervjufrågor, 
analysera empirin samt att teorierna har hjälpt oss att ge en bakgrund till ämnes-
valet. Teoriavsnittet om Web services har vi inte tillämpat i analysen eftersom 
avsnittet bidrar till att ge läsaren en förståelse för våra forskningsfrågor samt ger 
en överskådlig bild över Web services. 
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4. Empiri och resultatredovisning 
I detta kapitel redovisar vi vårt resultat från empirin. Vi ger en bakgrundsbeskriv-
ning av fallstudieobjektet CSN samt redovisar resultatet från våra intervjuer, 
dokument och undersökningar. 

4.1 Företagspresentation av CSN 
Centrala studiestödsnämndens, CSN, historia har sedan starten varit bitvis drama-
tiskt. Den startade med det svenska studiestödssystemet 1965, men redan i mitten 
på 1970-talet beskrevs myndighetens situation som krisartad när det gällde hand-
läggningstider för studiemedel. CSN tog sig trots det upp ur denna nedgång och 
hela 1980-talet karakteriserades av effektiviseringar som förbättrade produktivite-
ten. Hösten 1990 utsåg regeringen en kommitté – Kronorna bland verken – som 
skulle ta fram exempel på väl skötta och väl fungerande myndigheter. År 1991 
fick CSN tillsammans med tre andra myndigheter utmärkelsen att vara en sådan 
myndighet. Det som kommittén hade granskat och värderat var produktivitetsut-
vecklingen och hur man varit sparsam med resurserna, kvaliteten i tjänsterna samt 
servicen. Enligt statens offentliga utredningar (SOU, 1998:131) hyllades CSN:s 
förmåga att använda sig av datatekniken. 
 
Förändringar skedde emellertid i studiestödet och vuxenstudiestöden blev fler och 
mer uppdelade. Antalet ansökningar blev åtskilligt fler medan det endast skedde 
en liten ökning av personalen. Pressen på personalen har därför stegvis ökat. Den 
starka automatiseringen av processer har dessutom ökat bundenheten vid datorn. 
Efter införandet av kunskapslyftet och de kraftigt ökade ärendeströmmarna på 
grund av detta har tidigare toppar i arbetsbelastningen ersatts av hög belastning 
nästan hela året. Vid denna tidpunkt kunde en stor del av ärendena av olika skäl 
ännu inte hanteras med hjälp av tekniken utan måste handläggas manuellt. Statens 
offentliga utredning (1998) sammanfattade de symptom på problem, som 
utredningen sett inom organisationen på följande sätt: 
 
q utmattning hos personalen 
q allt mindre inflytande över det egna arbetet 
q bristande möjligheter till kompetensutveckling 
q minskad arbetsmotivation 
q ökad andel arbetsskador 
q minskad legitimitet hos ledningen 
q oklar ledningsstruktur 
q många byten av chefer på mellannivå 
 
Utredningen drog av detta bland annat slutsatsen, att läget var allvarligt och att 
många inte skulle klara sitt arbete på ett tillfredsställande sätt, om inget radikalt 
förändrades. ”Utslagning” och arbetsskador riskerade att öka och det fanns risk 
för störningar i produktionen och minskad produktivitet. 
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Myndigheten utsattes för hårt tryck några år senare, vilket nådde sin höjdpunkt 
perioden 1997/1998, då myndigheten var hårt kritiserad i media (SOU, 1998:131). 
 
CSN är idag den myndighet som administrerar det svenska studiestödet, det vill 
säga lån och bidrag för studier samt rekryteringsbidrag. De arbetar för att bli en 
24-timmarsmyndighet och därmed vara tillgängliga under hela dygnet. CSN er-
bjuder tillgänglighet genom att erbjuda en webbplats och självservicetjäns ter. 
 
CSN är en geografiskt spridd myndighet och på 26 olika platser runt om i Sverige 
driver de sin verksamhet. De är ca 1 100 anställda och verksamheten leds av gene-
raldirektören med överdirektören som ställföreträdare. 
 
Tre regioner 
Myndigheten är uppdelad i tre regioner: Nord, Mitt och Syd. Det är inom dessa tre 
regioner som lokalkontoren finns utplacerade och det är där som handläggningen 
av studiestödsärenden hanteras (www.csn.se). Nästan en miljon svenskar studerar 
varje år med studiestöd från CSN. Cirka 40 000 på grundskolenivå, 650 000 på 
gymnasial nivå och 315 000 på efter-gymnasial nivå. 
 
Inom CSN:s huvudsakliga verksamhetsgren, tilldelning och återbetalning av 
studiestöd, har myndigheten ett stort kunnande. Man fattar årligen beslut i över en 
miljon ärenden. Samtidigt som antalet ärenden växer ökar också komplexiteten i 
många frågor. 
 
I en artikel av Thomas Östros som publicerades 2001 på regeringens hemsida 
framgick det att CSN behövde förbättra sin service. Beslutet innebar att ett nytt 
kundcentrum etablerades i Kiruna. Alla som ringer, faxar och e-postar till CSN 
kommer i och med det nya kundcentret att i första hand få hjälp via Kiruna. 
Etableringen av kundcentret innebär att CSN blir till gängligt på telefon och e-post 
under normal kontorstid. Dessutom kan CSN:s övriga personal frigöras för mer 
kvalificerade utredningsuppgifter. Beslutet innebär dels en rejäl satsning på 
förbättrad service till studenter och låntagare, dels en förbättrad arbetssituation i 
Sundsvall (http://www.regeringen.se/thomasostros/). 
 

4.1.1 CSN:s IT-verksamhet 
CSN har bland annat en enhet som arbetar med IT och den tekniska infrastruktu-
ren. Den enheten kallas för IT-Arkitektenheten och är belägen i Sundsvall. 
Enheten ska arbeta med uppbyggnad och utveckling av den inre struktur som 
CSN:s IT-verksamhet baseras på.  
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Enheten arbetar utifrån följande perspektiv: 
 

- Arkitektoniskt, från gällande IT-strategi till att realisera arkitekturen i sty-
rande dokument. 

- Arbeta med de styrande dokumenten och överföra det till metoder och 
standards och ramverk. 

- Metodstöd till projekten och förvaltning.  
 
Följande fyra huvudgrupperingar beskriver CSN:s infrastruktur och ägs och hante-
ras av Arkitektenheten: 
 

- Stadsplan/domäner, styrs av IT-strategi och verksamhetsstrategi. 
- Systemarkitektur, är ett resultat av stadsplan/domän ovan, samt utveck-

lingskrafter. 
- Teknisk arkitektur, är en realisering av IT-strategi och systemarkitektur. 
- Informationsarkitektur, är en realisering av IT-strategi och regelverk. 

 
Enligt enhetens verksamhetsplan för 2003 finns det pågående eller planerade 
arbeten inom arkitektenheten. Exempelvis så arbetar de i dag med utveckling som 
kallas för Component Based Development och med sin integrationsmiljö. De ska 
utforma en migrationsplan som ska svar på tids- och kostnadsperspektiv för en 
migrering (byte/förflyttning) av system. Migreringen ska ske från transaktions-
miljön, IMS, till verksamhetssystemen, CICS. Enheten arbetar även med ett 
DataWare-House (DW) och syftet är att söka en skiktning av DW miljön i ett 
antal delar som de hoppas ska skapa en systemarkitektur. Systemarkitekturen ska 
ge klara och tydliga beställare- och leverantörsförhållanden. Det sker fortlöpande 
upphand- lingar av tredjepartsprodukter och standardprodukter och en upphand-
lingsrutin kring detta utarbetas (Verksamhetsplan för IT-Arkitektenheten 2003).   

4.2 Intervju med Örjan Carlsson, CSN 
Telefonintervju med Örjan Carlsson, chef för IT-Arkitektenheten, Sundsvall CSN, 
2003-04-22. Sammanfattning av bandupptagningen vid intervjun, ej hela 
intervjun. Hela intervjun återfinns i bilaga C och enbart intervjufrågorna finns i 
bilaga A. Vi inleder med en allmän information som återföljs av intervjun. 

4.2.1 Allmän information 
CSN har använt sig internt av Web services sedan hösten 2002 för att koppla den 
externa webbplatsen och talsvarstjänsten mot bakomliggande system i stordator-
miljön. Det fanns flera skäl till att CSN satsade på Web services för integration. 
Ett skäl var ett projekt som skulle underlätta för myndigheter och A-kassor att 
kontrollera bidragsansökningar via CSN:s system. 
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Ett annat skäl var att CSN fann att Web services skulle bli billigare än statliga 
SHS, Spridnings- och hämtningssystem. Samtid igt hade CSN stora bekymmer 
med sina integrationsplattformar, som integrerar webben och talssvarstjänsten 
med bakomliggande system.   
 
Externt ska CSN erbjuda tjänster mot A-kassorna via Web services vilket kommer 
att ske under våren 2003. En av anledningarna till att CSN vill koppla sina system 
mot A-kassorna är att A-kassorna ska kunna skicka frågor med ett SOAP-
protokoll till CSN:s system för att kunna kontrollera om studiemedel har 
utbetalats.  

4.2.2 IT-strategi 
Respondenten säger att de IT-strategiska motiven till att införa Web services var 
bland annat att få systemen löst kopplade och att införandet skulle kunna främja 
återanvändning. I deras IT-strategi har det sedan länge funnits som mål att de ska 
ha en väl skiktad arkitektur och det har varit en lång väg att få den här skiktningen 
att fungera. På CSN började man diskutera Web Services relativt nyligen som en 
lösning på integrationsproblemen och för att kunna generalisera gränssnittet. Det 
var ganska exakt ett år sedan som CSN vände blickarna mot Web services. Tittar 
man tidsmässigt så pratade de om skiktad arkitektur i flera år. CSN har jobbat med 
att dela upp systemen och att få dem att gå på de olika plattformar som systemen 
bäst går på.  
 
Web Services har en framträdande roll och det innebär att alla diskussioner som 
gäller Webbmiljön, så diskuterar vi  Web services som en integrationspunkt säger 
respondenten. 

4.2.3 Web Services 
Web services används enligt respondenten för att koppla CSN:s externa kanaler 
mot deras verksamhetssystem. CSN hade samma system innan Web services, men 
de hade integrationsvarianten på ett annorlunda sätt, se figur 4 i kapitel fem, hur 
det såg ut innan Web services infördes. CSN integrerade via ett Microsoft 
Transaction System, com-objekt och SNA Server vilka kopplade ihop deras 
externa kanaler med verksamhetssystemen.  
 
De fördelar som CSN ser med Web services är att utvecklingstiden för att publi-
cera dokument, länkar, information etc. på externa kanaler blir kortare. Det som 
idag tar en dag tog motsvarande tio dagar förut. Men den största fördelen som 
CSN ser med Web services är ett löst kopplat, väl definierat och generellt 
gränssnitt. Om CSN behöver köpa in en tredjepartsprodukt som de vill ansluta 
mot sina verksamhetssystem så berättar de att tjänsten finns tillgängliga som Web 
services. Dessa Web services kan nås genom att leverantören får en samling 
dokument som kallas WSDL. Ett exempel på en tredjepartsprodukt som CSN har 
köpt in är ett talsvarssystem och det var det som var det drivande förra året. 
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Produkten kom från Telia promotor som då fick WSDL dokumenten och skrev 
sina egna Web services klienter mot CSN. Tydligare kravspecifikation kan man 
inte få än vad man får med Web services anser respondenten. 
 
De nackdelar som respondenten ser med Web services är att de exekverar mer 
kod. Det är ju inte direkt någon nackdel, menar han mer än att det är lite mer kod 
som ska köras. Sen finns det ingen säkerhet i Web services i sig själv och det är 
väl en nackdel än så länge att det inte finns på samma sätt tydlighet i säkerhet. 
Säkerheten kring Web services behandlas, enligt respondenten, genom att de 
lägger ett skal uppe på, runt omkring och paketerar i befintlig standards. 
Exempelvis kan man etablera en SSL-tunnel, vilket innebär att man blir certifierad 
och krypterad.  
 
CSN använder redan idag Web services på affärskritiska system. Om CSN:s 
kunder ringer in till talsvar som har cirka 14 stycken tjänster med olika funktion, 
så är dessa tjänster uppbyggda med hjälp av Web services. CSN har valt att köra 
Web services för alla typer av system när de vill integrera kunder mot sin 
verksamhet.  
 
De processer som CSN har valt att utveckla med hjälp av Web Services är allting 
som de vill publicera externt, t ex. Talsvar och Webbsvar och detta framgår av 
figur 5 i kapitel fem. Respondenten beskriver att dessa processer tidigare såg ut 
enligt följande: det var en tjänst som hade ett datalager. Den innehöll information 
och flyttades till en transaktionsmiljö som kallades IMS och där fick Microsoft 
miljön anropa IMS-tjänsterna och kunde då publicera tjänsterna utåt på webben. 
Skulle man göra motsva rande tjänsteanrop mot talsvaret så fick man skriva om 
IMS-kod så att det tog talsvarets funktionalitet och även koden mellan den miljön 
och IMS-miljön fick skrivas om. Alla processer fick en dubbel utveckling och 
förvaltning av de tjänster som CSN ville lägga ut (se figur 4 i kapitel fem). Dels 
hade CSN interna processer som handläggarna använder sig av när kunder ringer 
in och får hjälp. När CSN skulle publicera något på Internet eller talsvar så fick de 
skriva om koden för tjänsten.  De hade med andra ord en dubbel förvaltning. Idag 
har CSN en enkel förvaltning för de processer som är utvecklade med Web 
services (se figur 5 i kapitel fem). 

4.2.4 Integrering 
CSN använder Web services för att integrera extern kund mot dem. CSN:s hand-
läggare jobbar via Klient-Server konceptet. De sitter med en handläggarmiljö på 
sin PC med ett antal fönster (Klient-delen) och ropar internt på server-tjänster som 
finns i bakgrunden och detta gränssnitt vill inte CSN röra i säger respondenten. 
Enligt respondenten är integrationsfrågorna oerhört viktiga för CSN. Hela CSN:s 
självservice planer och 24-timmarsmyndighet är det viktigaste just nu. Respon-
denten ser Web Services inte bara som det främsta verktyget för integrering, utan 
som ett koncept, ett regelverk för hur man hanterar integrationsfrågor. 
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Det finns produkter för att skapa Web services men Web services är ju inte en 
produkt utan ett koncept att integrera tillägger respondenten. Tidigare 
integrationsproblem som CSN hade var problem med ett väldigt hårt sätt att 
koppla ihop de olika miljöerna. Drog man i någon ände så rördes det någon 
annanstans. Det var som ett stort nystan som innehöll många trådar, man kallar det 
propreitärt, vilket innebär att det var hårt kopplat.  
 
Proprietär är en beteckning för den som äger något (Jfr proletär.) Synonymer: 
ägare, innehavare etc. Ordet kommer från franskan. När det gäller programvara 
brukar man med en proprietär programvara mena en som inte har de grundläg-
gande friheter som finns hos fri programvara.  Exempelvis får man inte tillgång 
till källkoden, man får inte ändra i programmet, och man får inte ge bort kopior. 
Fri programvara har dock också en ägare: denne har givit användaren vissa fri-
heter (och därmed följande skyldigheter) och ser genom sin upphovsrätt till att 
dessa efterlevs (http://susning.nu/Propriet%E4r). 
 
CSN har enligt respondenten fått ett tydligare fokus på integrationsfrågor. När de 
har byggt system under många år så har de byggt system efter klient-server teknik. 
CSN har även haft ett propreitärt gränssnitt mellan klienten och servern. De har ett 
middleware som är en applikationsserver, en integrationsplattform. Den största 
förändringen i arkitekturen är att det har tillkommit ett till lager i form av Web 
services i deras skiktade arkitektur. De har köpt in ny hårdvara och satt upp en 
testmiljö och en utvecklingsmiljö för detta. Idag består CSN:s systempark av 70-
75 olika system och de är grupperade i fyra olika grupper. De grupperna kallas 
för: Återbetalningssystem, Beviljningssystem, Kundservicesystem och gemen-
samma system enligt respondenten. 
 
Enligt respondenten använder CSN även sig av andra integrationsverktyg än Web 
services. Om man tänker sig att man delar upp den tekniska miljön i flera skikt, så 
pratar integra tionsplattformen Web services utåt, exempelvis mot Webbkanaler, 
talsvarskanaler eller mot någon annan myndighet. Men sen inåt, mot CSN:s 
verksamhetssystem, kan de både prata Web services och ren Java-teknik, JDBC 
(javas databasportal). CSN:s stordatormiljö kommer från IBM och denna miljö är 
bakgrunden samt att CSN använder IBM:s utvecklingsverktyg för att bygga vissa 
integrationspunkter bakåt. CSN kommer även att använda TientoEnators verktyg 
för att nå sina dokumentarkiv. Detta görs inte med hjälp av Web services utan det 
är java. Det framträdande andra delen är ren Java-koppling som integration. 
 
Hur stor del av integrationsproblemen som CSN löser med hjälp av Web services 
är dock lite osäkert säger respondenten, men det löser en del av CSN:s externa 
behov. Sen är det under tidsperioder mer eller mindre. Men i vissa stycken är det 
helt fel att välja det bakåt mot deras verksamhetssystem och då väljer de ett 
properitärt gränssnitt bakåt enligt respondenten.  
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Anledningen till att det är fel att välja Web services bakåt är att de har en 
standardprodukt som är ett dokumentarkivhanteringssystem. CSN lagrar allting 
genom att skanna in alla dokument. De lagrar all utdata och har ett gigantiskt 
dokumentarkiv där studenter har skickat in dokument som finns inskannade. 
Studenterna kan anropa via vanlig TCP/IP trafik mot CSN:s system och de svarar 
på anropet. Det här har ingenting med Web services att göra utan det är leve-
rantören av verksamhetssystem som erbjuder CSN ett rent java gränssnitt.  

4.2.5 Organisationsförändringar 
Införandet av Web services har inte inneburit några personalnedskärningar enligt 
respondenten. Själva självservice konceptet där kunderna ska göra mer av CSN:s 
arbete på webben kan medföra att behovet av personal minskar. Man kan inte säga 
att det är Web services som drar ner behovet av personal och idag är det enligt 
respondenten inte aktuellt med några personalnedskärningar. På frågan om de an-
ställda har märkt av införandet av Web services så avslutar respondenten att det 
har de inte gjort. 

4.3 Intervju med Marianne Nordlund och Mikael Johansson, 
CSN 
Intervju med kontorschef Marianne Nordlund och handläggare Mikael Johansson, 
CSN lokalkontor i Luleå, 2003-04-29. Utskrift av bandupptagningen vid intervjun, 
ej hela intervjun. Hela intervjun som berör våra intervjufrågor återfinns i bilaga 
D och enbart intervjufrågorna återfinns i bilaga B. 

4.3.1 Allmän information 
Marianne Nordlund inleder med att ge en allmän information om CSN. Hösten 
1997 skedde en jättestor förändring inom organisationen, en elektronisk 
dokumenthantering infördes. Det var nog inte så många som trodde på det från 
början men det har slagit väl ut säger hon. 
 
Det som hände i samband med elektronisk dokumenthantering (EDH) var att alla 
kontor i landet skannade in ansökningar så att de fick ansökningarna på skärmen. 
Detta innebar att de anställda kunde stötta varandra, totalt sett i organisationen, 
oavsett vart man befann sig i landet. Tidigare, innan EDH, var det så att om ett 
kontor skulle stötta ett anna t kontor som hade en hög arbetsbelastning, sjukdom 
osv. så var de tvungna att packa ihop alla ansökningar och skicka dem med posten 
om de ville ha hjälp. Det innebar att det blev en viss tidsfördröjning på ganska 
många dagar och i värsta fall 3-4 dagar. Dessa kontor backade efter och det blev 
tungt för dem enligt respondenten.  
 
Idag, i samband med EDH så behövs det bara en liten signal – ”Kan ni stötta oss”? 
Då kan ett kontor plocka ut ansökningar på sekunden och kan fixa det genom att 
gå in på det kontoret som behöver hjälp eller plocka in ansökningarna till det egna 
kontoret.  
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EDH har underlättat för personalen och ökat produktiviteten och även nyttjandet 
av personalen. Genom införandet av EDH så anser respondenten att de blev det 
runda CSN. Oavsett vart kontoret än finns i landet så kan man stötta varandra.   

4.3.2 Arbetsrutiner 
Enligt respondenten kan en vanlig dag för en handläggare delas upp i både 
servicepass och direkt mot kund. Antingen har handläggaren telefon, reception 
eller passningstelefon som är en form av myndighetstelefon, där man kan nå 
myndigheter. Servicepass brukar ligga på tre timmar per dag och därutöver har 
man handläggningstid, egen tid där man handlägger ärenden. Det är väl en normal 
dag och sedan har man en del möten, handläggarmöten och samrådsmöten med 
universitetet. Utbildning ingår, kompetensutveckling sker ju ständigt eftersom 
CSN förändras ständigt. Men tre timmar är direkt riktat mot kund. E-post, 
besvarning av det ingår också, har ökat oerhört sen webben kom till och CSN får 
många mail med allmänna frågor tillägger respondenten. 
 
Cirka tre timmar per dag av arbetstiden går till att svara i telefon. Kontoret stänger 
av telefonen efter tre timmar. De anställda har en telelista som de sitter inloggade 
vid under tre timmar. Det har blivit lite omorganiserat efter nyår. Kontoret har 
vissa veckor där de inte sitter i telefon och kundcentrat, som finns i Kiruna, tar det 
mesta tillsammans med en stödgrupp. Huvudsakligen har de telefontid tre timmar 
per dag. Personalen är ändå tillgänglig under en hel dag eftersom kundcentrat kan 
koppla över samtal om de behöver hjälp med något. Övrig tid är det specifika 
ärenden som kontoret får överkopplat till sig, till exempel när en kund frågar  efter 
en specifik handläggare. Men hela dagen, 08.00 – 16.30, har kontoret skol- och 
passningstelefon. Detta innebär att passningstelefon egentligen är en direktlinje 
kontoren emellan och skoltelefon är en linje där skolor och myndigheter kan ringa 
in. 

4.3.3 Teknikens påverkan 
E-mail har ökat genom åren, speciellt de senaste sex åren. Telefontiden har 
förändrats eftersom det har varit lite olika försök med den. Respondenten har 
känslan att det inte har att göra med tekniken, egentligen, att de har fått mindre 
telefontid. Utan det har mer att göra med hur arbetsdagen ska se ut. De hade, för 
ett år sedan, ett försök där de satt i åtta timmar i telefon och försökte handlägga 
under tiden. Men det fungerade inte så man drog ner till fyra timmar och nu är de 
nere på tre timmar. Visst har telefontiden minskat men om det har att göra med 
tekniken, det är respondenten inte så säker på. 
 
Förändringen som lokalkontoret i synnerhet nu i år har märkt av, är att kontoret 
har haft möjlighet att planera in telefonfria veckor. Detta för att kontoret ska 
kunna sitta och hand lägga och kompetensutveckla personalen. De måste ständigt 
hålla sig à jour i förändringar i lagar och förordningar. 
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Den största förändringen på lo kalkontoret är att det har skapats en bättre möjlighet 
för personalen genom dessa telefonfria veckor anser respondenten. De förändrade 
arbetsrutiner som är påtagliga i dagsläget är införandet av tre timmars telefontid 
som skedde vid årsskiftet och även de telefonfria veckorna. Kundcentrat i Kiruna 
har blivit bättre på att ta samtal och det har minskat lokalkontorets samtal. 
Respondenten vet inte om det är så mycket på grund av tekniken. Kanske för ett år 
sedan eller för 7-8 månader sedan så hade de ganska långa svarstider vid 
datorkommunikation men i dagsläget är det bra anser han.  
 
Med tanke på tekniken har det inte skett någon omorganisering utan omorganise-
ringen gäller ärendefördelningen ute i landet. På kontoret kan de komma åt ären-
den lättare än vad de gjorde tidigare. De anställda lever i en ständig förändring i 
organisationen och små organisatoriska förändringar tänker de inte på. De an-
ställda i organisation är förändringsbenägna. De är vana att leva i en förändring, 
en förändring mot förbättring. CSN:s målsättning idag är direkthandläggning, om 
ett ärende kommer i dag så ska kund ha besked dag tre. 

4.3.4 Strategi 
Strategin med självservice upplever båda respondenterna på lokalkontoret som 
jättebra. Med tanke på målsättningen att desto mer kunden gör själv desto bättre 
kommer det att bli anser respondenten. Därför att då kan personalen verkligen 
ägna sig åt god kvalitet när det gäller ansökningar och förfrågningar.   
 
Personalen kan ta del av strategin, hur mycket som helst och i den utsträckning 
man vill säger respondenten. I organisationen följer man upp personalens kunskap 
om CSN:s övergripande strategi genom att genomföra något som kallas för 
personalpejling. Det är ett konsultföretag som genomför denna undersökning.  
 
Lokalkontorets chef förmedlar strategier hela tiden genom att de har personal-
möten och har arbetsplatsträffar. Hon anser att det är viktigt som chef att ta upp 
det muntligt. Personalen har träffar där de diskuterar hur de på kontoret vill ha det. 
CSN vill att alla medarbetarna ska vara medskapande. Tillsammans ska de göra 
att CSN ska bli en bra myndighet att ha och göra med. De försöker, alla, förändra 
den  imagen som de har haft tidigare. Respondenten anser att de är på god väg och 
har kommit väldigt långt.   

4.3.5 Personalen 
CSN har alltid haft en liten kostym när det gäller personella resurser. Det är därför 
de egentligen har varit tvingade att satsa så mycket på tekniken för att kunna klara 
av ärendehanteringen. Respondenten kan inte i dagsläget säga något om 
personalnedskärningar, allt beror på regeringen, våra folkvalda, vad de kommer på 
för nyheter. Respondenten kan inte, här och nu, säga att det ska bli några 
personalnedskärningar. Däremot är det fullt möjligt att det kanske inte tillförs 
personal vid naturlig avgång.  
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Några aviserade personalnedskärningar – det finns det inte. Omfördelningar av 
resurser däremot kan vara aktuella avslutar respondenten. 

4.4 Sammanfattning av empiri 
Det som framkommit av våra intervjuer, som vi har presenterat tidigare i detta 
kapitel samt CSN:s dokumentation, har vi sammanställt i rika bilder som vi 
presenterar i analyskapitlet. En stor del av vår analys bygger på dessa rika bilder 
som är vår valda analysmetod. Det är kring dessa bilder och mot vår teori som vi i 
huvudsak kommer att diskutera kring i analyskapitlet. 
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5. Analys och diskussion 
I detta kapitel kom mer vi att analysera vårt material från CSN mot den teoretiska 
referensram som vi har haft som utgångspunkt i vårt arbete. Analysen ska svara 
på forskningsfrågorna och uppfylla syftet, hålla sig inom gjorda avgränsningar, 
utnyttja de teorier som används och insamlad empiri.  

5.1 Arkitektur – Web Services 
Olika delar i verksamheten skall kunna samverka för att helheten skall kunna fun-
gera. Det handlar något förenklat om en gemensam ritning för att styra IT-inve-
steringarna. Antalet hård- och mjukvaruleverantörer, tekniska lösningsalternativ 
och gränssnitt mot olika användare begränsas till dem som passar ihop med rit-
ningen (Falk & Olve, 1996). I vårt insamlade material från CSN framgår det bland 
annat att de har en enhet som arbetar med IT och den tekniska arkitekturen. Vi har 
sammanställt rika bilder över CSN:s IT-arkitektur för att på ett enkelt sätt visa hur 
den har sett ut före, se figur 4, och hur den har sett ut efter, se figur 5, införandet 
av Web services.    
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Figur 4. En rik bild av IT-arkitekturen som den såg ut innan CSN införde Web services. 
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Den enhet som arbetar med den tekniska arkitekturen heter IT-Arkitektenheten. 
Enheten ska arbeta med uppbyggnad och utveckling av den inre struktur som 
CSN:s IT-verksamhet baseras på. CSN:s systempark består av 70-75 olika system 
och dessa är grupperade i fyra olika grupper (Återbetalningssystem, Beviljnings-
system, Kundservicesystem och gemensamma system) vilket framgår av figur 4 
och 5. Vi anser att CSN är en myndighet som ständigt arbetar med förbättringar 
och att de arbetar med en ge mensam ritning (verksamhetsplanen) för att styra sina 
IT- investeringar vilket framgår i figur 5. CSN har en egen enhet som arbetar med 
IT-arkitekturen och genom deras verksamhetsplan som vi har tagit del av anser vi 
att organisationen har en genomtänkt plan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 5. En rik bild av Web services roll på CSN IT-arkitektur. 

IT-arkitektenheten 
”Vi arbetar med 
uppbyggnad och 
utveckling av den inre 
struktur som CSN IT-
verksamhet baseras på” 

Följer Statskontorets riktlinjer om öppna 
standarder 
Kostnadseffektiv integration i samband 
med 24h-arbetet. 
Skiktad och stabilare 
integrationsarkitektur 
Enklare att bygga kompetens kring 
integration 
Färre och robustare teknologier används 
IMS beroendet försvinner 
 

: 
Webbsvar 

℡ 
Talsvar 

S 
Centralen 

F 
AMS 

G 
RFV 

☺ 
När Web 
services har 
införts 

 
      Web services komponenter 

ÅB 
(CICS) 

BEV 
(CICS) 

Person 
Data 

HUT 
(CICS) EDH DW 

Egenskaper: 
Bygger på öppna standarder 

Skalbar & återanvändbar lösning  
Standardiserad sätt att integrera 

Resurshantering, löst kopplade system  
IMS ej nödvändigt 



 
Luleå Tekniska Universitet  

 

 
34 

 

Britt Bergkvist och Mariana Johansson 

Nya investeringar i IT kan inte genomföras utan hänsyn till den teknik och de 
programvaror som redan finns i en organisation. Datorer, databaser och kommu-
nikationsnät måste kunna samverka och här är kraven höga idag (Falk & Olve, 
1996). Enligt vår respondent så har CSN infört Web services som en teknik för att 
koppla samman sina redan befintliga system, se figur 5. Upphandlingar av tredje-
partsprodukter och standardprodukter sker fortlöpande. Om CSN behöver köpa in 
en tredjepartsprodukt som de vill ansluta mot sina verksamhetssystem så meddelar 
de att tjänsten finns åtkomlig som Web services. Dessa Web services kan nås 
genom att leverantören får en samling dokument som kallas WSDL. Ett exempel 
på en tredjepartsprodukt som CSN har köpt in är ett talsvarssystem och det var det 
som var det drivande förra året. Produkten kom från en leverantör som fick 
WSDL dokumenten för att skriva egna Web services klienter mot CSN. Web ser-
vices ger en tydligare kravspecifikation anser respondenten. Vi anser att CSN tar 
hänsyn till sin befintliga teknik, programvaror och system när de valde att an-
vända sig av Web services.  
 
Av den litteratur som vi tagit del av när det gäller Web services så framgår det att 
Web services är en teknik för att koppla samman olika system vilket CSN har an-
ammat i sin IT-arkitektur. Enligt Falk och Olve (1996) måste kommunikationsnät 
kunna samverka i organisationen och här anser vi att CSN har löst sina kommuni-
kationsproblem genom nya funktioner såsom webbsvar och talsvar. 
 
Vi har tagit del av IT-Arkitektenhetens verksamhetsplan för 2003 och där framgår 
det bland annat att de ska utforma en migrationsplan. Denna plan ska ge svar på 
tids- och kostnadsperspektiv för en migrering av system från IMS till CICS. 
Enheten arbetar med ett DataWareHouse (DW) och syftet är att söka en skiktning 
av DW miljön i ett antal delar som de hoppas ska skapa en systemarkitektur som 
ska ge klara och tydliga beställare/leverantörs förhållanden. Falk och Olve (1996) 
skriver om att verksamheten måste vara överens om standards, tekniska gränssnitt 
och gemensamma programvaror. Företagsledningen måste kunna stå emot 
individuella krav på avvikelser. Utan en teknisk och applikationsmässigt 
genomtänkt arkitektur kommer nämligen mycket snart kaos att råda i den 
informationsorienterade verksamheten (Falk & Olve, 1996). CSN:s arkitektur har 
förändrats genom att det har tillkommit ett till lager i form av Web services i deras 
skiktade arkitektur. De har köpt in ny hårdvara och satt upp en testmiljö och en 
utvecklingsmiljö för detta säger respondenten. Detta anser vi tyder på att CSN har 
en genomtänkt arkitektur vilket Falk och Olve (1996) ser som mycket viktigt för 
en organisation. 
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5.2 Strategi – Web Services 
När strategibegreppet började användas inom den företagsekonomiska vokabulä-
ren var det främst i betydelsen konsten att utnyttja företagets resurser i syfte att 
uppnå företagets mål. I strikt mening gäller strategi hur målen ska uppnås 
(Bengtsson & Skärvad, 2001). 
 
Enligt respondenterna på lokalkontoret kan personalen ta del av strategin, hur 
mycket som helst och i den utsträckning som de vill. I organisationen följer man 
dessutom upp personalens kunskaper om organisationens övergripande strategi 
genom att genomföra något som kallas för personalpejling. Lokalkontorets chef 
förmedlar strategier hela tiden genom att de har personalmöten och har arbets-
platsträffar, vilket framgår av den rika bilden som illustrerar lokalkontoret, se  
figur 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                        
 
                                         
 
 
 
 

                                                                            
                                                            

 
                                                                                                      
                                                                                               

”Jag arbetar på lokalkontoret och vi 
handlägger ansökningar från 
studenter. Jag arbetar i en klient-
server milö. ” 

”Jag har idag mitt 
servicepass som 
innefattar tre timmar 
telefontid.”  

”Jag som chef förmedlar organisationens strategi 
dagligen och jag kan inte se att tekniken medför 
personalnedskärningar.” 

”Kundcentrat i Kiruna kopplar över 
samtal till lokalkontoren när de 
behöver hjälp samt att de avlastar 
dessa vid deras telefonfria veckor.” 

”Externa kanaler som stödjer organisationens arbete är Webbsvar och 
Talsvar. Studenterna utför en del av våra arbetsuppgifter med hjälp av 
dessa kanaler. Vi anser att självservice-konceptet är jättebra” 
 

”Idag kommunicerar vi 
snabbare än vad vi gjorde  
för ett år sedan. E-posten 
 har ökat genom åren.” 

”Efter nyår så har vi fått 
kortare telefonpass och 
vi har infört telefonfria 
veckor. Det har varit 
olika försök med 
telefontiderna.” 

”Vi lever i en ständig förändring och vi är 
förändringsbenägna. Vi vill ha medskapande 
medarbetare. Vi känner inte av små 
organisatoriska förändringar.” 

☺ 

+( 

 

( 

 

Figur 6. En rik bild över teknikens roll på en lokal organisatorisk nivå. 
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I teorin skrivs det om att olika typer av strategier måste vara förankrade hos med-
arbetarna. Detta innebär att medarbetarna måste känna till strategin, förstå den 
samt acceptera den för att strategin ska bli verksam och leda till att målen uppfylls 
(http://www.lf.svekom.se).Vi anser att CSN:s personal får ta del av organi-
sationens strategier genom personalmöten och arbetsplatsträffar. Här menar vi att 
personalpejlingen fyller en viktig funktion för att kontrollera om CSN:s personal 
känner till och förstår organisationens strategier. 
 
Respondenten anser att det är viktigt som chef att ta upp strategin muntligt. Per-
sonalen har träffar där de diskuterar hur de vill ha det på kontoret. CSN vill att alla 
medarbetarna ska vara medskapande och detta framgår även av figur 6. Tillsam-
mans ska de göra att CSN blir en bra myndighet att ha och göra med. Här anser vi 
att CSN nyttjar organisationens personal (resurser) i syfte att uppnå organisa-
tionens mål vilket är i linje med vad Bengtsson och Skärvad (2001) skriver om 
strategi.  
 
IT-strategisk planering handlar egentligen om att från företagsledningens sida ta 
ett antal initiativ. För de flesta företag innebär detta, förutom att beskriva IT:s 
potential och betydelse för företagets affär, att t ex ta risken att investera i ny 
infrastruktur (Hällström, 1996). Enligt respondenten på IT-Arkitektenheten var de 
IT-strategiska motiven till att införa Web services bland annat att få systemen löst 
kopplade och att man skulle kunna främja återanvändning. Dessa IT-strategiska 
motiv kan även utläsas i figur 5 som illustrerar införandet av Web services. I deras 
IT-strategi har det sedan länge funnits som mål att man ska ha en väl skiktad ar-
kitektur och det har varit en lång väg att få den här skiktningen att fungera. Vi an-
ser att CSN har tagit beslut om att investera i ny infrastruktur trots de påtalade 
riskerna med bristande säkerhet och standard när det gäller Web services. Detta är 
i linje med vad Hällström (1996) skriver om IT-strategisk planering.  
 
En bra IT-strategi är dålig om den inte realiseras. De flesta organisationer lyckas 
inte implementera sina IT-strategier framgångsrikt (http://www.lf.svekom.se). 
Enligt respondenten är CSN:s tekniska arkitektur en realisering av deras IT-
strategi. Även informationsarkitekturen är en realisering av deras IT-strategi och 
regelverk. Här ser vi att CSN har förverkligat sin IT-strategi genom att de har 
lyckats implementera dessa och vi anser att strategierna har varit realistiska 
eftersom de var implemterbara i organisationen.  
 
Ledningen skulle nå bättre resultat om de tidigt förmedlade en "egen IT-strategi" 
om hur mål sätts och följs upp. Först då kan hela organisationen förenas i en 
gemensam inriktning, som möjliggör ett effektivt genomförande av strategierna 
(http://www.lf.svekom.se). IT-Arkitektenheten förmedlar sin IT-strategi genom 
verksamhetsplanen som säger hur enheten bland annat ska arbeta med gällande 
IT-strategi till att realisera arkitekturen i styrande dokument.  
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Vi anser att enheten har förmedlat sina IT-strategier på ett tydligt och klart sätt 
genom verksamhetsplanen som fungerar som ett styrdokument över hur enheten 
ska arbeta med IT- frågor. 

5.3 Integrering – Web Services 
Integrering innebär att få två eller flera delar i ett datoriserat system att kommuni-
cera med varandra. Dessutom innefattar det en del arbete eftersom de olika 
systemen ska arbeta tillsammans och leverera det som behövs vid rätt tidpunkt 
(Norris, West & Gaugham, 2000). Enligt respondenten är integrationsfrågorna 
oerhört viktiga för CSN. Hela CSN:s självservice fundering och 24-
timmarsmyndighet är väldigt viktigt just nu. CSN har använt sig internt av Web 
services sedan hösten 2002 för att koppla den externa webbplatsen och 
talsvarstjänsten mot bakomliggande system i stordatormiljön. Vi anser att CSN 
arbetar mycket med sina integrationsfrågor och enligt Norris, West och Gaugham 
(2000) innefattar integrering en hel del arbete för att få olika system att 
kommunicera med varandra. Vi anser att CSN:s satsning på Web services som har 
pågått sedan hösten 2002 är en satsning för att uppnå god integration. 
 
Respondenten ser Web Services inte bara som det främsta verktyget för integre-
ring, utan som ett koncept, ett regelverk för hur man hanterar integrationsfrågor. 
Det finns produkter för att skapa Web services men Web services är ju inte en 
produkt utan ett koncept att integrera tillägger respondenten. Enligt artiklar så 
handlar Web services om integrering, både internt på ett företag och externt 
mellan företags olika typer av system (http ://domino.idg.se). Här anser vi att CSN 
kan utvecklas genom att använda Web services i större utsträckning än vad de gör 
i dagsläget. Vi ser att Web services har en stor potential även vid de interna 
processerna och vi anser att dessa kan utvecklas med hjälp av Web services. I 
dagsläget är det endast aktuellt att, med hjälp av Web services, utveckla kommu-
nikationen mellan CSN och A-kassorna.  
 

5.4 Organisationsförändringar – Web Services  
 
Personalen 
Respondenten på IT-Arkitektenheten menar att införandet av Web services inte 
har inneburit några personalnedskärningar. Däremot säger han att själva självser-
vice konceptet där kunderna ska göra mer av CSN:s arbete på webben, kan med-
föra att behovet av personal minskar. Löwstedt (1995) skriver att tekniken i sig 
endast utför begränsade positiva förändringar.  Han menar att mer genomgripande 
förändringar är beroende av att tekniken på ett tillfredsställande sätt integreras 
med det sociala systemet.  
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Vi anser här att CSN:s införande av Web services integreras mot kunderna som 
motsvarar det sociala systemet och att det inte leder till genomgripande 
förändringar som påverkar personalen negativt i dagsläget. Bakka, Fivelsdal och 
Lindkvist (1993) säger att oavsett vilken form förändringskravet har, så får det 
konsekvenser för organisationens inre liv. Vi anser i likhet med Bakka, Fivelsdal 
och Lindkvist (1993) att förändringar oavsett form påverkar organisationen i mer 
eller mindre grad. Vår analys av den insamlade empirin, som vi har sammanställt i 
figur 6, visar att självservice konceptet bidrar till förändrade arbetsrutiner i form 
av minskade telefontider för handläggarna samt att CSN:s kunder (studenterna) 
avlastar personalens arbetsbörda. Detta innebär att personalen har mer tid att 
handlägga ärenden samt att kompetensutvecklas. Vårt resonemang stöds av 
Robbins (2001) som skriver att en drivkraft till förändring av arbetsuppgifter eller 
hur organisationer arbetar kan vara teknologin. Här menar vi att webbsvar- och 
talsvarsfunktionerna har bidragit till en organisatorisk förändring eftersom 
personalen efter införandet av funktio nerna har mer tid för handläggning samt för 
kompetensutveckling.  
 
Respondenten på IT-Arkitektenheten säger att det inte är Web services som med-
för att personalbehovet minskar och idag är det enligt respondenten inte aktuellt 
med några personalnedskärningar. Vidare säger respondenten att de anställda inte 
har märkt av införandet av Web services eftersom de arbetar i en klient-server 
miljö där inga förändringar har skett. Vi anser att respondentens resonemang om 
att personalen inte har märkt av införandet av Web services stämmer väl överens 
med vad som skrivs om WS i aktuella artiklar. I facktidskriften Computer Sweden 
benämner man Web services som standardiserade system för utbyte av informa-
tion och tjänster mellan webbplatser. 
 
Teknikens påverkan och koordinering 
Respondenten på lokalkontoret ser en ökning av e-mail genom åren, speciellt de 
senaste sex åren. Däremot så har telefontiden minskat i och med ändrade rutiner 
på lokalkontoret.  Respondenten har känslan att det inte har med tekniken att göra, 
han anser att det har mer att göra med hur arbetsdagen ska se ut. Melin (2002) sä-
ger att människor och artefakter (till exempel IT-system, telefoner etc.) utför ko-
ordinering och koordinerande handlingar eller att dessa har en koordinerande 
effekt på andra människor och artefakter. Genom detta resonemang anser vi att 
regleringen av telefontider är på grund av ökade självservicefunktioner på talsvar 
och webbsvar samt att kundcentrat i Kiruna hjälper lokalkontoret med inkom-
mande samtal. Vår analys av den rika bilden, se figur 6, påvisar en klar koppling 
mellan tekniken och förändrade arbetsrutiner eftersom CSN har utökat själv-
servicekonceptet samtidigt som de har minskat personalens telefontid. Vi anser 
genom denna diskussion att Webbsvar och talsvar som är utvecklade med hjälp av 
Web services utför en koordinerande handling som medför en koordinerande 
effekt på personalen i organisationen. Genom att arbetsrutinerna har ändrats efter 
införandet av ny teknik så ser vi en klar koppling till Melins (2002) resonemang 
om koordination. 
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Melin (2002) menar att skälen till att koordinera är för att öka sannolikheten för 
att nå samstämda resultat. Oftast är strävan att nå samstämda resultat att vilja 
hushålla bättre med begränsade resurser.  
 
Enligt respondenten på lokalkontoret så har CSN alltid haft små marginaler när  
det gäller personella resurser vilket har inneburit att CSN har varit tvingade att 
satsa så mycket på tekniken för att kunna klara av hanteringen av arbets-
uppgifterna. Koordinationen kan ske på många olika sätt, med olika medel. Valet 
av medel kan vara mer eller mindre intuitivt eller planerat enligt Melin (2002) och 
här anser vi att CSN har koordinerat sin verksamhet med hjälp av tekniken. 
 
Arbetsrutiner 
Den största förändringen av arbetsrutiner som lokalkontoret har märkt av i år är 
enligt respondenten att kontoret har haft möjligheten att planera in telefonfria 
veckor. Detta har medfört att personalen på kontoren kan handlägga ärenden samt 
att personalen kan kompetensutvecklas. Denna möjlighet till kompetensutveckling 
är positivt enligt respondenten eftersom de ständigt måste hålla sig à jour i föränd-
ringar i lagar och förordningar. Den rika bilden, se figur 6, visar att de anställda 
lever i en ständig förändring i organisationen och små organisatoriska för-
ändringar tänker de inte på enligt respondenten. Hon anser även att de anställda i 
organisa tion är förändringsbenägna och att de är vana att leva i en förändring, en 
förändring mot förbättring. 
 
Enligt Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (1993) så uppstår behov av anpassning för 
att bevara organisationens styrka och för att säkra effektiviteten i den 
organisatoriska apparaten och i och med det förmågan att överleva. Vi anser att 
eftersom CSN:s personal är förändringsbenägna och har möjlighet till 
kompetensutveckling så kan CSN bevara sin styrka samt att säkra effektiviteten i 
sin verksamhet.  
 
Analysen av den rika bilden, se figur 6, och empiri illustrerar vad respondenten 
anser om Kundcentrat i Kiruna. Enligt respondenten har Kundcentrat blivit bättre 
på att ta samtal och det har medfört en minskning av lokalkontorets samtal. 
Respondenten vet inte om det är så mycket på grund av tekniken men för ungefär 
ett år sedan så hade handläggarna relativt långa svarstider vid datorkommu-
nikation. I dagsläget anser respondenten att datorkommunikationen är bra.  Enligt 
respondenten på IT-Arkitektenheten infördes Web services hösten 2002 och enligt 
vår beräkning så är det cirka åtta månader sedan införandet. Vi anser att det finns 
en skillnad i IT-arkitekturen som har påverkat kommunikationen mer eller mindre. 
Den skillnad som vi har tagit del av är att i CSN:s arkitektur har det tillkommit ett 
till lager i form av Web services. När det gäller införandet av ny teknik så är det 
enligt Löwstedt (1995) interaktionen mellan det tekniska systemet och männi-
skorna betydelsefullt.  
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Förändringar till följd av informationsteknologi (IT) i elektroniska nätverk 
påverkar effektiviteten i en avgränsad arbetsprocess. Vi anser att det finns en 
antydan till att de pågående förändringarna i CSN:s IT-arkitektur påverkar 
effektiviteten i en avgränsad arbetsprocess, eftersom respondenten på lo kal-
kontoret anser att datorkommunikationerna har förbättrats sedan hösten 2002.  
 
Införandet av Web services har inte bidragit till omorganisering utan omorganise-
ringen gäller ärendefördelningen ute i landet. På lokalkontoret kan de komma åt 
ärenden lättare än tidigare med hjälp av EDH säger respondenten.  
 
Med hjälp av gemensamma databaser där lokalkontoren lätt kan komma åt doku-
ment som finns inskannade anser vi att organisationen koordineras implicit. Detta 
stämmer överens med Groths (1999) tankar om implicit koordination, det vill säga 
att med hjälp av en databas kan organisationen ha större mängder information på 
ett mindre utrymme. Det som finns lagrat kan nås av alla inom organisationen  
vilket vi anser underlättar ärendefördelningen inom CSN.  
 
I detta kapitel har vi analyserat vår insamlade empiri med hjälp av vår analysme-
tod SSM samt vår teoretiska referensram. I nästa kapitel presenterar vi våra slut-
satser som vi har dragit utifrån detta kapitel. Vi kommer även att värdera våra 
slutsatser för att se om och hur generaliserbara de är i kapitel sju. 
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6. Slutsatser 
I detta kapitel drar vi slutsatser som vi har kommit fram till i vår analys och 
diskussion. Vi besvarar även våra forskningsfrågor för att uppnå syftet med vårt 
arbete. 

6.1 Syfte och forskningsfrågor 
Vi inledde rapporten med syftet som vi ville ha svar på i vårt arbete: 
Syftet är att studera organisatoriska konsekvenser av införandet av Web services.  
 
Våra forskningsfrågor: 

- Är Web services ett bra sätt att integrera system? 
- Förändras arbetsprocesser/arbetsrutiner på grund av Web services? 
- Kan Web services orsaka reducering av personalstyrkan? 

6.1.1 Är Web services ett bra sätt att integrera system? 
Enligt de uppgifter som vi har fått av CSN och genom teorin som berör integre-
ring och Web services, är tekniken ett bra sätt att integrera system. Det har dock 
framkommit i vår analys att Web services inte alltid är ett alternativ för integre-
ring. I artiklar som vi har använt oss av framgår det att Web services är i början av 
sin utveckling och har därför inte nått sin fulla potential vad beträffar säkerhet och 
standardlösningar. CSN har dock inte sett detta som ett hinder för att införa Web 
services men däremot anser de att det finns andra integrationsverktyg som fyller 
sitt syfte. På CSN sker det en pågående process att införa Web services i större 
utsträckning. Integrationsfrågorna i organisationen är i dag högt prioriterade efter-
som organisationen strävar efter att bli en 24-timmarsmyndighet och att självser-
vice konceptet ska utvecklas ännu mer. För att detta ska bli verklighet måste CSN 
arbeta målmedvetet med integration av olika system. Vi anser att i CSN:s fall har 
Web services varit ett bra sätt att integrera de utvalda systemen. Däremot ser CSN 
inte Web services som ett bra sätt att integrera alla system.  
 

6.1.2 Förändras arbetsprocesser/arbetsrutiner pga. Web servi-
ces? 
Vi anser att IT-tekniken som helhet påverkar rutiner och processer. Vi kan där-
emot inte säga att enbart Web services har påverkat en arbetsprocess eller en ar-
betsrutin. Vilket innebär att vi inte kan besvara denna forskningsfråga med ett 
klart ja eller nej. Däremot har studien visat att det har skett förändringar i 
organisationen som har en koppling till tekniken men det går inte att påvisa att det 
beror på just Web services. Vi anser dock att webbsvar- och talsvarsfunk tionerna 
som är utvecklade med hjälp av Web services har inneburit att CSN:s personal har 
fått en förändrad arbetsbörda. 
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Kunderna har avlastat personalen genom att utföra enklare tjänster via talsvar och 
webbsvar vilket har påverkat handläggarnas arbetsrutiner. Vi ser webbsvar och 
talsvar som en möjlighet att koordinera människa och teknik. När kunder och tek-
nik interagerar så utförs en koordinerande handling som påverkar handläggarnas 
arbetssituation.   
 

6.1.3 Kan Web services orsaka reducering av personalstyrkan? 
I dagsläget anser vi att Web services inte kan orsaka reducering av CSN:s perso-
nalstyrka. Däremot anser vi att Web services kan bidra till en omfördelning av 
personella resurser på CSN. Vi menar att Web services inte kan som ett enskilt 
fenomen orsaka reducering eller omfördelning av personal. Vi menar däremot att 
CSN:s självservice koncept kan indirekt orsaka förändringar i personalstyrkan så-
som omfördelning av personal eller att inte ny personal tillsätts vid naturlig 
avgång.  
 
Ovan har vi svarat på våra forskningsfrågor vilket har lett till att syftet för vår 
studie har uppfyllts. Vi är dock medvetna om att när ny teknik införs i en 
organisation kan effekterna av tekniken dröja. Eftersom det är mindre än ett år 
sedan som CSN införde Web services så kan vi inte säga om dess fulla genom-
slagskraft har visats än.  
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7. Avslutning 
Vi inledde vår uppsats med att skriva om att en ny teknik såsom Web services kan 
medföra förändringar som till exempel att processer förändras i organisationen, 
ledtider förkortas, och sättet att överföra och hantera data förändras. Vi ville även 
lyfta fram problematiken med att data finns i olika system som inte kommunicerar 
med varandra och här anser många i fackpressen att Web services kan vara en 
lösning på systemintegration. 
 
I vår studie har vi undersökt hur en organisation har påverkats av införandet av 
Web services genom att genomföra en fallstudie på en statlig myndighet. Vi valde 
att genomföra tre intervjuer med olika befattningar inom organisationen. Vi valde 
dessa tre personer för att få en bra bild av organisationen och på så sätt kunna 
besvara våra forskningsfrågor. 
 
Vi anser att om en organisation planerar att införa Web services så handlar det 
inte bara om att installera en aning mjukvara och driftssätta alltihop. Vi anser att 
organisationen måste anpassa sin verksamhet för att det ska vara någon faktisk idé 
att investera i Web services. Detta innebär att ledningen bör ta reda på vilka pro-
cesser som finns inom organisationen och hur organisationen ser ut. Vidare måste 
processerna anpassas för att dra så mycket nytta av Web services som möjligt. Här 
ser vi som systemvetare att det behövs en helhetssyn på organisationen och att inte 
endast den tekniska aspekten beaktas i organisationen. 
 
Vi ser att det finns stora möjligheter med Web services men vi anser att det inte är 
tillräckligt för att klara all integration i organisationer. Efter att vi har tagit del av 
artiklar och litteratur om Web services så anser vi att Web services inte är den 
enda vägen när det gäller integrering av system. Generellt anser vi att det inte går 
att påvisa om Web services är ett bra sätt att integrera system med tanke på att vi 
endast har utfört fallstudien på ett undersökningsföretag. För att kunna dra några 
generella slutsatser bör fler undersökningsföretag ingå i fallstudien.  
 
Generellt anser vi att Web services har potential att förändra arbetsprocesser. I 
likhet med andra IT-artefakter kan ny teknik påverka en organisation i större eller 
mindre utsträckning vilket vi har funnit stöd för i teorin och även i vår studie. Vi 
anser att vi bör genomföra en mer omfattande studie för att kunna besvara 
forskningsfrågan om arbetsprocesser/arbetsrutiner förändras p g a Web services  
mer generellt. Rent generellt anser vi att det är svårt att avgöra om Web services i 
sig själv kan orsaka en reducering av personalstyrkan eftersom vi utgått från 
endast en organisation i fallstudien. Om vi istället för denna statliga myndighet 
hade undersökt ett börsnoterat företag som använder sig av Web services så kan vi 
inte säga om denna forskningsfråga hade besvarats likvärdigt. 
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Vi kan däremot se att Web services kan bidra till att organisationerna får ett 
gränssnitt utåt mot sina kunder som gör att de kan komma åt leverantörernas in-
formation i realtid på ett enkelt sätt. Detta leder i sin tur till att leverantörerna får 
ett beslutsunderlag för strategibeslut som baseras på aktuell information. Vi anser 
att omvärldens krav på integration kan medföra att organisationers IT-strategier 
förändras i takt med dessa nya krav. Standarder har kommit och gått under många 
år och nu verkar det vara Web services som gäller som standard om vi ska tro på 
det som skrivs i fackpressen idag.  
 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 
Med tanke på att det inte idag finns så mycket skrivet om organisatoriska konse-
kvenser på grund av införandet av Web services, anser vi att det skulle vara 
intressant att upprepa studien på ett större urval organisationer. Genom att Web 
services är en relativt ny teknik som få organisationer i Sverige använder sig av 
idag så kan det vara lämpligt att vänta ett par år innan en större studie genomförs. 
 
Det skulle även vara intressant att forska i hur systemgränserna suddas ut på grund 
av olika självserviceskoncept. Många or ganisationer idag har en strävan att 
integrera sina kunder för att dessa ska kunna utföra enklare tjänster och på så sätt 
överta arbetsuppgifter. Vi anser att det blir svårare att fastställa systemets gränser 
för en organisation på grund av denna utveckling.  
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Frågeformulär till IT-Arkitektenheten. 
 

1. Vilka system finns det idag? 
 

2. Vilka system fanns innan Web Services? 
 

3. Vilka integrationsproblem har ni tidigare haft? 
 

4. Vilka IT-strategiska motiv fanns det till införandet av Web Services? 
 

5. Har er IT-strategi förändrats p g a införandet av Web Services? 
 

6. Vilka fördelar ser ni med Web Services? 
 

7. Vilka nackdelar ser ni med Web Services? 
 

8. Hur hanterar ni Web Services påtalade brister inom säkerhet och standard? 
 

9. Vad innebär det att ni sätter upp säkra tunnlar över nätet mot A-kassorna?  
 

10. Har arkitekturen förändrats p g a införandet (ex har ny hårdvara införskaffats) 
 

11. Passar investeringen in i infrastrukturen? 
 

12. Har Web Services en framträdande roll? 
 

13. Är Web Services endast en del av den underliggande tekniska arkitekturen? 
 

14. Finns det andra integreringsverktyg som ni använder? 
 

15. Hur stor del av integrationsproblemen löser WS idag? 
 

16. Kommer ni inom 5 år att använda WS för affärskritiska system?  
 

17. Hur har ni valt ut vilka processer som är meningsfulla att utveckla med hjälp av Web 
Services? 

18. Hur såg dessa processer ut innan ni utvecklade dessa med WS? 
 

19. Hur ser dessa processer ut idag efter utvecklingen med WS? 
 

20. Hur viktiga är integrationsfrågorna hos er? 
 

21. Hur viktigt är Web Services för att lösa integrationsproblem? 
 

22. Har införandet av Web Services inneburit personalnedskärningar? 
 

23. a) Har ärendehanteringskedjan förändrats på grund av Web Services? 
       b) om ja, hur har den förändrats i så fall? 
 
24. Har de anställda märkt av införandet av Web Services?
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1. Kan du berätta hur en vanlig dag för en handläggare ser ut? 
 

2. Hur stor del av arbetstiden går till att svara i telefon? 
 

3. I höstas infördes det en ny bakomliggande IT-teknik som berör webben 
och talsvar, kan du berätta om ni har märkt någon skillnad? 

 -    Mindre telefontid? 
- Förändrade rutiner? 
- Förändrade arbetstider? 
- Förändrad ärendehanteringskedja? 

 
4. Är svarstiderna vid datorn kortare, längre eller oförändrade sedan ny 

teknik infördes i höstas? 
 

5. Kan du berätta om det har skett någon omorganisering på kontoret det 
senaste året? 

  
6. Hur upplever ni, på lokalkontoret, strategin med självservice? 

 
7. Anser du att ni får ta del av organisationens övergripande strategi? 

 
8. Kan du berätta om du tror att självservice-konceptet kommer att medföra 

personalnedskärningar? 
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Telefonintervju med Örjan Carlsson, Chef för Arkitektenheten, CSN, 2003-
04-22  
 

Fråga 1. Vilka system finns det idag? 
Svar: Då måste jag ställa en motfråga. Vad avser ni med system? Är det verk-
samhetssystem, eller? 
Svar (M): Ja, precis, ekonomisystem, verksamhetssystem, helt enkelt. 
Svar (Ö): Då har vi, få se, CSN´s systempark består av 70-75 olika system, 
men de är grupperade i, kan vi säga, 4 grupper. De grupperna kallas för: Åter-
betalningssystem, Beviljningssystem, Kundservicesystem och gemensamma 
system. 
 
Fråga 2. Vilka system fanns innan Web Services? 
Svar: Det är så här att Web services används hos oss, det kan kallas flosker, 
kopplar lös våra externa kanaler mot våra verksamhetssystem via Web 
services. Det gör att det finns liksom inget före eller efter. Vi hade ju alla de 
här systemen innan, men vi hade integrationsvarianten fanns på ett annorlunda 
sätt. Vi integrerade via ett Microsoft Transaction System och com-objekt och 
SNA Servers. Hade vi som kopplade ihop våra externa kanaler med då våra 
verksamhetssystem. 
 
Fråga 3. Vilka integrationsproblem har ni tidigare haft? 
Svar: Det var ju att det var väldigt hårt kopplat sätt att få ihop de här olika 
miljöerna. Drog man i någon ände så rördes det någon annanstans. Det var 
som ett stort nystan som innehöll många trådar, man kallar det propreitärt, så 
att det var hårt kopplat.  
 
Fråga 4. Vilka IT-strategiska motiv fanns det till införandet av Web 
Services? 
Svar: IT-strategiska motiven var bland annat att få det löst kopplat och att 
man skulle kunna återanvända. I något projekt tog man fram en tjänst som 
man bedömde skulle vara en Web services och gjorde det exempelvis då för 
webben. Man kunde ta vårt talsvarssystem och använda samma tjänst utan att 
göra någon förändring i verksamhetslogiken. 
 
Fråga 5. Har er IT-strategi förändrats p g a införandet av Web Services? 
Svar:  Ja, det är också ”hönan eller ägget”... I vår IT-strategi har det funnits 
sen länge att man ska ha en väl skiktad arkitektur och det har varit en lång väg 
att få den här skiktningen att fungera, så att säga. Web Services kom som ett 
brev på posten, egentligen väldigt sent in. Tittar man tidsmässigt så pratar vi 
om skiktad arkitektur, flera år och vi har jobbat envetet med att dela upp 
systemen, få dem att gå på de olika plattformar som de bäst går på. Sen visade 
sig att under, det var egentligen ganska prick ett år sedan, så tittade vi på om 
vi kunde generalisera gränssnittet än mer och vände blickarna mot Web 
services och tog det i flykten och sa – ja, varför inte! Vi kör nu stenhårt på det 
här och ser vars det bär och än så länge har det burit sig väl. 
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Fråga 6. Vilka fördelar ser ni med Web Services? 
Svar: Ja, dels så är ju utvecklingstiden mycket kort för att publicera saker och 
ting på externa kanaler. I vissa stycken kan det vara en faktor 1 till 10. Det 
som tar en dag idag tog motsvarande 10 dagar förut. Så det är en sak – att det 
går snabbare. Men den största fördelen det är ett generellt gränssnitt, löst 
kopplat och väl definierat. Det är inget ”hokus-pokus” som vi petar ihop. 
Köper vi in en tredjepartsprodukt som vi vill ansluta mot våra 
verksamhetssystem så berättar vi att tjänsten finns tillgängliga som Web 
services och nås genom att ni får en bunt med dokument som kallas WSDL. 
 
Följdfråga: Det innebär inte att ni programmerar själva? 
Svar:  Jodå, det gör vi. På hela webbsidan programmerar vi själva. Just det här 
med tredjepartsprodukt, så köpte vi in ett talsvarssystem och det var det som 
var det drivande nu här förra året, från Telia promotor och de fick helt enkelt 
WSDL dokumenten och skrev sina egna Web services klienter mot oss då. 
Tydligare kravspec kan man nog inte få än vad vi kan få med Web services. 
 
Fråga 7. Vilka nackdelar ser ni med Web Services? 
Svar: Det är lite overhead. Vi exekverar mer kod så att säga. Det är ju inte di-
rekt någon nackdel mer än att det är lite mer kod som ska köras. Sen finns det 
ju ingen säkerhet i Web services i sig själv och det är väl en nackdel än så 
länge att det inte finns på samma sätt tydlighet i säkerhet. 
 
Fråga 8. Hur hanterar ni Web Services påtalade brister inom säkerhet 
och standard? 
Svar: Det gör vi genom att lägga ett skal uppe på, runt omkring, vi paketerar 
så att säga i befintliga standards. Exempelvis att man exempelvis att man 
etablerar en tunnel över nätet mot en känd lokation i andra änden och så har vi 
en SSL-tunnel, exempelvis så kan man bli certifierad och krypterad.  
 
Fråga 9. Vad innebär det att ni sätter upp säkra tunnlar över nätet mot 
A-kassorna?  
 
Se svar fråga 8. 
 
Fråga 10. Har arkitekturen förändrats p g a införandet (ex har ny hård-
vara införskaffats) 
Svar: Ja, det kan vi säga. Vi har fått ett tydligare fokus på integrationsfrågor. 
När vi har byggt system under många, många år så har vi byggt system efter 
klient-server teknik. Och så har man haft ett propreitärt gränssnitt mellan 
klienten och servern och skjutsat data där. Nu när vi får in då ett, de här, och 
det har egentligen inget med Web services att göra, utan att vi får in ett 
middleware som är en applikationsserver, en integrationsplattform, där vi 
börjar prata om integrationslogik. Där kan man säga att det har förändrats. Att 
det har blivit ett lager till i vår skiktade arkitektur. Vi har köpt in nya grejer, ja, 
det har vi gjort. Och vi har satt upp en miljö för det här, en testmiljö, för det 
och en utvecklingsmiljö för det. 
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Fråga 11. Passar investeringen in i infrastrukturen? 
Se svar fråga 10. 
Fråga 12. Har Web Services en framträdande roll? 
Svar: Oh ja, det har det verkligen! Vi ska få bort några tjänster som går på det 
gamla sättet, via Microsoft vägen in via integrationsplattformen istället för...., 
Det innebär att alla diskussioner när det gäller Webbmiljön, så finns Web 
services med som en integrationspunkt. Och det är så vi ska jobba bakåt 
exempelvis, så det har klart en framträdande roll. 
 
Fråga 13. Är Web Services endast en del av den underliggande tekniska 
arkitekturen? 
Se svar fråga 12 
 
Fråga 14. Finns det andra integreringsverktyg som ni använder? 
Svar: Ja, om man tänker sig att man delar upp den tekniska miljön i flera 
skikt. Så pratar integrationsplattformen Web services utåt, exempelvis Webb-
kanaler, eller talsvars-kanaler eller någon annan myndighet. Men sen inåt, mot 
våra verksamhetssystem, så kan vi både prata Web services och ren java-
teknik, JDBC (javas databasportal att användas). IBM har vi produkter ifrån , 
stordatormiljön som är bakgrunden och vi använder deras utvecklingsverktyg 
för att bygga vissa integrationspunkter bakåt. Vi använder, eller vi ska 
använda TientoEnators verktyg för att nå våra dokumentarkiv. Det är inte Web 
services utan det är java. Det framträdande andra delen är ren java-koppling 
som integration. 
 
Fråga 15. Hur stor del av integrationsproblemen löser WS idag? 
Svar: Ja, jag vet inte, det löser vårt externa behov. Sen är det under 
tidsperioder mer eller mindre. Egentligen så löser den väldigt mycket. Men i 
vissa stycken är det helt fel att välja det bakåt mot våra verksamhetssystem 
och då väljer man mera ett properitärt gränssnitt bakåt. 
 
Följdfråga: Hur är det fel? 
Svar: Om man säger så här, att vi har en standardprodukt som heter SAM??, 
ett dokumentarkivhanteringssystem. Vi lagrar allting, vi scannar in alla 
dokument, vi lagrar allt utdata, det är ett gigantiskt dokumentarkiv där ni 
studenter har skickat in dokument. Dokumenten finns inscannade. De säger att 
vi får ett gränssnitt av dem som är ett gäng java-klasser och ett java program 
som ni kan anropa via vanlig TCP-IP trafik emot vårat system och vi svarar på 
tilltal. Det här har ingenting med Web services att göra utan det är 
leverantören av verksamhetssystem som erbjuder oss, istället för Web 
services, ett rent java gränssnitt. Det kan vara lika väl gott åt de hållet då, men 
grejen är då sen att när du tar deras program och gör tjänster då kommer vi att 
publicera dem som Web services utåt. 
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Fråga 16. Kommer ni inom 5 år att använda WS för affärskritiska 
system? 
Svar: Vi har ju affärskritiska system redan idag. Om du ringer in till oss på 
talsvar så är alla, cirka 14 stycken tjänster med olika funktion, som finns där 
Web services. Så vi har valt att köra Web services för alla typer av system när 
vi vill integrera er som kunder mot vår verksamhet. Så det gör vi redan idag.  
 
Fråga 17. Hur har ni valt ut vilka processer som är meningsfulla att ut -
veckla med hjälp av Web Services? 
Svar: Allting som vi vill publicera externt, det är lika med allt idag -  Talsvar, 
Webb. Allt. 
 
Fråga 18. Hur såg dessa processer ut innan ni utvecklade dessa med WS? 
Svar: Vi tog en tjänst som hade nåt datalager. Den innehöll information och 
så flyttade vi det till en transaktionsmiljö som kallas IMS och där fick då 
Microsoft miljön anropa IMS-tjänsterna och kunde då publicera det utåt på 
Webben som använder det här. Skulle man då göra motsvarande tjänsteanrop 
mot talsvaret så fick man skriva om lite IMS-kod så att den även tog talsvarets 
funktionalitet och så fick man skriva kod mellan den miljön och IMS-miljön 
där tjänsten låg. 
 
Alla processer fick en dubbel förvaltning utav de tjänster som vi ville lägga ut. 
Dels hade vi de interna processerna som handläggarna använder sig av när ni 
ringer in och får hjälp av en person här. När vi skulle publicera det på Internet 
eller talsvar så fick vi skriva om det. Vi hade en dubbel förvaltning. 
 
Fråga 19. Hur ser dessa processer ut idag efter utvecklingen med WS? 
Svar: Idag har vi en enkel förvaltning. 
 
Extra fråga: Har ni infört Web services på alla lokalkontor, vart är ni i 
utvecklingen? 
Svar: Web services är för att integrera extern kund mot oss. Våra handläggare 
jobbar via det här Klient-Server konceptet. De sitter med en handläggarmiljö 
på sin PC med ett antal fönster (Klient-delen) och så ropar de internt på 
server-tjänster som finns i bakgrunden och det är ett propreitärt gränssnitt som 
vi inte rör i ens. Utvecklar klienten och servern. 
 
Fråga 20. Hur viktiga är integrationsfrågorna hos er? 
Svar: Hela vår självservice fundering, 24-timmarsmyndighet är det hetaste 
stoffet just nu. Det är oerhört viktigt med integrationsfrågorna. 
 

Följdfråga: Och ser ni att Web services är ett bra verktyg för integrering? 

 
Svar: Ja, det är främsta verktyget just nu. Eller verktyget är fel att säga, det är 
mera ett koncept, ett regelverk hur man hanterar integrationsfrågor. Det finns 
ju ingen produkt så att säga, utan vi skapar ju. Det finns produkter för att 
skapa Web services men Web services är ju inte en produkt utan ett koncept 
att integrera. 



  Bilaga C 

Utskrift av intervju med IT-Arkitektenheten. 
 

 
54 

 

Britt Bergkvist och Mariana Johansson 

Fråga 21. Hur viktigt är Web Services för att lösa integrationsproblem? 
Se svar fråga 20 – frågan är inte ställd men delvis besvarad. 
 
Fråga 22. Har införandet av Web Services inneburit personalnedskär-
ningar? 
Svar: Nej snarare, Ja om Web services är ett hjälpmedel för att lättare 
integrera er som kunder för att ni ska göra än mer jobb åt oss på webben. Får 
vi mer självservice kommer vi inte ha ett behov på samma sätt. Man kan inte 
säga att det är Web services som drar ner att antalet handläggare minskar utan 
det är snarare vår ambition att ni som kunder ska göra mer och mer jobb, som 
kommer att minska personalbehovet. I dagsläget är det inte aktuellt med 
personalnedskärningar. 
 
Fråga 23 a). Har ärendehanteringskedjan förändrats på grund av Web 
Services? 
 
Frågan inte ställd – men delvis besvarad nej sen tidigare eftersom det på 
handläggarnivå inte medfört några förändringar  
Fråga 23 b). om ja, hur har den förändrats i så fall? 
 
Fråga 24. Har de anställda märkt av införandet av Web Services? 
Svar: Nej, det har de inte. 
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Intervju med kontorschef Marianne Nordlund och handläggare Mikael Jo-
hansson, CSN lokalkontor i Luleå,  2003-04-29. Utskrift av bandupp-
tagningen vid intervjun. 
 
Marianne Nordlund inleder med att ge en allmän information om CSN. 

- Hösten 1997 skedde en jättestor förändring inom vår organisation, en 
elektronisk dokumenthantering, och det var ju revolutionerande, tycker 
jag.   

 
Mikael Johansson, handläggare, samtycker: Ja,visst det var nog inte så många som 
trodde på det från början. Det har ju slagit väl ut. 
 
Marianne fortsätter, - Vad var det då i stora drag som hände i samband med elek-
tronisk dokumenthantering, alla kontor i landet skannade in ansökningar så att vi 
fick ansökningarna på skärmen. Och sedan så gjorde man så att vi kunde stötta 
varandra totalt sett i organisationen oavsett vart man befann sig i landet. Tidigare, 
innan EDH, var det så att vi skulle stötta ett annat kontor om de hade en hög ar-
betsbelastning eller sjukdom, saker som vi inte kunde påverka. Dessa kontor 
backade efter och det blev tungt för dem och de sackade efter. För vi har ju som 
mål att få ut alla beslut fort som ögat. Innan 1997, då var man tvungna att packa 
ihop alla ansökningar och skicka dem med posten om man ville ha hjälp. Det in-
nebar att det blev en viss tidsfördröjning ganska många dagar och i värsta fall 3-4 
dagar.  
 
Idag, i samband med EDH så behövs det bara en liten signal – ”Kan ni stötta oss”? 
Japp, säger vi och så kan vi plocka ut ansökningar på sekunden och fixar det här 
genom att gå in på det berörda kontoret eller plockar in det till vårt kontor.  
 
Det har underlättat för personalen och ökat produktiviteten och även utnyttjandet 
av personalen. Då tycker jag att vi blev det runda CSN. Oavsett vart vi än befinner 
oss i landet så kan vi stötta varandra.   
 

1. Kan du berätta hur en vanlig dag för en handläggare ser ut? 
 
Mikael: ja, en vanlig dag för en handläggare. Man kan dela upp i både service-
pass, direkt mot kund. Antingen har man telefon eller reception eller passningste-
lefon, en form av myndighetstelefon, där man kan nå myndigheter. 
 
Servicepass brukar ligga på tre timmar per dag och därutöver har man handlägg-
ningstid. Egen tid där man handlägger ärenden. Det är väl en normal dag och se-
dan har man en del möten, handläggarmöten, samrådsmöten med universitetet. 
Utbildning ingår, kompetensutveckling sker ju ständigt eftersom vi förändrar ju 
oss ständigt. Men tre timmar är direkt riktat mot kund. E-post, besvarning av det 
ingår också. Det har ju ökat oerhört sen webben kom till om man säger så. 
 
Marianne: - Vi får många mail med allmänna frågor. 
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2. Hur stor del av arbetstiden går till att svara i telefon? 

 
Mikael:  - Cirka tre timmar per dag. 
 
 
Stänger ni av telefonen efter tre timmar? 
 
Mikael: - Vi stänger av telefonen efter tre timmar. Vi har en telelista som vi sitter 
inloggade vid under tre timmar. Det har blivit lite omorganiserat efter nyår. Vi har 
vissa veckor där vi inte sitter i telefon och kundcentrat tar det mesta tillsammans 
med en stödgrupp. Man kan väl säga att huvudsakligen har vi telefontid tre tim-
mar per dag. 
Kundcentrat, är det centrat som ligger i Kiruna? 
 
Mikael: - Precis. 
 
Marianne: - Man är ju ändå tillgänglig under en hel dag. Men kundcentrat kan 
koppla över samtal om de behöver hjälp med något. 
 
Mikael: - Övrig tid är ju specifika ärenden man får överkopplat till sig, det är när 
en kund frågar just efter mig. 
 
Marianne: - Hela dagen, 08.00 – 16.30, har vi skol- och passningstelefon. 
 
Vad innebär det? 
 
Mikael: - Passningstelefon är ju egentligen kontoren emellan, en direktlinje 
mellan kontoren. Plus att vi har en linje där skolor och myndigheter kan ringa in. 
 
 

3. I höstas infördes det en ny bakomliggande IT-teknik som berör web-
ben och talsvar, kan du berätta om ni har märkt någon skillnad? 

a. Mindre telefontid? 
b. Förändrade rutiner? 
c. Förändrade arbetstider? 
d. Förändrad ärendehanteringskedja? 

 
Mikael: - E-mail har ökat genom åren. 
 
Hur länge har du arbetet här? 
 
Mikael: - I sex år. 
 
Känner du att det har blivit mindre telefontid? 
 
Mikael: - Det här med telefontid, det har ju varit lite olika försök med det här.  
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Jag får känslan att det inte har att göra med tekniken, egentligen, att vi har fått 
mindre telefontid. Utan det har mer att göra med hur arbetsdagen ska se ut.  
Vi hade, för ett år sedan, ett försök där vi satt i åtta timmar i telefon och försökte 
handlägga under tiden.  
Men det fungerade inte så man drog ner till fyra timmar och nu är vi nere på tre 
timmar. Visst har telefontiden minskat men om det har att göra med tekniken, det 
är jag inte så säker på. 
 
Marianne: - Förändringen som vi synnerhet nu i år har märkt av, är att vi har 
kunna planera in telefonfria veckor. För att vi ska kunna sitta och handlägga och 
kompetensutveckla oss. Vi måste ständigt hålla oss à jour i förändringar i lagar 
och förordningar. Den största förändringen för oss på lokalkontoret är att det har 
skapats en bättre möjlighet, det är ju dessa telefonfria veckor. 
 
Har ni märkt någon skillnad i förändrade rutiner? 
 
Mikael: - Tre timmars telefontid som skedde vid årsskiftet och även telefonfria 
veckor. Kundcentrat i Kiruna har blivit bättre på att ta samtal och det har ju mins-
kat lokalkontorets samtal. Jag vet inte om det är så mycket på grund av tekniken. 
Så har inte jag tänkt på det i alla fall.  
 

4. Är svarstiderna vid datorn kortare, längre eller oförändrade sen ny 
teknik infördes i höstas? 

 
Mikael: - Jag vet inte om det beror på ny teknik, tidigare så hade vi ganska sega 
linjer om man säger så. I dagsläget är det bra. 
 
Vad menar du med tidigare? 
 
Mikael: - Kanske för ett år sedan eller för 7-8 månader sedan. 
  

5. Kan du berätta om det har skett någon omorganisering på kontoret 
det senaste året? 

Marianne: - Vad menar du med omorganisering? 
 
På personalfronten och större förändrade arbetsuppgifter? Om organisationen 
har blivit plattare? 
 
Marianne: - Med tanke på tekniken har det inte skett någon omorganisering utan 
omorganiseringen gäller ärendefördelningen ute i landet. Vi kan komma åt ären-
den lättare än vad vi gjorde tidigare. Vi lever i en ständig förändring i organisatio-
nen och små organisatoriska förändringar tänker vi inte på. Inte jag i alla fall. Vi 
är förändringsbenägna i vår organisation tycker jag. Vi är vana att leva i en för-
ändring. En förändring mot förbättring.Vår målsättning idag är direkthand-
läggning. Om ett ärende kommer i dag så ska kund ha besked dag tre. 

 
6. Hur upplever ni, på lokalkontoret, strategin med självservice? 
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Marianne: - Det tycker jag är jättebra, det är min uppfattning. 
Mikael samtycker – Jag med. 
Marianne: - Med tanke på målsättningen, egentligen, kan man säga så, att ju mer 
kunden gör själv desto bättre, anser vi, att det kommer att bli. Därför att vi kom-
mer verkligen att kunna ägna oss åt god kvalitet, när det gäller ansökningar och 
förfrågningar som vi får.   
 

7. Anser du att ni får ta del av organisationens övergripande strategi? 
 
Mikael: - Hur mycket som helst och man kan ta del av det som man vill. 
Marianne: - Man följer upp personalens kunskap om organisationens övergripande 
strategi genom att genomföra något som kallas för personalpejling. Det är ett kon-
sultföretag som genomför denna undersökning.  
 
Du som chef, Marianne, förmedlar du strategi till medarbetarna? 
 
Marianne: - Hela tiden, vi har ju personalmöten och vi har ju arbetsplatsträffar. 
Det är ju viktigt som mig som chef att ta upp det muntligen. Vi har ju träffar där vi 
diskuterar hur vi på kontoret vill ha det. Vi vill att alla medarbetarna ska vara 
medskapande. Tillsammans ska vi göra att CSN ska bli en bra myndighet att ha 
och göra med. Vi försöker, alla, förändra den här imagen som vi har haft tidigare. 
Upplever du, Mikael, det på samma sätt? 
 
Mikael: - Ja visst gör jag det. Vi är på god väg och har kommit väldigt långt.   
 

8. Kan du berätta om du tror att självservice-konceptet kommer att 
medföra personalnedskärningar? 

 
Marianne: - Jag kan säga så här, att vi har alltid haft en liten kostym. Det är ju där-
för vi egentligen har varit tvingade att satsa så mycket på tekniken för att kunna 
klara av hanteringen. Jag kan inte i dagsläget, på något sätt, allt beror på reger-
ingen, våra folkvalda, vad de kommer på för nyheter så beror det ju alltid på så-
dana grejer. Individuell kompetenssparande (IKF) .... regeringen... // HÄR TAR 
SID1 AV BANDET SLUT// 
 
Marianne: - Vår förhoppning är ju att vi ska bli den myndigheten som så små-
ningom kommer att hantera det, också med tanke på att vi har det här nätverket, 
utbildningsregistret och sådana grejer. Jag kan inte, här och nu, säga att det ska bli 
några personalnedskärningar. Däremot är det ju fullt möjligt med att det kanske 
inte tillförs, om inget drastiskt inträffar, så kanske det bara blir naturlig avgång 
som gäller och att vi då kanske inte tillsätter. Den möjligheten finns ju men vi har 
alltid haft en mycket, mycket tajt kostym och det är jag glad för. Vi har inte slagit 
på stora trumman.  
 
Marianne: - Några aviserade personalnedskärningar – det finns det inte. 
Omfördelningar av resurser däremot kan vara aktuella. 

 


