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Abstrakt 

Denna uppsats behandlar IT-arbete med fokus på IT-styrning, med offentlig sektor som 

utgångspunkt. Arbetet baseras på en två månaders praktik som utförts vid ett av Sveriges 

landsting, där arbetet vid huvudkontorets IT-avdelning har observerats och intervjuer utförts. 

Arbetet presenterar den struktur för IT-styrande som landstinget använde då praktiken utfördes. 

Det presenterar dessutom svårigheter som upplevs av de som styr landstingets IT i brist på dels 

detaljerade styrdokument för IT, och dels ett bristande stöd ifrån ledningen. Detta leder vidare 

till en teoretisk diskussion kring IT-governance, Shared services samt Strategizing. Det hela 

fångas upp i en diskussion som redogör för de olika styrande aspekternas påverkan på IT-

strategi och IT-arbete. Arbetet bidrar därmed till kunskapsbasen kring IT-styrning genom 

analys av IT-arbete offentlig sektor. 

Förord 

Det var intressant att iaktta en komplex organisation från insidan och lärorikt att se hur det 

skiljer sig från läroböckerna. Jag vill tacka alla vid det landsting som låtit mig vara närvarande 

och funnit tid till att hjälpa mig, deltagit i intervjuer och delat berättelser trots att det var en 

stressig tidsperiod. Utan er hade det inte blivit ett intressant och lärorikt uppsatsarbete som detta, 

och jag hoppas att jag genom denna uppsats kan bidra med några värdefulla insikter. Jag är 

också väldigt tacksam till alla jag träffat på i möten, rundturer och besök som alla varit trevliga 

och arbetat med min närvaro. Jag tackar även min handledare Ravi Dar och examinator Mats 

Edenius som hjälpt mig med uppsatsarbetet och försäkrat att jag hållit en ordentlig kurs på 

vetenskapens hav. 

Slutligen vill jag tacka dig som läsare för att du tar del av mitt arbete! 
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1 Inledning 

Som högskolestudent inom IT, utan påtaglig yrkeserfarenhet inom branschen, så är den 

föreställningen man tar med sig in i en praktik formad efter de läromedel som använts under 

utbildningen. En stor del av läroböcker, föreläsningar och andra övningar ämnar lära studenten 

bra tillvägagångssätt för att lyckas med IT-projekt och implementationer, utvecklingsfaser, 

kommunikation mellan parter, applicering av designsätt för respektive typ av projekt, och så 

vidare. Därför skapas en uppfattning om att IT generellt ser ut och går till på ett visst (”rätt”) 

sätt i verkligheten, då det är vad man lärt sig fungerar bäst. Detta resulterar i en föreställning 

och förväntan om IT, som studenten sedan tar med sig in i sin praktik. 

Jag ställdes därför inför stor förvåning då min praktik vid ett av Sveriges landsting påbörjades, 

och det IT-projekt jag skulle delta i inte alls var utformat så som jag hade trott. Jag var 

välkommen till landstingets huvudkontors IT-avdelning, och det var överenskommet att jag 

skulle delta i ett projekt som skulle testa en ny sorts IT-utrustning för patienter inom vården. 

IT-avdelningen vid huvudkontoret har ett övergripande strategiskt ansvar över verksamhetens 

IT, alltså verksamhetens IT-styrning. Jag visades runt, hälsade på medarbetare vid avdelningen, 

fick anteckningsmateriel samt ett eget rum, vägg i vägg med landstingets IT-direktör. Skype-

möten med andra parter som skulle delta i projektet var inbokade redan samma dag, och min 

studiebakgrund målade i mitt huvud snabbt upp en bild av ett relativt fartfyllt projekt med 

många samarbeten och intressanta möten. 

Men efter bara några dagar började verkligheten ge en annan bild än den jag som student hade 

med mig in i praktiken. Där jag hade föreställt mig ett heltids-projekt med många mötestillfällen, 

vattenfallsmodellen, olika tankebanor och intressanta problem, fann jag att projektets hastighet 

låg på endast 1.5 möten per vecka. Detta var fallet då alla deltagande frivilligt hade antagit detta 

projekt utöver sina vanliga arbetsuppgifter. Projektets testperiod var redan inplanerat flera 

månader efter min praktik skulle tagit slut, och jag fick mig tilldelat uppgiften att skissa på en 

projektplan och ett översiktligt schema då dessa inte fanns än. Det uppenbarade sig genom detta 

att ”IT-projekt” i verkligheten kanske inte alltid ser ut som i läroboken. 

Vid universitetet lär vi oss bland annat att IT-projekt bör ske med en utvecklingsgrupp, en 

bestämt utvecklingsform med faser och rutiner, någon metod för att skapa kravlistor, och så 

vidare. Till exempel så beskrivs i “Business information systems” (Beynon-Davies, 2009), en 

lärobok som används inom systemvetenskap, att utveckling bör ske i fem tydliga steg; Koncept, 

Analys, Design, Utveckling och Implementering. Detta tillsammans med andra läromedel ger 
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en uppfattning av IT-projekt som strukturerat och intensivt arbete, vilket formar en 

verklighetsuppfattning därefter. Eftersom projektet vid landstinget följaktligen skiljde sig från 

akademins bild av IT-projekt, så skymtades en potential i att undersöka andra aspekter av 

landstingets IT för att se om den skiljer sig från litteraturen. Med huvudkontorets IT-avdelning 

i fokus fortsatte jag att delta i möten kring originalprojektet, men deltog även i möten, 

presentationer och workshops av andra slag tillsammans med avdelningens medlemmar. Jag 

utförde intervjuer med medarbetare på avdelningen där vi diskuterade deras roll och situation 

som ansvariga för olika aspekter av landstingets IT, för att få förståelse för IT inom 

verksamheten. 

Vartefter min förståelse för organisationen och arbetet kring IT ökade så såg jag allt fler av de 

svårigheter som de anställda vid huvudkontorets IT-avdelning måste hantera i sitt arbete. Först 

lät det som små problem med lätta lösningar, men vartefter allt större svårigheter dök upp 

kändes det allt mer som en miljö där IT-verksamhet borde vara omöjlig att bedriva. Samtidigt 

motbevisades detta genom det faktum att verksamheten dagligen fortgår framgångsrikt, med 

mycket IT inblandat i många delar av verksamheten. At detta dessutom skedde i en mycket stor, 

komplex och för samhället viktig organisation som ett landsting, skapade ytterligare 

funderingar kring vad det egentligen var som styr IT under dessa förhållanden. 

1.1 IT i organisationer 

Informationsteknologi (IT) har funnits inom verksamheter sedan 70-talet, och även om det då 

fanns ansträngningar att utvinna beslutsstöd ur teknologin så var det främst standardiserade 

lagersystem som balanserade om hela marknader (Ciborra, 2002). Idag hanterar verksamheter 

däremot allt ifrån Intranät, groupware, utveckling och uppgradering av processer till utbildning, 

kundrelationer och internationell handel – allt med hjälp av IT (Ciborra, 2002). Med allt större 

bredd på vad IT inkluderar har IT-styrning etablerats som en övergripande strategisk 

kontrollprocess för att samordna det omfattande området. 

IT:s utveckling har på många sätt påverkat förvaltning av organisationer – både internt och 

externt (Dahlin and Ekman, 2011). Internt då hantering av ekonomi, personal, kommunikation 

och så vidare sker via olika IT-system. Externt då kommunikation med kunder, leverantörer 

och andra typer av entiteter förändrats tack vare hemsidor, ordersystem och integration med 

externa parter (Dahlin and Ekman, 2011). IT ger numera möjlighet till, utöver att stödja 

befintliga verksamhetsstrategier, att forma helt nya strategier med IT som del av dess mål. Detta 

gör att IT inte bara är en nödvändighet, utan också en möjlighet till ännu bättre 
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marknadsfördelar. Allt detta resulterar i att IT nu är en så stor del av hela verksamheter att 

verkställande chefer inte längre kan undvika IT-beslut. (Van Grembergen and Haes, 2008). 

En typ av organisation vars verksamhet alltmer involverar dessa styrande aspekter av IT är 

landsting. Sveriges landsting är stora, komplexa verksamheter inom offentlig sektor som har 

hand om olika områden av samhället, framförallt leverans av vård till alla medborgare – ett 

ansvar som måste uppfyllas stabilt och säkert. Med framsteg inom sjukvård - nya tekniker, 

apparaturer, läkemedel och arbetssätt som forskas fram, krävs en lika snabb adaption av IT för 

att kunna leverera bästa möjliga vård och i förlängning rädda liv. Dessutom ger framsteg inom 

vården ett ökat behov av nya sätt att administrera, vilket kräver snabb anpassning av nya 

information- och kommunikationstekniker. Med administrativt arbete och vård sammanslaget 

innebär detta att ett landsting kan behöva ansvara för ett elektroniskt journalsystem, Office-

paket med cloud-lösningar, avancerad vård-apparatur inom både sjukhus, tandvård och 

specialkliniker, telefonmöten via Skype och liknande applikationer, med mera. Utöver detta 

pågår även nya projekt för att kunna leverera mer och bättre vårdservice via internet. Dessutom 

så har IT-system en så avgörande roll i verksamheten att man inte har råd med problem och 

driftstopp, speciellt inte i en så känslig miljö som vårdverksamhet (Van Grembergen and Haes, 

2008). 

2 Problemformulering 

IT har ändrat både företag och branscher, och skapat nya områden genom e-handel, konsulting, 

outsourcing och liknande tjänster (Dahlin & Ekman, 2011). Dessutom kan till exempel ERP-

system täcka in hela verksamheter och vara en viktig del i hur dessa bedrivs (Dahlin & Ekman, 

2011). Detta skiljer sig från förr, då IT hanterades av lokal teknisk expertis från en utsedd IT-

avdelning (Moeller, 2013), vilket också ändrar innebörden av IT-styrning. IT är nu utspridd i 

alla delar av verksamheten, med många olika utformningar och ändamål, och måste därför 

hanteras och styras på nya sätt. Detta ger grund till frågor kring den moderna IT-styrningen - 

var i verksamheten den verkligen finns, hur den tar form, samt vilka aspekter som påverkar den.  

“Strategi” kan ge grund till en hel verksamhets utformning, och påverkar genomgående hur 

denna styrs (Galbraith, 2014). Strategisk ledning är därför att forma och utveckla 

verksamhetens mål, och implementera styrsätt att uppnå dessa (Karami, 2007). Denna 

definition fokuserar på att ledningen integrerar styrningsfunktioner i verksamheten för att öka 

dess framgång (Karami, 2007). Det finns däremot även strategiforskning som lyfter fram att 

formandet av strategi inte bara sker genom styrande ovanifrån, utan sker genom det vardagliga 



8 

 

arbete som driver verksamheten (Chia & MacKay, 2007). Strategi kan därför skapas både 

medvetet och omedvetet, och är beroende av den kontext som medarbetare befinner sig i (Vaara 

& Whittington, 2012). Detta resulterar i att en mängd individer och aktiviteter tillsammans 

formar verksamheten, och därmed även dess strategi (Jarzabkowski, 2005).  

Modern IT med högre komplexitet och integration i hela verksamheten väcker intresse för hur 

denna bör styras och hanteras, medan strategi beskrivs som mer än dokumentskrivande och en 

naturlig effekt av samverkan inom en verksamhet. Detta ger två olika aspekter kring IT att 

undersöka; den praktiska styrningen av IT inom komplex verksamhet och hur denna kan 

hanteras, samt den mer teoretiska omfattningen av hur IT-strategi ligger till grund för detta 

arbete, och hur denna uppstår inom organisationen. 

I landstinget som observerats i detta arbete syns att dess formande av IT-strategi inte är en 

isolerad process, utan del av ett gemensamt “IT-arbete” som styr många aspekter av IT. 

Landstinget innefattar en stor mängd IT som måste fungera för både verksamheten och 

allmänheten, och trots att strategiska dokument inte specificerar hur detta faktiskt skall utföras 

så fungerar verksamheten. Detta presenterar en intressant möjlighet att analysera verksamheten 

och dess IT-arbete, för att få ökad förståelse för relationen mellan IT-styrning och olika sätt att 

se på strategi.  

När en verksamhet ökar i komplexitet, så kan det resoneras att detta också ökar chansen att just 

den verksamhetens utformning av arbete och infrastruktur har unika aspekter, jämfört med 

liknande verksamheter i branschen. Om detta är fallet så bör det även gälla för IT-styrning, som 

generellt har blivit en stor del av hela verksamheter och därför ger varje fall ett unikt sätt att 

tänka kring, och organisera, IT-styrning. Sveriges landstings komplexitet gör det därför 

värdefullt att observera det arbete som berör IT inom dessa, såväl i den operativa verksamheten 

som på den strategiska nivån. Därmed fokuserar denna uppsats på IT-styrning inom offentlig 

sektor, där observationer rörande verksamhetens IT-arbete presenteras och används som grund 

för en diskussion kring modern IT-styrning.  

3 Syfte och Frågeställning 

Uppsatsens syfte är att, genom att studera landstingets IT-arbete, jämföra olika teorier kring IT-

strategi för att förstå hur IT-strategi kan ta form i denna typ av verksamhet, och hur detta 

påverkar IT-styrning. Arbetet behandlar tre teoretiska perspektiv; IT-governance, Shared 

services samt Strategizing. IT-governance och Shared services presenterar arbetssätt för 

styrning av IT, och ger därmed grund för att undersöka landstingets praktiska IT-styrning. 
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Strategizing, som behandlar uppkomsten av strategi, ger sedan möjlighet att föra en teoretisk 

diskussion kring hur strategi tagit form inom landstinget, och vad strategi är i detta sammanhang. 

Dessa tre teoretiska perspektiv har valts då intressanta aspekter i empirin format uppsatsens 

syfte kring detta område, och uppsatsen ämnar därmed att bidra till kunskapsbasen berörande 

IT-styrning och IT-strategi i komplex verksamhet i offentlig sektor. För att uppnå detta 

behandlar arbetet dessa frågeställningar: 

- Hur ser det dagliga IT-arbetet ut från huvudkontorets perspektiv? 

- Vad driver verksamhetens IT-arbete? 

- Vad är IT-strategi för ett landsting? 

Genom att diskutera dessa frågeställningar ges chans till att vidare förstå vikten av olika 

förhållanden för IT-styrning i denna typ av verksamhet. Vi kan även få insikt i hur IT-strategi 

tar form och vilken roll den spelar in. Dessutom kan vi genom den praktik som utförts få insikt 

i de behov som finns inom landsting gällande IT, och upptäcka vilka svårigheter som kan 

försvåra dess IT-arbete.  

4 Disposition och benämningar 

Arbetet består främst av fem delar. I kapitel 5 presenteras den metodik som använts i arbetet. I 

kapitel 6 presenteras uppsatsens empiriska bidrag, där observationer och intervjuer som utförts 

vid landstinget presenteras. Detta kapitel är uppdelat i att redogöra för formella styrredskap, 

medarbetarnas vardagsarbete och medarbetarnas upplevda arbetssituation separat. Hela kapitlet 

agerar svar till arbetets första frågeställning.  

I kapitel 7 analyseras vad som driver verksamhetens IT-arbete igenom de svårigheter som 

observerats, med hjälp av teori kring IT-governance och Shared services. Detta ger en djupare 

insikt i IT-styrning, och används som grund för att besvara arbetets andra frågeställning. I 

kapitel 8 presenteras och tillämpas teorier kring Strategizing, teori kring hur strategi uppstår, 

för att svara på arbetets tredje frågeställning. Detta sker genom en teoretisk analys kring ämnet 

som ämnar vidareutveckla förståelsen för hur IT-strategi tar form i, och påverkar, denna typ av 

verksamhet. Kapitel 9 är ett avslutande kapitel med förslag på vidare forskning. 

Då det landsting som observerats förblir anonymt benämns detta endast som ”landstinget”. 

Landstinget har många olika förvaltningar, alla med sin egen IT-avdelning. Landstingets 

strategiska förvaltning, som i arbetet kallas ”huvudkontoret”, är den förvaltning där 

landstingsstyrelsen, IT-direktören, med flera har kontor, och ansvarar därifrån för hela 
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landstinget. Praktiken ägde rum vid huvudkontorets IT-avdelning. För att skona läsaren från 

uttrycket ”IT-avdelningen vid landstingets huvudkontor” så benämns denna generellt bara 

som ”IT-avdelningen”. Den långa benämningen används vid behov. ”Medarbetare” syftar som 

standard till denna avdelnings personal. 

I arbetet används många begrepp som relaterar till IT, och dessa är de huvudsakliga som bör 

förtydligas: 

 IT-arbete – Samlingsnamn för all form av IT-relaterat arbete i en verksamhet. Detta 

inkluderar allt ifrån det arbete som underbygger tekniken i sig, såsom praktisk 

förvaltning och tillhandahållande av IT-lösningar, utveckling, utvärdering, utbildning 

och benämning, till strategiskt arbete på ledningsnivå såsom formandet av IT-strategi, 

beslutsfattande, säkerhet och målsättning. 

 IT-styrning – Syftar till strategiskt arbete kring IT, såsom fastställande av policys, 

strategier, mål och liknande aspekter som talar om hur IT skall bedrivas. 

 IT-governance – Ett nyare uttryck som syftar till sammanflätningen (”alignment”) 

mellan en verksamhets IT-arbete och andra strategier och mål. En god IT-governance 

innebär att IT-arbetet stödjer en verksamhets mål och vision, och inte strävar åt ett annat 

håll. 

5 Metod 

5.1 Metodansats 

Denna uppsats utgår ifrån en utförd fallstudie vid ett svenskt landsting som förblir anonymt. 

Fallstudiens insamlande av data sträckte sig över ett halvår, från senare 2015 till tidigt 2016, 

och den största datamängden är insamlad under praktik. Praktiken var ett led i uppsatsarbetet 

med syfte att ge en empirisk grund att basera arbetet på. Den varade 7 veckor under slutet av 

2015, där observationer och intervjuer utfördes. Data kompletterades senare med enkäter via 

epost, och ett par gånger har min kontaktperson tillfrågats om detaljer i landstingets 

arbetsprocesser. Styrkan med fallstudie, vilket Oates (2005) också redogör för, är att en instans 

av en process, fenomen, eller situation, och så vidare, kan studeras i sin natur genom en 

uppsättning kompletterande datainsamlingsmetoder. Genom att studera ett fall på djupet går det 

att observera alla samband, processer och andra faktorer som råder i dess verkliga omfattning. 

Detta ger en mer verklighetstrogen förståelse då man inte har isolerat samverkande fenomen 

ifrån varandra. 
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Jag var tilldelad ett rum på landstingets huvudkontors IT-avdelning, och var närvarande under 

ordinarie arbetstid. När inget speciellt var inplanerat fanns möjlighet att prata med och intervjua 

medarbetare, och öppna dörrar gav en inblick i den verksamhet som bedrivs, och vilka frågor 

som diskuterades. Jag deltog även i mat och fikaraster vars samtalsämnen vidare gav en 

uppfattning om hur medarbetarnas arbetssituation såg ut. Kontaktperson för praktiken var IT-

direktörens assistent och tiden spenderades främst med att observera dennes arbete och 

organisationen vi befann oss i. I detta ingick att delta i de möten denne närvarade vid, förutom 

de gånger min närvaro inte ansågs lämplig på grund av sekretess eller andra formella 

anledningar. Möten kunde gälla olika delar av arbetet, såsom styrgruppsmöten för IT, Skype-

samtal med externa vårdgivare eller avdelningsmöten.  

Det projekt jag deltog i under praktiken berörde leverans av vård över internet. Mitt bidrag till 

projektet blev främst att lyfta fram tankar och frågor då projektet i sig redan var relativt etablerat 

och under utveckling. Under möten gällande projektet så utfördes därmed deltagande 

observationer. Detta inkluderade möten med vårdpersonal, samtal med mjukvaruleverantör, 

akademiska presentationer kring området, och besök till olika sjukhus. Under andra typer av 

möten som inte var relaterade till projektet, såsom styrelsemöten eller upphandlingar, 

presenterades jag som praktikant men observerade mötet ur ett icke deltagande perspektiv. Det 

förekom även att jag fick följa med andra medarbetare till olika förvaltningar inom landstinget, 

såsom sjukhus eller leverantör av IT-lösningar, för att iaktta verksamheten där. Under dessa 

tillfällen socialiserade jag med medarbetare för att få ökad förståelse för verksamheten. Som 

Oates (2005) beskriver så låter observationer mig som forskare se verksamheten i sin vardag, 

och visar fenomen som inte förekommer i litteraturen. Däremot var min närvaro ett eventuellt 

störningsmoment för ett “normalt” beteende från de medarbetare som observerades (Oates, 

2005). 

5.2 Respondenter 

Observation utgick främst ifrån min kontaktpersons omgivning, vilket till största del var 

huvudkontorets IT-avdelning. Då jag ibland följde med andra medarbetare till andra delar av 

organisationen gavs möjlighet till fler interaktioner. Olika typer av möten gav möjlighet till att 

lyssna på och tala med bland annat vårdpersonal, utvecklare, avdelningschefer och andra 

medarbetare inom den breda organisationen. 

Intervjuer och enkäter utfördes endast med medarbetare på IT-avdelningen, då det var deras 

arbete som observerades. Att intervjua personer utanför avdelningen hade dels känts socialt 
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påträngande (då de anställda vid IT-avdelningen var de enda jag träffade regelbundet), och hade 

en förväntat låg relevans till arbetets syfte. 

5.3 Datainsamling 

Arbetets största andel datainsamling skedde genom deltagande observationer. Som Oates 

(2005) beskriver är observationer ett bra sätt att undersöka vad som sker inom ett sammanhang 

då detta kan observeras med egna ögon. Observationer kan ge ny insikt då funktioner, rutiner 

eller beteenden inom en verksamhet i verkligheten kan skilja sig från hur en respondent hade 

återgett dessa i intervju (Oates, 2005). 

Observationer antecknades med papper och penna under dagen, och vid funderingar kring 

arbetet välkomnades jag alltid att ställa frågor. Denna metod användes då användande av dator 

kan uppfattas som osocialt och skapa distans till medarbetare, vilket kan orsaka sämre respons. 

Anteckningar överfördes till dator innan hemgång varje dag. Dessa ordnades efter datum, samt 

att intressanta fenomen eller observationer utvecklades i ett separat dokument senast nästa dag 

för att detaljer inte skulle glömmas bort. I detta separata dokument delades varje observation in 

i ett antal kategorier baserat på dess typ, för att göra senare analys av materialet lättare. Jag 

skrev även en forskningsjournal två dagar i veckan där mina tankar och känslor kring praktiken 

och arbetet beskrevs. 

Under praktikens gång utfördes intervju med sju av avdelningens åtta anställda, IT-direktören 

inräknad. Utöver detta intervjuades en före detta IT-direktör som då och då kom till avdelningen 

för att uträtta något ärende kring kvarliggande ansvar. Intervjuerna var av semi-strukturerad 

karaktär, där bestämda frågor ställdes med följdfrågor för att fånga upp intressanta diskussioner. 

Beroende på hur självgående respondenterna var följdes frågorna antingen noggrant eller så 

fördes diskussionen vidare i blandade områden. Intervjuerna tog ungefär 45 minuter att 

genomföra och spelades med tillåtelse in för transkribering. Även då frågor under 

observationers gång gav värdefull insikt, så var intervjuer ett bra sätt att få en längre stund att 

diskutera arbetet på ett mer formellt sätt, med förbestämda frågor. 

Som Oates (2005) beskriver så var intervjuer ett bra sätt att få detaljrik information. De är bra 

för att få svar på komplexa, öppna frågor där svaren skiljer sig mellan respondenter, och kan 

användas för att utforska känslor och uppfattningar som inte kan fångas upp via förbestämda 

frågor (t.ex. enkäter). Dessutom kan intervjuer öppna upp respondenter till känsligare ämnen 

som de inte skulle vilja dela med sig av till en främling de aldrig träffat. (Oates, 2005) 
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De frågor som ställdes i intervju berörde många aspekter av IT-arbete, främst under de tidigare 

intervjuerna då arbetets syfte fortfarande inte var fastställt. Genom en blandad uppsättning 

frågor eftersöktes intressanta aspekter att undersöka vidare, och detta bidrog även till att skapa 

en helhetsuppfattning om hur IT bedrivs i verksamheten. Vartefter observationer och intervjuer 

utfördes så skapades en uppfattning om hur IT-arbetet såg ut vid landstinget, vilket började 

lägga en grund för arbetets fokus. Detta gjorde att senare intervjuer inte inkluderade samma 

frågor som de tidigare, då diskussionen nu fokuserade mer på det alltmer framträdande syftet. 

Det genomgående tema som fanns närvarande i alla intervjuer var dock alltid att förstå IT-

arbetet för de anställda i huvudkontorets IT-avdelning. 

Efter avslutad praktik, under bearbetning av materialet, behövdes ytterligare svar på vissa frågor 

som inte ställdes under praktiken. Detta eftersom uppsatsens syfte inte specificerades fullt 

förrän efter praktikens slut. För detta skrevs en enkät, med ett antal frågor som bad om fritext-

svar. Fyra av åtta personer vid avdelningen besvarade enkäten som skickades och returnerades 

via e-post. Enkäter låter mig som forskare ställa identiska frågor till samtliga respondenter 

vilket ger jämförbara svar på ett strukturerat sätt (Oates, 2005). Den låter forskaren ställa frågor 

utan behovet att ses ”face-to-face”, och respondenterna kan besvara enkäten när de vill, fram 

till deadline (Oates, 2005). 

Styrande dokument och andra definitioner har hämtats under och efter praktiken från 

landstingets hemsida och externa nätverk. Då landstinget förblir anonymt så kan dessa källor 

inte hänvisas. Av samma anledning specificeras heller inte vilken styrmodell som verksamheten 

använder sig av, och källhänvisning uteblir även där. 

5.4 Analysmetod 

Eftersom uppsatsens syfte inte var bestämt under praktiken så bidrog min växande förståelse 

för verksamheten till ett kontinuerligt formande av arbetets fokus. Intervjuer transkriberades 

vartefter de utfördes (under loppet av 4 veckor) och det som sades kategoriserades in i olika IT-

aspekter, precis som med observationer. Efter avslutad praktik så analyserades insamlat 

materialet igen under våren 2016 då uppsatsarbetet startade. Även om uppsatsens frågeställning 

inte var bestämd så fanns alltid en vilja att redogöra för det IT-arbete som jag observerade, och 

de svårigheter som jag uppfattade under praktiken. Med många aspekter av IT att presentera 

var det en utmaning att strukturera detta tydligt för både syftets och läsarens skull. Empirin har 

därmed delats upp i tre delar; den första delen beskriver de formella dokument som styr arbetet 

jag observerade; den andra delen redogör för medarbetarnas dagliga arbete och hur det går till; 
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och den tredje delen presenterar medarbetarnas egna uppfattningar och tankar kring sin 

arbetssituation som beskrivits i intervjuer. 

Teoretisk analys sker inom tre teoretiska områden; IT-governance, Shared Services samt 

Strategizing. (Observera att detta inte har något samband med de tre nivåer av empiri som just 

förklarats). Dessa tre områden har valts då intressanta aspekter i empirin format uppsatsens 

syfte kring IT-styrning och IT-strategi. Analys har delats upp i två kapitel för att behandla de 

två sidorna av IT-arbete, som detta arbete ämnar undersöka, för sig. Teori kring IT-governance 

och Shared services, som till större mån behandlar praktiskt tillämpad IT-styrning, jämförs med 

uppsatsens empiriska bidrag för att undersöka vad som driver landstingets IT-arbete. I kapitlet 

efter så förs en mer teoretisk analys med hjälp av Strategizing, där IT-strategi som koncept 

inom denna typ av verksamhet undersöks. Detta upplägg behandlar de olika aspekterna av 

verksamhetens IT-arbete, och ger därför möjlighet till en relevant diskussion kring modern IT-

styrning och IT-strategi för att besvara arbetets frågeställningar.  

Litteratur hämtades via Uppsala Universitets digitala bibliotek samt sökmotorn Scopus. 

Materialet bedömdes vara relevant om det behandlade ovan nämnda teori på ett vetenskapligt 

väl underbyggt sätt. Materialet består av både vetenskapliga artiklar och böcker kring de 

teoretiska områdena. Baserat på teoretisk analys och empiriskt material förs till slut en teoretisk 

diskussion som ämnar besvara arbetets frågeställningar och uppfylla uppsatsens syfte. 

5.5 Metodkritik 

Eftersom några av frågorna som ställdes i intervju skiljde sig mellan tidigare och senare 

intervjuer så var inte alla intervjuer utformade på samma sätt. Detta kan tänkas ha påverkat 

tankebanor och intervjuns uppfattade fokus, och därmed påverkat svaren. Vissa frågor behövde 

även ställas igen i form av enkät efter praktikens slut. Då inte alla svarade på enkäten har det 

resulterat i olika grad av detalj på svar kring frågor relaterade till syftet, från de olika 

respondenterna. Enkäter ger dessutom inte lika djupa och detaljerade svar som intervjuer (Oates, 

2005), vilket till högre grad hade gynnat arbetet. Detta var dock inte möjligt på grund av 

tidsbrist. 

Praktikens kontaktperson påpekade att det ämne som studerats kan vara känsligt för vissa 

medarbetare, och syftade till möjligheten att inte hela sanningen lyfts fram. Detta skulle 

innebära att den bild av verksamheten som förklarats inte är helt i linje med verkligheten, vilket 

ger utrymme för att fenomens påtaglighet, allvar eller andra nyanser inte är korrekta. Bilden 
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kan också tänkas få verksamhetens arbete att framstå mer ”korrekt” och välfungerande än 

verkligheten. 

Det finns en risk att jag som observatör har missbedömt situationer eller tecken på fenomen till 

en grad som inte stämmer med verkligheten. Det som skrivs är mycket baserat på det som 

berättats och även kontrolläst av medarbetarna, men trots detta kan min personliga uppfattning 

vara annorlunda ifrån den verkliga situationen. 

Slutligen finns det en risk att det finns mer relevant litteratur kring de teoretiska områden som 

behandlas som jag inte uppmärksammat. Detta skulle kunna resultera i en analys och diskussion 

som inte tar alla aspekter i beaktning då arbetets frågeställningar besvaras. 

6 Landstingets IT-arbete 

I detta kapitel presenteras arbetets empiriska bidrag - observationer från den praktik som utförts 

på landstinget. Synvinkeln på organisationen och arbetssituationen är utifrån huvudkontorets 

IT-avdelning och dess anställda, där praktiken ägde rum och data samlats in. Detta kapitel i sig 

besvarar arbetets första frågeställning - hur det dagliga IT-arbetet ser ut från huvudkontorets 

perspektiv. 

Grundutbildning i systemvetenskap ger en ordningsam bild av hur IT generellt utformas i 

organisationen, där två aspekter - operativ ledning och strategisk ledning - ses som tydligt 

separerade. Med denna bakgrund började jag min praktik med att söka efter dessa två strukturer, 

men upptäckte snart att de i denna verksamhet såg annorlunda ut. Vissa aspekter av strukturerna 

förekom inte alls, medan andra på olika sätt var blandade och hade blivit del av samma 

vardagliga IT-arbete. Genom att analysera observationer och dela upp dessa i kategorier blev 

det tydligare vilka aspekter av IT som förekommer, och hur de påverkar och påverkas av 

verksamheten som helhet. I detta kapitel presenteras vad som observerats. 

Kapitlet är uppdelat i fyra delar. Först (6.1) presenteras delar av den styrande dokumentation 

som finns berörande IT inom verksamheten. Sedan (6.2) förklaras olika aspekter av hur 

medarbetarnas dagliga arbete går till, då jag gått bredvid dem vid avdelningen och observerat. 

Efter detta (6.3) presenteras medarbetarnas tankar om olika aspekter av sitt arbete, vad som 

fungerar och vad som är problematiskt. Kapitlet avslutas (6.4) med en bearbetning av tidigare 

delar och skapar en brygga emot en teoretisk diskussion i nästa kapitel. Delarna i sig är även 

uppdelade i underrubriker för att underlätta läsning, då många olika aspekter av arbetet tas upp 

och presenteras. 
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6.1 Landstingets formella struktur 

Landstinget arbetar bland annat med hela länets kultur, tandvård, och framför allt sjukvård. 

Verksamheten är uppdelad i en mängd förvaltningar, där till exempel sjukhus, lasarett, 

leverantör av sjukvårdsrelaterad teknik och IT, privata vårdgivare, vårdcentraler och så vidare, 

alla är egna förvaltningar. Förvaltningen som i detta arbete kallas för ”huvudkontoret” har för 

ansvar att se till att politiska beslut genomförs i hela verksamheten och agerar även stödfunktion 

till övrig verksamhet (Landstingets webbsida, 2016). 

Huvudkontoret har i sin tur ett antal avdelningar som ansvarar för olika aspekter såsom ekonomi, 

juridik, HR, IT, med flera. IT-avdelningens roll är formellt sett att vara ”beställare” gentemot 

den förvaltning som säljer IT-lösningar till övriga landstingets verksamhet. I egenskap av 

beställare ska huvudkontorets IT-avdelning bidra med den strategiska planen för vad som gäller 

för IT inom hela landstinget, och sätta de ramar som andra förvaltningar måste följa. 

Alla förvaltningar har en egen IT-avdelning med egen IT-chef och egen IT-budget som de helt 

råder själva över, vilket betyder att huvudkontoret inte har direkt bestämmanderätt över andra 

förvaltningars IT-verksamhet. Det är även från denna avdelning som pilotprojekt startas då de 

ser nytta i en ny teknologi eller ska delta i ett EU-projekt. IT-direktören håller regelbundet 

möten med alla förvaltningars IT-chefer närvarande för att diskutera budget, projekt och 

förändringar, men beslut om breddinförande eller andra storskaliga beslut tas av 

landstingsstyrelsen. 

6.1.1 Styrande dokument för IT 

På landstingets webbsida finns de styrande dokument som gäller för verksamheten i dagsläget. 

Där ingår olika aspekter av IT, såsom bestämmelser kring sociala medier, e-postanvändning, 

data- och telekommunikation, kontorsprogramvara, och liknande. De flesta dokumenten är 

daterade 2010 eller äldre, inklusive dokumenten för IT-styrning och IT-policy, som är de två 

dokument som beskriver IT:s roll inom verksamheten. IT-policyn definierar IT och dess 

övergripande mål, medan IT-styrningsdokumentet beskriver de IT-relaterade möten som skall 

ske och dess ansvarsområden. 

Dessa är de mål för IT som beskrivs i IT-policyn: 

”Den övergripande inriktningen är att 

 IT är en del av verksamheten, 
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 IT är ett hjälpmedel både för att utföra landstingets uppdrag och för att kontinuerligt 

förbättra genomförandet, 

 IT ska bidra till att förverkliga landstingets vision och mål. 

Övriga mål inom IT-området är att 

 Göra ett processorienterat och integrerat arbetssätt möjligt såväl inom som över 

enhetsgränser, 

 Stödja arbetsformer som bidrar till god tillgänglighet, hög kvalitét och 

kostnadseffektivitet, 

 Bidra till samordning, samverkan och effektivitet, 

 IT-användningen skall ske jämställt, på lika villkor för alla användargrupper, 

 Ge användare av IT inflytande över systemens utformning, 

 Tillgodose kraven på en säker informationshantering, 

 Ha en säkerhetsnivå som är väl avvägd, motiverbar och accepterad.” 

IT-direktören, avdelningschef för huvudkontorets IT-avdelning, ansvarar för den strategiska 

aspekten av landstingets IT. Denne har även det yttersta ansvaret för verksamhetens IT som 

helhet, och har relativt nyligen (sedan några år) blivit en del av styrelsegruppen/ledningen. I IT-

styrningsdokumentet beskrivs att IT-direktören ansvarar för: 

 Landstingets IT-strategiska beslut 

 Landstingets IT-policy och strategi 

 Landstingets övergripande IT-standarder och rekommendationer 

 Landstingets IT-säkerhetsnivå 

 Att verksamhetens krav och behov säkerställs i överenskommelser […] 

6.1.2 Styrmodell 

Landstinget använder sig av en styrmodell för att förvalta och vidareutveckla sina befintliga IT-

system. Det innebär att man grupperar in systemen i hela landstinget utifrån vilken verksamhet 

de stödjer och bildar systemförvaltningsorganisationer. Varje år tar 

systemförvaltningsorganisationerna fram planer för arbetet med tillhörande budgetar. För 

styrningen av utvecklingsåtgärder använder landstinget projektstyrningsmodellen PROJEKTiL.  

Styrmodellen är avsedd att, genom förvaltning av IT, underlätta ansvar och beslut på hög nivå 

kring detta inom verksamheten. Några av de vinster som modellen ämnar medföra är: ökad 
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styrbarhet; kontroll på information och funktioner; få IT-strategiska beslut på en hög nivå; 

förtydliga roller, befogenheter och ansvarsprocesser; ökad affärsnytta av IT-investeringar; och 

ökat samarbete mellan verksamhet och IT. 

6.2 Det dagliga arbetet 

Här presenteras det dagliga arbete som medarbetare vid huvudkontorets IT-avdelning utför. 

Dessa avsnitt är uppdelade i styrande och praktiskt arbete. 

6.2.1 Styrande arbete 

6.2.1.1 IT-arbetets struktur 

Huvudkontorets IT-avdelning är den avdelning som har det övergripande ansvaret för hela 

landstingets IT, och där arbetar landstingets IT-direktör tillsammans med sju medarbetare som 

alla arbetade aktivt inom ett eget specialiserat område. Exempel på dessa var IT-säkerhet med 

revisioner och kontroller, externa vårdgivare, elektroniskt journalsystem och utbildning inom 

detta, filhantering, arkitektur, projektplaner och samordning av verksamhetsgemensamma 

benämningar. Då varje förvaltning styr sin egen IT så bistår huvudkontoret främst med ramar 

och riktlinjer. Huvudkontoret kan välja att bara ansvara för aktuell version av viss programvara, 

men den lokala IT-chefen/teknikern kan fortfarande välja att frångå detta för en egenanpassad 

lösning. 

Landstingets arbete överlag är mycket beroende av den nuvarande politiken och ekonomin. Ny 

eller ändrad lagstiftning måste återspeglas i organisationen, och beroende på den nuvarande 

budgeten så finns ibland inte utrymme att utveckla nytt. Det kan även genom byte av regerande 

politiskt parti, direktörer och andra nyckelpersoner ske stora förändringar i arbetets fokus. 

Denna vågrörelse motarbetas dock av att beslut tas väldigt långt i förväg, vilket gör att 

organisationens närmast kommande arbete och riktning redan är fastställt. 

IT-budgeten inom landstinget är begränsad och den övervägs liksom allt annat då den totala 

summan balanseras om mellan avdelningar. Den största utgiften för avdelningen är 

licenskostnader för de olika program som alla IT-avdelningar i landstinget använder, så det kan 

vara svårt att få ordentligt med resurser för att starta igång nya projekt. Vill man göra stora 

förändringar, projekt eller införanden som kräver en ordentlig mängd pengar så måste en 

förfrågan beviljas ifrån ledningen. För piloter och andra testprojekt finns bara småsummor och 

den egna arbetskraften att tillgå. 
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6.2.1.2 Styrmodellens mötesform 

Förvaltandet med hjälp av styrmodellen sker i form av regelbundna möten mellan olika 

chefsroller inom verksamhetens förvaltningar, och är det huvudsakliga sättet att besluta om IT-

arbetets riktning och budget. Då alla förvaltningar ansvarar för sin egen IT-lösning är dessa 

tillfällen värdefulla för att diskutera, planera och bekräfta att IT fungerar och går åt rätt håll. 

Problem kan lyftas upp och tillsammans arbetar man mot en lösning. Då jag observerade ett 

möte av detta slag så diskuterades, utöver budget, att man hade problem med leverantören av 

den elektroniska patientjournalen, och att det rådde oklarheter i vad som är tillåten filhantering 

vad gällde användande av molntjänster. 

6.2.1.3 Huvudkontorets IT-avdelning 

Eftersom den styrande dokumentationen inte specificerar tillvägagångssätt för IT-arbete, så 

tillfrågades avdelningens personal vad som istället styr deras arbete. Varje person på 

avdelningen, som alla håller i specifika områden av IT inom verksamheten, måste skapa sig en 

egen uppfattning inom sitt ansvarsområde och agera på denna, där bedömningen baseras 

mycket på vilken typ av uppgift det rör sig om. Som exempel; för området IT-säkerhet styrs 

årliga revisioner, checklistor och rapporter som besvaras av övriga IT-avdelningar. Den individ 

som främst arbetar med vårdsystemet behöver vara mer projektdrivande är därför ute och jobbar 

mycket i verksamheten för att skapa sig en uppfattning om lösningen och hur den fungerar för 

vårdpersonal. Om funderingar fortfarande finns för man en dialog med IT-direktören och reder 

ut nästa uppdrag/steg i arbetet. Det finns även ett nätverk med kompetenta människor inom 

organisationen som man plockar upp när de behövs, och för funderingar finns både IT-

direktören och medarbetare att rådfråga i rummen intill. 

IT-direktören har möjlighet att sätta sina intressen och värderingar inom verksamheten i fokus 

och till viss del genom detta styra arbetet som helhet. Många av de projekt som utförs på 

huvudkontorets IT-avdelning har direktören som ”ägare”, och så utförs arbetet av den som har 

mest lämpad kompetens för projektet.  

Arbetet beror också på den nuvarande utmaningen – för de som arbetar i mycket kontakt med 

vården och utvecklarna av det elektroniska journalsystemet finns ofta en långsiktig plan 

eftersom en ny version beslutas om långt innan implementering. Men för IT-säkerhet kan det 

dyka upp oförutsedda säkerhetsrisker som måste tas tag i snarast, vilket får mycket av den 

omedelbara uppmärksamheten. 
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6.2.2 Praktiskt arbete 

6.2.2.1 Projekt inom verksamheten 

Det finns olika typer av projekt som kan bedrivas i verksamheten. Är det IT-relaterade projekt 

så är oftast huvudkontorets IT-avdelning inblandad, där den medarbetaren med mest erfarenhet 

inom området är med och styr projektet. Generellt utförs detta på order av IT-direktören som 

äger projektet, då denne är högsta ansvarig. Projekt kan startas ifrån olika håll, där några 

exempel är EU-projekt, politik, och egna projekt. Som medlem i EU har vi möjligheten att få 

bidrag ifrån EU för att delta i ett projekt som utförs i flera länder, där kravställning och 

rapportering sker gentemot EU. Politiskt relaterade projekt kan vara sådana där man tagit ett 

politiskt beslut om vad som ska införas/hur saker skall styras, och detta projekt jobbar för att 

uppfylla detta. Slutligen finns avdelningens egna projekt, där de själva ser möjlighet till 

förbättring/besparing av resurser för antingen medborgare eller landstinget, och startar ett 

testprojekt för att se om detta är något att bygga vidare på. 

6.2.2.2 En lång tidsplan 

Det första som blir tydligt i deltagande av arbetet på plats är den tidsaspekt som finns. I de 

högskolestudier jag deltagit i baseras ofta litteratur och antaganden på privat företagande, även 

bilden av arbetstakt inom utveckling av IT. Då praktikens projekt började syntes skillnad mellan 

den hastighet som studier ger uppfattning om, och hastigheten hos projekt i offentlig sektor. 

Med tre möten första veckan, och ännu färre planerade i kommande veckor, blev det snabbt 

tydligt att projekt och ”piloter” (en test-fas i ett nytt projekt för att mäta potential och låta 

personal testa det nya arbetssättet) av detta slag skiljer sig från ett IT-projekt inom privat 

verksamhet. Detta projekt var tidigare ett EU-projekt som man valt att gå ur, men nu ville starta 

upp igen på lokal nivå. Projektet återupptogs precis då praktiken började, men testperioden 

planerades snart in till att börja tidigt nästa år (2016) – då praktiken redan tagit slut. 

En förändring kommer i utsträckning att påverka hela länets vårdpersonal och befolkning på 

någon nivå. Pilotprojekt drivs med folk från olika delar av organisationen och ibland även 

externa leverantörer som alla måste sammanstrålas. Detta sker dessutom med personal inom 

landstinget som även har sina ordinarie arbetsuppgifter att engagera sig i, vilket lämnar 

betydligt mindre tid än ett projekt i ett privat företag där detta kan vara ett heltidsarbete. Tid för 

pilotprojekt och dylikt är generellt inget som frigörs, utan måste arbetas in i ett redan fullt 

schema. Utöver detta måste nya idéer/projekt genomgå riskkontroller, flera styrelsemöten samt 

göras plats för i budgeten. 
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Under styrelsemöten för IT beslutas de stora planerna för IT inom organisationen framöver, där 

i vissa fall ett helt år framöver redan är fastställt. Ett beslutande om ett eventuellt införande av 

en ny teknik måste tas upp i ledningen, och om deadline för detta missas eller underlaget inte 

var korrekt kan det ta månader innan samma beslut tas upp igen. 

6.2.2.3 Nyutveckling av IT 

Uppgradering och nyutveckling av IT leds och bekostas generellt av huvudkontoret. IT-

avdelningens budget är begränsad, så om projekt är av omfattande storlek måste förslaget läggas 

fram till ledningen som får bevilja projektet och fördela resurser. Generellt står varje förvaltning 

för sin egen IT, men de största kostnaderna ligger hos huvudkontorets IT-avdelning som betalar 

licenskostnader för till exempel hela landstingets Office-lösning. Den mängd pengar som blir 

kvar kan användas till piloter och andra mindre projekt för att testa om det är värt att föreslå 

breddinföring eller inte. Förvaltande av den slutprodukt som ett projekt levererar får 

mottagare/användande förvaltning stå för. 

Då IT ständigt går framåt i alla delar av världen så händer det att det uppstår bristande 

definitioner och bestämmelser för nyare IT-fenomen. I det projekt jag deltog i framkommer ett 

problem där ”e-hälsa”, hälsovård i samband med Internet, är ett löst flytande ansvarsområde 

där det varken är tydligt vem som håller i det, utvecklar det eller betalar för det. 

Betalningsmodeller för till exempel vård på distans var ett av de problem som tidigare behövts 

lösas där bristande definitioner rådde. Det var inte bestämt hur en sådan inregistrering, som 

fortfarande skulle registreras av vårdpersonal, skulle klassas, vilket ledde till att dessa inte 

fakturerades alls. Förr har samma situation uppstått där vårdpersonal fakturerade landstinget 

samma summa som den tidigare formen av besök, trots att besöken med den nya teknologin 

gick mycket snabbare gentemot innan. 

6.2.3 Utbildning inom elektronisk patientjournal 

Det elektroniska journalsystemet som används inom vården är ett mycket komplext system med 

en till synes oändlig mängd funktioner och integrationer. Det krävs mycket träning för att 

bemästra systemet till den grad att det kan användas korrekt och tidseffektivt. Förvaltande av, 

och utbildning inom, journalsystemet sköts av en förvaltning som specifikt har detta som 

uppgift. Det är även den förvaltningen som har mest kontakt med systemets leverantör.  

Däremot, eftersom detta journalsystem är avgörande för fortsatt vårdarbete, så spelar det även 

en stor roll i huvudkontorets arbete. Då arbete i systemet måste fungera för att inte försätta 

patienter i risk så är det viktigt att användare kan hantera systemet korrekt. Om de inte 
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genomgår ordentlig utbildning så skapas risker både för verksamheten och patienter, vilket man 

tar på stort allvar. Finns det problem med utbildningen eller andra aspekter av systemets 

hantering måste därför huvudkontoret skapa riktlinjer som ser till att ett ordentligt 

utbildningsarbete genomförs. Utbildningen består av två heldagar där en instruktör går igenom 

de viktigaste funktionerna i en testmiljö inför en grupp på ca 20 personer åt gången. Att delta i 

utbildningen är starkt rekommenderat men inte obligatoriskt, så användare anmäler sig själva 

till ett utbildningstillfälle. Användare hindras inte från att använda systemet även om de inte 

slutfört utbildning, men det förekommer påminnelser om detta i användargränssnittet för att 

uppmana till att lära sig systemet ordentligt. 

6.3 Medarbetarnas situation 

Här presenteras medarbetarnas tankar om olika aspekter av sitt eget och verksamhetens IT-

arbete, som framkommit igenom intervjuer. Dessa avsnitt är uppdelade i tankar och svårigheter 

kring tre respektive områden - avdelningen, individen samt verksamheten. 

6.3.1  Avdelningens svårigheter 

6.3.1.1 IT-avdelningens arbete 

Då alla förvaltningars IT-avdelning hanterar sin egen IT så har huvudkontorets IT-avdelning 

letts mot ett mer projektinriktat och tekniknära arbete. I intervju så förklarade den dåvarande 

IT-direktören sin uppfattning om deras arbete: 

Avdelningen är då, vi ska ju vara en strategisk avdelning här då. Och då har det inte riktigt 

varit klart vad vårt uppdrag varit tycker jag då men, och vi är lite spretiga. Det är väldigt få 

här som jobbar strategiskt. Jag sällan, och de andra ännu mindre. Så det måste bli en 

förändring här. Och vi är antagligen tekniskt lite för djupa, vi bryr oss om saker som är 

för långt ner i någon sorts… stack […] 

IT-direktören förklarar vidare att grunden till detta är den mycket decentraliserade IT som 

landstinget arbetar med. I vissa fall har IT-funktioner blivit relativt icke-styrda och oövervakade, 

men eftersom direktören, enligt styrande dokument, måste kunna svara inför allting och ha koll 

så resulterar detta i mycket extra arbete utöver den egna avdelningen. Även de andra på 

avdelningen upplever att de kan påverka verksamhetens IT mer genom att delta i och leda IT-

projekt med en strategisk vision i grunden, än att endast sätta övergripande strategiska riktlinjer. 

Detta eftersom riktlinjer i en väldigt decentraliserad struktur får liten effekt då alla fortfarande 

kan forma egna lösningar inom dessa ramar, men genom att styra IT-projekt kan de se till att 

enhetliga och långsiktiga lösningar formas. 
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6.3.1.2 Avsaknad av styrande dokument 

Då jag frågade IT-direktören om att få se de styrande dokument som gäller för avdelningen så 

svarade denne att det inte finns några sådana. Medarbetarna på avdelningen har också beskrivit 

att det finns en tydlig avsaknad av mer konkreta och påtagliga mål i dokumenten, vilket i vissa 

fall gör arbetet mer flytande och otydligt. I intervju så frågade jag medarbetare hur det kommer 

sig att uppdragsbeskrivningen är bristfällig, och om man inte försöker få en bättre sådan, där en 

svarade: 

Det är många delar, visst är det skönt att inte ha ett uppdrag men å andra sidan vet du inte 

riktigt när du är klar om du inte har ett uppdrag. Att ha ett uppdrag innebär ju också att det 

är någon som suttit ned någonstans och tänkt efter ”vad är det verkligen vi behöver göra?”. 

Så. Det är lite fluffigt i kanterna nu då. Och det har ju att göra med, det är ett arv från att… 

vårt uppdrag inte är riktigt tydligt. 

De mål för IT som står skrivna i dokumentationen är viktiga aspekter i arbetet, men det beskrivs 

inte hur, eller med vilka medel, som dessa skall uppfyllas. Medarbetarna uttrycker att dessa 

dokument är i behov av uppdatering då revidering och uppdatering inte varit frekvent 

(dokumenten är daterade 2007 och 2008). De ser gärna alla nivåer av dokument 

uppdaterade/skapade, men främst saknar de mer detaljerade mål och tillvägagångssätt gällande 

avdelningen och individen, vilket inte alls omnämns i den styrande dokumentationen som finns.  

Några medarbetare har sagt att det ska finnas “styrkort” på alla nivåer ifrån landstingsbredd till 

avdelning till individ, som beskriver vad varje del eller individ är menad att arbeta med. Dessa 

omnämns inte i styrande dokument, utan togs bara upp i intervjuer. De omnämns bara i några 

intervjuer där de tillfrågades vad som styr deras arbete, och då framställs de som något som 

finns, men inte är tillräckligt för att ersätta avsaknaden i dokumentationen.  

6.3.1.3 Arbetets vision 

Då jag under praktiken förstod situationen gällande styrande dokument så kändes det som att 

det borde vara omöjligt att arbeta utan något som i universitetsstudier framställs som väldigt 

viktigt. Då jag undersökte vad som istället leder arbetet så svarade de att medarbetarna och IT-

direktörens driv är en stor faktor. Det uttrycks att det inom avdelningen finns en gemensam 

vilja att lösa problem och skapa bra lösningar för organisationen. Detta gör att alla tar ansvar 

för sitt område och ser var IT skulle kunna utvecklas, och hittar ett sätt att arbeta mot detta. På 

en mer övergripande nivå arbetar även styrmodellen i dessa banor då ett flertal möten hålls 
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regelbundet med olika nyckelpersoner på plats, som diskuterar olika aspekter av IT-arbetet och 

hur man bör fortsätta. 

IT-direktören spelar också en stor roll för hela avdelningens arbete då dennes vision och 

prioriteringar styr arbetet som helhet. Flera gånger nämns att om IT-direktören byts ut så får 

man vänta tills nästa direktör blir tillsatt och invand för att se hur arbetet kommer att fortlöpa 

hädanefter. IT-direktören tolkar de ledande mål som finns i dokumentationen, skapar en vision, 

och leder IT-arbetets helhet framåt med denna som mål. 

Ett flertal personer i chefsposition berättar att det är viktigt med vision från direktörens sida, 

men man måste vara redo att slita länge. Det finns historik av projekt som fick arbeta i motvind 

i många år innan de blev verklighet. Mer nyligen har direktören i ett flertal år försökt få en 

central IT-budget, för att kunna styra resurser dit de gör mest nytta ur ett strategiskt 

helhetsperspektiv, men har ännu inte gjort framgång. Denna förändring skulle innebära att 

övriga förvaltningar förlorar kontroll över sin IT-budget, vilket gjort att förslaget fått motstånd. 

6.3.2 Individuella svårigheter 

6.3.2.1 IT-avdelningens projektdrivande 

En stor oklarhet som medarbetarna vid IT-avdelningen upplever är huruvida avdelningen ska 

arbeta operativt eller inte. Exempel på typiska projekt som de bedriver idag är piloter, 

uppgradering av system, övergångsarbeten, utvärderingar och liknande, där flera av dem jag 

intervjuat inte tror att dessa typer av projekt riktigt hör hemma hos den strategiska avdelningen. 

De menar att de egentligen arbetar för mycket ”hands on” jämfört med vad avdelningen per 

definition skall utföra. Om avdelningens arbete analyserades ordentligt tror de att det strategiska 

styrandet och de projektdrivande arbetena skulle delas upp i respektive mindre avdelningar. 

Projekt drivs ofta tillsammans med människor från andra förvaltningar än den egna. En 

svårighet med detta är att det kostar den egna förvaltningen pengar att ta hjälp från en annan 

förvaltning inom organisationen. Detta beror delvis på att varje förvaltning hanterar sin egen 

budget, så även om de tekniskt sett är medarbetare i samma organisation så måste hjälp ”köpas” 

inom organisationen. De förklarar att tanken är att skapa en konkurrenskraft internt för att 

uppmana till att ta vara på den kunskap som redan finns inom verksamheten, men detta kan 

även upplevas vara hämmande för kunskapsdelning då man måste vara medveten om ekonomin 

som hör till att ta hjälp utanför den egna förvaltningen. 
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De anställda berättar att det i landstinget inte finns samma intresse och behov som i privat 

verksamhet av att snabbt ta fram och driftsätta nya projekt, eftersom detta inte är verksamhetens 

syfte. Detta såvida det inte handlar om något med stor och akut inverkan på medborgarnas 

säkerhet eller landstingets möjlighet att leverera vård, då detta har hög prioritet. 

6.3.2.2 Utvärdering och omvärldsbevakning 

Flera av de anställda vid IT-avdelningen säger att den största besparing inom IT landstinget 

skulle kunna göra är att bättre utnyttja de IT-resurser som redan finns. I intervju förklarar en 

medarbetare vad som skulle behövas för att göra dennes jobb lättare att utföra: 

Det är resurser. Jag tror att vi skulle kunna uppnå otroligt stora effektivitetsvinster genom 

att Ett - få tillgång till personalens tid så att dom utbildas ordentligt innan vi driftsätter nya 

saker. Två - resurser i form utav mig och liknande, som jobbar aktivt ute i verksamheterna 

med verksamhetsutveckling, alltså jobba med att man faktiskt använder systemet på det 

mest effektiva sättet. Och inte bara överför gamla dumma rutiner i systemet. 

Att få vara ute i verksamheten, säger några av medarbetarna, skulle också ge ett sätt att mäta 

hur landstingets IT-situation och avdelningens arbete ligger till gentemot det önskvärda läget. 

Med dessa insatser upplever de att de skulle få möjlighet att utvärdera den IT som används och 

hitta sätt att utnyttja den på ett bättre sätt. 

Något som vissa på avdelningen även skulle uppskatta är bättre chans till omvärldsbevakning. 

De säger att det skulle underlätta deras arbete om de fick åka på fler presentationer, utbildningar, 

mässor och liknande, för att öka sin vetskap om möjliga lösningar för verksamheten. Likaså 

tror de att det skulle vara nyttigt med mer bevakning inom landstinget i sig då detta skulle skapa 

en större förståelse för hur verksamheten bedrivs idag. Med större förståelse kan sedan mer 

resurser läggas på att hitta nya idéer, nya sätt att göra saker och i slutänden resultera i en 

flexiblare verksamhet. En medarbetare förklarar att det ibland kan kännas som att man hamnar 

i en isolerad ”IT-bubbla”, och tappar kontakt med hur verksamheten faktiskt fungerar. Detta 

ger ett behov av att arbeta närmare verksamheten för att återupptäcka det riktiga 

verksamhetsbehovet. 

6.3.2.3 Utbildningssituationen 

För att vårdpersonal ska kunna arbeta effektivt krävs god kunskap inom den elektroniska 

patientjournalen, men de som ansvarar för utbildning inom detta ser potential för förbättring. 

De förklarar att man inom vården oftast prioriterar patienter och patientkontakt före IT och 

annat arbete. Utbildning inom vårdsystemet ses därför av många som produktionsbortfall. En 
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utbildare inom journalsystemet menar att både användare och dess chefer har mycket svårt att 

tänka sig hur två hela arbetsdagar skulle behövas för utbildning inom systemet, och det händer 

därför ofta att anmälda deltagare hoppar över en eller båda utbildningsdagarna. Vidare menar 

utbildaren att okunskap i systemet inte bara kommer att leda till ineffektivt arbete och kosta tid 

i längden, utan också ge upphov till handhavande fel. 

IT-avdelningen och de som sköter journalsystemet har dock ingen möjlighet att tvinga 

användare att utbildas, och deltagaren i sin tur har inget inflytande om dess chef inte beviljar 

denne att gå på utbildningen. IT missförstås som något som kommer i vägen för att hjälpa 

människor, och det förekommer en missbedömning av den egna förmågan att ta till sig 

vårdsystemet på egen hand. Vidare kan bristande utbildning göra att en uppgift tar extra lång 

tid att utföra, vilket förstärker den negativa uppfattningen om att IT tar tid och förhindrar 

patientmöte. 

6.3.3 Verksamhetsvida svårigheter 

6.3.3.1 Verksamhetens syn på IT 

Landstinget är en stor organisation som utöver IT-personal och ledning innefattar både jurister, 

ekonomer, vårdpersonal, med flera. IT kan därför, av personal som är mindre insatta inom 

området, misstas för en simpel supportfunktion snarare än en värdefull del av verksamheten. 

Vårdpersonal upplevs av IT-personal jag talat med ofta som svåra att kommunicera med. De 

tenderar generellt att vara fästa vid det etablerade sättet att arbeta, och många har en negativ 

inställning till IT-lösningar som tycks komma emellan dem och de patienter de vill hjälpa. Inom 

vården finns en hierarki, förklarar IT-direktören, där man ser upp till läkare med högre 

akademisk och yrkesbaserad bakgrund. Även om IT-personal, som enligt landstingets struktur 

bär auktoritet, kommer för att diskutera nya lösningar med vårdpersonal så kan de bli sedda 

som en ”IT-mupp”, som inte förstår sig på vårdarbetet. Detta gör det svårt att diskutera 

vidareutvecklingar av arbetsrutiner, menar direktören. Det finns såklart vårdpersonal som ser 

positivt på IT-lösningar och förbättringar av deras arbete, men vårdpersonal upplevs generellt 

som en motpol till IT. Situationen gör det ibland svårt att föra IT framåt inom landstinget och 

vården. 

Personalen vid IT-avdelningen upplever det heller inte som att ledningen (utöver IT-direktören) 

ser den fulla potentialen till att spara pengar genom effektivare IT. En av medarbetarna 

beskriver sin uppfattning av hur ledningen ser på IT: 
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Min bild det är att man ser IT som en, ja, det är sådant som bara ska funka, inte att IT är en 

av dom stora möjligheterna. Support och teknik, typ. Inte att det är faktiskt en vedertung 

kanal och ett sätt att verkligen spara pengar, och ett sätt att verkligen underlätta vid 

kontakten med medborgare och patient osv. 

Förbättrade arbetsrutiner, central budget och effektivare IT-arkitektur är några förslag på 

förbättringar och besparingar som inte tycks få gehör ovanifrån. Det är svårt att presentera hur 

mycket pengar dessa implementationer skulle spara, vilket i sin tur gör det svårt att förmedla 

förändringarnas nytta. IT-direktör kommer eventuellt att upphöra som position i styrelsen, och 

detta upplevs som ett ytterligare tecken på att ledningen fortfarande underskattar IT. 

Men IT-direktören förklarar att det ändå finns en insikt om att IT är viktigt, även om de flesta 

inte ser den fulla potentialen lika väl som personalen på IT-avdelningen gör. Situationen i stort 

försvårar dock möjligheten att få gehör för idéer och förslag inom många delar av arbetet, och 

projekt och idéer kan ta många år att få igenom, med mycket slit och motvind. Direktören 

förklarar att IT är fungerande, erkänt nödvändig, och har budget för drift och viss utveckling, 

men saknar de resurser (både pengar och förståelse) som krävs för att göra den effektivare, 

sparsammare, mer accepterad och en naturlig del i hela verksamhetens utvecklingstänk. 

6.3.3.2 Ekonomins roll i IT-arbetet 

I 6.3.2.2 förklarade en medarbetare att det finns för få resurser för att vara ute i verksamheten 

och instruera, observera och förbättra arbetssätt. En annan förklarar att det finns besparingar att 

göra i arkitekturen, men då detta inte skulle generera en direkt synlig förändring för användaren, 

och vinsten ligger för långt in i framtiden för att ledningen ska uppfatta potentialen, så är detta 

arbete svårt att få igång. Direktören förklarar att ” Man upplever att det är viktigt men man har 

inga pengar att lägga.” Man jobbade även under praktiken på ett förslag om att flytta 

licenskostnader från huvudkontoret till de användande avdelningarna, för att motivera högre 

kontroll så att inte pengar spenderas på oanvända licenser. 

IT-strukturen inom landstinget innebär som tidigare nämnt att alla förvaltningar ansvarar för 

sin egen IT-budget, och en utformning som passar dem bäst så länge de ligger inom ramarna 

för landstingets IT-policy. Detta gör att huvudkontoret får lågt inflytande över vilket IT-arbete 

som prioriteras, och en bieffekt är att projekt som är grundläggande för andra påbyggnader inte 

får tillräckligt med resurser för att utföras snabbt nog. Det hela kan leda till en situation där alla 

förvaltningar har en egen blandning av IT-lösningar vilket i slutändan är svårt att arbeta med 

som helhet när det gäller utveckling, och redundans i systemet kostar också pengar. 
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Medarbetare förklarar vidare att den decentrala strukturen gör ekonomi till en kärnfråga i de 

flesta IT-projekt inom verksamheten. Alla har sin egen budget, vilket innebär att någon måste 

betala för det nya systemet. Då alla redan har en stram budget kan det därför vara svårt att 

motivera utveckling av ett nytt system eller en ny funktion om det inte leder till besparing av 

pengar. Ett färdigställt projekt måste dessutom fortsättningsvis förvaltas av någon, oftast 

mottagaren, vilket de kanske inte har pengar till. De besparingarna som IT-avdelningen ser 

potential för översiktligt – som förbättring av arbetsrutiner och infrastruktur – är svåra att sätta 

fasta siffror på, så utan tydliga och snabba effekter blir de svåra att motivera. 

6.4 Sammanfattning 

Den dokumentation som finns tillgänglig tydliggör inte hur IT-lösningen är tänkt att fungera, 

utan beskriver mer det värde man vill få ut av IT i organisationen. Strukturen är väldigt 

decentraliserad, och med många svårigheter från både strukturen i sig och medarbetares syn på 

IT inom verksamheten så är det inte tydligt hur det är tänkt att en så avancerad IT skall kunna 

fungera. Precis som medarbetare har beskrivit så gör detta att det blir svårt att veta hur det är 

tänkt att man ska arbeta, vad som är de egentliga målen med IT, och inom vilka ramar som 

lösningen bör finnas. Däremot stödjer detta ett fritt arbete som låter fokus läggas på de behov 

som dyker upp. Detta driver lösningen åt det håll som krävs för att IT:s grundtanke skall 

uppfyllas: leverera stöd inom organisationen och vård till befolkningen.  

Ledningen upplevs ha lågt intresse för komplexa IT-relaterade frågor, vilket kan vara en 

förklaring till de breda målsättningar som IT-policyn presenterar. Detta upplevs även finnas hos 

viss vårdpersonal, och med tanke på detta kan det tänkas vara en verksamhetsbred avsikt att 

låta IT-personal sköta IT och se till att det fungerar på egen hand. Den höga nivån av 

decentralisering, då alla förvaltningar har egen IT-avdelning, chef och budget, möjliggör ett IT-

arbete som är självgående då det finns ansvariga i alla delar av verksamheten. 

Som medarbetare vid huvudkontorets IT-avdelning beskriver så är avdelningen avsedd att 

arbeta strategiskt, men att detta inte är fallet idag. Däremot så är det troligt att de tillämpar 

strategiskt arbete genom sitt projektstyrande då de med all sannolikhet har en större bild av 

vilket håll IT bör gå åt. Detta skapar en situation där avsikten är att avdelningen ska arbeta med 

strategier, formella riktlinjer och målsättningar, men under omständigheterna istället applicerar 

dessa visioner direkt genom sitt deltagande i det verksamhetsnära arbetet. 

IT-direktören har i flera år försökt få till en omstrukturering av verksamhetens IT-styrning, som 

skulle innebära att avdelningens arbete mer går mot det rent strategiska arbete som var avsett. 
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Då detta inte har fått positivt bemötande så fortsätter arbetet att vara projektinriktat och 

verksamhetsnära. Det fanns även eventuella planer på att IT-direktörsposten skulle tas bort helt 

ifrån landstingsstyrelsen (ledningen), vilket vidare pekar på att de vill att IT ska fortsätta vara 

en tekniskt fokuserad stödfunktion.  

I nästa kapitel presenteras två teoretiska områden kring IT-styrning; IT-governance som är ett 

strategiskt fokus kring IT; och Shared services som är ett mer praktiskt tillämpad 

verksamhetsstruktur.  

Eftersom medarbetare uttrycker svårigheter med att få stöd inom IT från ledningen och andra 

förvaltningar, och de saknar en övergripande bild av målen med IT, så är IT-governance ett 

passande teoretiskt område att tillämpa. Genom att se på verksamheten ur ett IT-governance-

perspektiv kan vi få djupare insikt i vilken nivå av IT-styrning som landstinget upprätthåller, 

och analysera det nuvarande strategiska arbetet.  

Avdelningens verksamhetsnära arbete ger ett mer projektinriktat och praktiskt deltagande i 

utveckling än vad avdelningen enligt IT-direktören är tänkt att utföra. Detta kombinerat med 

den mycket decentraliserade IT-strukturen som råder inom landstinget gör att teorier kring 

Shared services presenterar en intressant möjlighet till att förstå verksamhetens möjligheter 

bättre. Det förekommer både tankar och arbetssätt som gör att avdelningen kan jämföras med 

ett shared service center, och andra delar av verksamheten har redan detta arbetssätt etablerat. 

Att analysera landstingets IT-arbete i förhållande till teorier kring Shared services kan därför 

ge vidare förståelse för vilken typ av struktur av IT-arbete som mest gynnar denna typ av 

verksamhet.  

Dessa två aspekter tillsammans ger en praktisk och strategisk insikt i verksamhetens IT, som 

kan användas till att besvara uppsatsens andra frågeställning - vad som driver landstingets IT-

arbete. 

7 IT-Governance och Shared services 

I föregående kapitel presenterades arbetets empiriska material, det IT-arbete som bedrivs 

dagligen i landstinget, vilka svårigheter som detta står inför inom verksamheten och hur detta 

påverkar huvudkontorets IT-avdelnings medarbetare i deras arbetssituation. Under min praktik 

var det något av ett mysterium hur IT-arbetet i en så komplex verksamhet kunde fortgå 

framgångsrikt med dessa svårigheter som vardag. I detta kapitel analyseras därför empirin 

utifrån två teoretiska områden, IT-governance (7.1) och Shared services (7.2), för att få större 
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förståelse för vad som faktiskt styr verksamhetens IT-arbete. Med hjälp av detta kan styrningen 

av IT-arbetet lokaliseras, vår förståelse för IT-styrning vidgas, och uppsatsens andra 

frågeställning besvaras (7.3). 

7.1 IT-Governance 

IT-governance innebär i teori en IT som stödjer organisationen som helhet med ett långsiktigt 

perspektiv och strävan att ha IT som förverkligar kärnverksamhetens mål. Teorierna lyfter även 

fram att det är ledningen som måste ta detta ansvar för att alla aspekter av verksamheten ska 

räknas in. Men det faktum att detta landsting bedriver komplex verksamhet framgångsrikt utan 

att strukturera och diskutera IT likt teorierna bjuder in till funderingar kring när, hur och om 

IT-governance behövs.  

7.1.1 Vad är IT-governance? 

IT har historiskt sett haft en stödjande roll inom verksamheter, en i bakgrunden understödjande 

funktion som inte var en del av de strategier som behandlar organisationens huvudsakliga mål 

och värdeskapande (Moeller, 2013). IT har dock på senare tid gått från att vara ett verktyg för 

att uppnå organisationens strategiska mål, till att vara en egen del av målen (“Governance of 

the extended enterprise”, 2005). I och med detta har arbete med ”IT governance” uppstått; ett 

begrepp som behandlar organisationens hela IT:s riktning och värdeskapande i förhållande till 

organisationens övriga strategier, mål och uppdrag (Campbell et.al, 2010). 

IT governance har ännu inte en fast definition, vilket leder till flera tankar om vad det har för 

organisatorisk betydelse, och olika förklaringar finns till vad begreppet faktiskt innefattar 

(Moeller, 2013). Moeller beskriver dock i ”Executive’s guide to IT governance” att IT-

governance i princip alltid innebär en mix av dessa sju punkter: 

 “Control of all aspects of IT work. 

 Coordination between different pieces of IT-related work—such as new systems 

development and IT infrastructure support. 

 Measurement of the outcomes of IT systems and processes. 

 Compliance with internal IT policies or regulations. 

 Justification of the spending for all IT resources. 

 IT and enterprise-wide accountability and transparency. 

 Strong connections with the needs of IT customers, the broader enterprise, and other 

stakeholders.” 
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IT-governance kan även ha olika betydelse för olika nivåer av IT-personal. Vissa ser IT-

governance som regler över IT, som kommer från andra instanser än IT-ansvariga, såsom icke 

insatta avdelningar eller till och med konsulter utifrån. Andra ser det som en top-down 

mekanism som i allmänhet kontrollerar och begränsar IT. En annan attityd är att IT-governance 

är regler som innebär ett onödigt förhindrande av kreativitet och produktivitet inom IT. Tanken 

med IT-governance är dock inte att styra och begränsa IT eller dess arbete, utan att genom hela 

verksamheten ge stöd och riktning åt IT-arbetet så att affärsverksamheten i helhet kan förbättras. 

(Moeller, 2013) 

Det finns skillnader mellan det traditionella praktiska IT-hanteringen och IT-governance 

(Moeller, 2013). IT management styr befintlig IT medan governance ser till att IT som helhet 

ligger i linje med nuvarande och framtida behov och mål hos organisationen och kunder 

(Campbell et.al, 2010). Management talar om vilka IT-relaterade frågor som ska besvaras och 

sker internt på avdelningsnivå, medan governance sker på organisationsnivå och talar om av 

vem och hur frågor skall besvaras (Campbell et.al, 2010). IT governance hanterar IT:s riktning 

övergripande över hela organisationen och är därför ledningens ansvar, vilket gör att arbetet 

inte kan outsourcas likt andra delar av IT-arbetet (“Governance of the extended enterprise”, 

2005; Moeller, 2013; Campbell et.al, 2010). Detta betyder att IT governance inte ska vara ett 

enstaka projekt med en början och slut, utan en del av verksamheten som överstiger både tid, 

ledarskap och andra initiativ (Moeller, 2013). Därför kan förändring i organisationens övriga 

strategi påverka arbetet inom praktisk IT-hantering, men inte inom IT-governance (ledningens 

vision om IT) (Campbell et.al, 2010). 

IT governance är det ledarskap, organisatoriska processer och strukturer som försäkrar att IT 

understödjer organisationens mål, genom att forma organisationens övergripande strategi till 

att stödja en skalbar och värdeskapande IT-arkitektur (“Governance of the extended enterprise”, 

2005). Detta i sin tur ger IT större möjlighet att bidra med värde till övrig verksamhet (Campbell 

et.al, 2010). Med rätt IT-governance kan organisationens tillväxt, framgång och ekonomiska 

tillstånd mätas, affärsverksamheten kan effektiviseras och konkurranskraftighet kan förbättras 

(Moeller, 2013). Dålig IT-governance kan däremot skapa upprepat IT-arbete, sänkt moral, 

byråkrati och allmänt sänkt ekonomisk prestanda (Moeller, 2013). 

7.1.2 Förekomsten av IT-governance i detta landsting 

De styrande dokument som gäller för landstingets IT, och medarbetare som intervjuats, nämner 

aldrig IT-governance under praktikens varaktighet. Det understryks även flera gånger hur 
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ledningen upplevs ta avstånd från komplexa IT-frågor. Men även om det till synes inte finns en 

etablerad struktur för IT-governance så kanske arbetet kan finnas närvarande i verksamheten 

genom en annan utformning. Låt oss ta punktlistan i föregående avsnitt som exempel, som 

beskriver vad som oftast hanteras i IT-governance, och se vilka av punkterna 1-7 som återfinns 

i landstinget.  

Kontroll av alla aspekter av IT (punkt 1) kan bli en fråga om definition, då “kontroll” och “alla 

aspekter” kan tolkas olika. Huvudkontorets IT-avdelning och direktör har det yttersta ansvaret 

för all IT i verksamheten, och engagerar sig i alla aspekter av lösningar och arbetet runt dessa. 

Däremot råder även en hög grad av decentralisering, vilket gör att huvudkontoret har mycket 

liten kontroll över det IT-arbete som sker hos andra förvaltningar. Samtidigt har de möjlighet 

att sätta ramar och regelverk som gäller för alla förvaltningar och som enligt IT-policyn måste 

följas. 

Koordination mellan olika delar av IT-arbete (punkt 2) kan ses som uppfylld genom att IT-

avdelningen har medarbetare som generellt ansvarar för varsina aspekter av verksamhetens IT, 

såsom projektarbeten, säkerhet, infrastruktur och så vidare. Dessutom förekommer många 

regelbundna möten på olika nivåer som tar upp diverse aspekter och för dem framåt. Mätning 

av IT:s nytta (punkt 3) är en av de aspekter respondenter saknar i sitt arbete, och de tror att detta 

skulle vara ett sätt att förbättra verksamhetens IT. Under praktiken observerades en noggrannhet 

i att följa regler och bestämmelser (punkt 4), och i regelbundna budgetförhandlingar fanns alltid 

motivering till förslag på budgetändringar och spenderande (punkt 5). Huruvida det finns 

transparens inför övriga verksamheten (punkt 6) är svårt att besvara genom det empiriska 

materialet, då det utgår ifrån avdelningens synvinkel och inte har underlag för att bedöma detta. 

En stark koppling till kunders behov (i detta fall medborgare), hela organisationen samt andra 

intressenter (kan ses som politiken i detta fall) (punkt 7) kan ses som väl uppfylld, eftersom 

arbetet på landstinget är centrerat kring dessa aspekter. Medborgarens hälsa och trygghet och 

politikens bestämmelser uppfattas som starka drivkrafter i arbetet och har förmåga att helt ändra 

dess riktning. 

Genom dessa punkter så kan det argumenteras att stora delar av det arbete, som IT-governance 

enligt teorin innefattar, finns närvarande i landstingets arbete. Det syns inte genom en formell 

och etablerad struktur, och hanteras heller inte av ledningen, utan detta arbete är något som 

hamnat hos huvudkontorets IT-avdelning. Det är möjligt att det är just tack vare den “fria” miljö 

som IT-personalen arbetar i som IT-governance-tankar har etablerats. Avdelningens 
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medarbetare är alla erfarna och innehar expertis inom sina områden, och det vore inte oresonligt 

att detta lett till en uppfattning om att IT-arbetet måste föras vidare och utvecklas. Det hela leder 

till att värderingar likt dem som beskrivits i IT-governance-teorin har etablerats, och uppehålls 

i avdelningens fortsatta arbete. 

IT-governance tycks i detta fall, istället för styrande dokument, strukturerade analyser och 

diskussioner kring IT:s alignment, upprätthållas genom att vara del av medarbetarnas 

arbetsrutiner och tillvägagångssätt. Många har i intervjuer uttryckt behov som inkluderas i 

teoriernas IT-governance, såsom mätvärden och långsiktiga mål, och det är möjligt att denna 

förståelse närvarar i arbetet och därmed applicerar fenomenet i organisationen. Det kan vidare 

spekuleras att olika typer av problem som lyfts upp i intervjuer grundas i de aspekter av IT-

governance som ännu saknas i verksamheten. I teorin poängteras att governance måste ligga 

hos ledningen, för att förena dess långsiktiga mål med övrig verksamhet. Detta är inte fallet i 

landstinget då ledningen upplevs som undvikande när det gäller IT, och medarbetarna upplever 

brist på uppdrag, målsättningar och i vissa fall handlingskraft. Likaså talar teorin om mätvärden 

gällande IT för att förstå dess nuvarande och potentiella genomslag, men detta saknas vilket 

medarbetarna uttrycker gör det svårt att veta hur bra den nuvarande IT-lösningen är, och svårt 

att motivera nya projekt för ledningen i brist på påtagliga värden. 

Detta fall skulle kunna tyda på att tankebanor relaterade till IT-governance är något som uppstår 

naturligt i komplex verksamhet, då bitar av det finns närvarande på huvudkontorets IT-

avdelning, utan att ha fastställts eller introducerats som ett enhetligt koncept. Varken 

vårdpersonal eller ledning tycks inte engagera sig i IT, vilket gör att governance:s sanna kraft 

ännu inte skiner igenom. Därmed kan det resoneras att tankarna etablerats i medarbetarnas 

arbete, och uppehålls genom expertis och den vilja som medarbetarna uttrycker finns för att 

skapa bättre lösningar och en bättre IT-miljö. 

7.2 Shared services 

7.2.1 Vad är Shared services? 

Under 80-talet dök i den privata marknaden ett nytt arbetssätt upp, då stora verksamheter 

började slå samman olika enheter från olika delar av organisationen till en enda gemensam 

enhet (Walsh et. al., 2008). Den nya enheten kunde då enbart fokusera på att leverera en viss 

tjänst till den övriga verksamheten, så kostnadseffektivt som möjligt (Walsh et. al., 2008). 

Dessa enheter kan användas till både transaktionella och organisationsförändrande syften, och 

har möjlighet att maximera både centraliserad och decentraliserad leverans av 
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verksamhetsfunktioner (Bondarouk, 2014). Arbetssättet kallas idag ”Shared Services”, och har 

likt IT-governance olika definitioner inom akademin (Ulbrich, 2010; Raudla & Tammel, 2015). 

Definitionerna pekar ändå mot samma typ av lösning, och kan därför sammanfattas som att ”Slå 

ihop stödjande och icke-strategiska processer till en ny extern enhet som sedan har dessa 

processer som sin huvudverksamhet” (Walsh et. al., 2008). 

Det Shared services används för att uppnå är i grunden att använda interna resurser på ett bättre 

sätt inom decentraliserade organisationer - att eliminera dubbelt förekommande arbete genom 

att flytta dessa till färre, nya enheter som utför detta för hela organisationens räkning 

(Bondarouk, 2014, Ulbrich, 2010). Den nya enheten (Shared Service Center) förväntas ha egna 

förhandlingar med övriga delar av verksamheten samt resurser dedikerade till dess verksamhet 

(Ulbrich, 2010; Walsh et. al., 2008). De aktiviteter som flyttas ut till externa enheter är oftast 

aktiviteter som stödjer kärnverksamheten men som inte är en del av den i sig, såsom in- och 

utbetalningar, löner, lokaler, eller IT-funktioner (Ulbrich, 2010; Raudla & Tammel, 2015; 

Walsh et. al., 2008). Detta frigör mer resurser och fokus i original-enheterna att fokusera på sin 

kärnverksamhet (Walsh et. al., 2008). 

Det finns flera typer av center baserat på vilken typ av service som levereras. Ett exempel 

är ”Centers of excellence”(hädanefter CoE), som levererar rådgivning och expertkunskap inom 

specifika områden. Detta åstadkoms genom att flytta experter inom ett område från sina 

decentraliserade enheter till en ny separat enhet, varifrån de kan bidra med hjälp till övrig 

verksamhet. Denna typ av center har potential att både spara resurser samtidigt som kvalitén på 

rådgivningen ökar. Enheten tar vara på de anställdas kunskap och förankrar den som något 

konkret inom organisationen, samtidigt som individerna uppskattar att deras kunskap 

uppskattas av verksamheten. Det hela resulterar i en positiv kund-leverantör-relation som ökar 

viljan att hjälpa. (Ulbrich, 2010) 

Tanya Bondarouk (2014) presenterar många av de fördelar som finns med användning av 

Shared services: En extern enhet får möjlighet att erbjuda en helhetslösning, med alla aspekter 

och funktioner av det område som de ansvarar för. Personal kan få mer tid över till strategiskt 

viktiga uppgifter genom att administrativa åtaganden flyttas bort. Leveransen av funktioner blir 

samlad till ett enstaka center vilket underlättar åtkomst, ökar kvalité, ger högre effektivitet samt 

kostnadseffektivitet. Verksamheten som helhet får en ökad gemensam insikt och bra arbetssätt 

då de delar informationskälla, och informationshantering levereras lika till hela organisationen. 
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Dessutom blir det lättare att analysera och hantera budget för olika avdelningar då gemensamma 

administrativa funktioner flyttas ut och kan presenteras separat.   

7.2.2 Shared services i Landstinget 

Huvudkontorets IT-avdelning kan liknas vid ett CoE då de anställda vid avdelningen är få men 

alla experter inom ett eget område. Eftersom shared service centers endast bör hantera icke-

kärnverksamhet är det dock osäkert till vilken grad huvudkontorets IT-avdelning skulle kunna 

betraktas som en sådan. Detta eftersom strategiskt arbete kring IT är en viktig del i dess 

utformning och kontinuerliga tillhandahållande, och IT i sig blivit en oumbärlig del i 

vårdverksamheten, vilket gör att det hela beror på vad som faktiskt betraktas som 

kärnverksamhet. I intervjuer förekommer en vilja att vara ute i verksamheten och förbättra 

arbetssätt, vilket uppfyller samma funktion som ett CoE. Avdelningens medarbetare är belägna 

under IT-direktören och erhåller också en stor del av verksamhetens expertis inom många 

aspekter av IT-området. IT-direktören berättade att avdelningen kan komma att jobba ännu mer 

strategiskt och separat från det faktiska arbetet, vilket skulle kunna ge medarbetarna en alltmer 

kunskapscentrerad roll. 

Den förvaltning inom landstinget som levererar IT-lösningar till övriga verksamheten kan 

däremot ses som ett exempel på shared service som redan är i bruk. Förvaltningen hanterar alla 

frågor rörande den fysiska driften av IT inom organisationen, där de utvecklar och internt säljer 

lösningar till andra förvaltningar. Detsamma gäller den förvaltning som hanterar det 

elektroniska journalsystemet, då de ansvarar för drift, utveckling, utbildning, support och så 

vidare. Under praktiken diskuterades inte shared services med medarbetare, men då inga 

negativa aspekter visade sig genom observationer så kan antas att systemet fungerar bra. 

Genom det empiriska materialet framkommer en upplevd bristande förståelse för IT och dess 

sanna nytta, både vad gäller arbetsrutiner, effektiv arkitektur och möjligheter i utvecklande. För 

att öka denna förståelse är det möjligt att ett CoE för IT kunna vara till nytta för verksamheten. 

Huvudkontorets IT-avdelning är tänkt att arbeta med hur IT strategiskt ligger till i verksamheten, 

och kanske till viss del IT-governance, så det är inte nödvändigtvis denna avdelning som bör 

anta denna roll. Däremot skulle ett nytt service center med fokus på effektivisering och 

förståelse av IT kunna tänkas fylla den brist som har lyfts fram i intervjuer, medan 

huvudkontorets IT-avdelning kan fokusera på att utveckla verksamhetens IT-strategi. 

Huvudkontorets IT-avdelning är som IT-direktören förklarat menad att vara väldigt strategiskt 

fokuserad. Det kan liknas vid att avdelningen är tänkt att vara hela verksamhetens shared 
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service center för IT-strategi, men till skillnad från reparationer och liknande processer så är 

strategi inte nödvändigtvis något som behöver “levereras” till andra förvaltningar, och 

framförallt inte säljas internt. Då olika delar av verksamheten däremot upplevts för undvikande 

för att utföra det tänkta strategiska arbetet så tycks avdelningen istället tagit rollen som ett 

shared service center, och därmed även ett verksamhetsorienterat arbetssätt. Med medarbetare 

som är kunniga inom diverse område och ett genom direktören högt ansvar för IT som helhet 

så deltar de i projekt, möten, presentationer och andra aktiviteter där deras hjälp är behövd. 

 

7.3 Vad som driver IT-arbetet 

Som empirin visar så styrs inte landstingets IT-arbete av detaljerade styrande dokument. 

Medarbetarna uttrycker avsaknad av engagemang från ledningen, och vårdpersonal kan 

upplevas som motarbetande gällande IT. Trots detta så fungerar verksamheten och dess IT 

tillräckligt väl för att leverera vård till hela länets befolkning. Det som driver detta arbete tycks 

vara ett genomgående engagemang från IT-personal. Styrmodellen och dess möten hjälper till 

att styra IT åt rätt håll långsiktigt genom att alla IT-chefer och direktören diskuterar budget, 

huvudkontorets IT-avdelning styr och engagerar sig i olika delar av verksamhetens IT där de 

anser att förbättringar kan göras. Det kan även konstateras att medarbetarna vid huvudkontorets 

IT-avdelning, genom sitt vardagliga arbete, upprätthåller många av de frågor och tankegångar 

som presenteras inom IT-governance. Dessa aspekter sammanlagda tycks vara det som lyckas 

driva detta landsting hela IT, både i vardag och utveckling mot framtida lösningar. 

8 Teoretisk diskussion 

Efter att ha analyserat landstingets verksamhet och identifierat vilka krafter som driver dess IT-

arbete så behandlar detta kapitel vad IT-strategi i sig innebär. “Strategizing” är ett teoretiskt 

område vars forskning menar på att strategi inte bara är en aktiv ledningsaktivitet, utan något 

som föds genom en verksamhets dagliga arbete. I detta kapitel presenteras först teori kring 

Strategizing, och verksamheten analyseras för att få förståelse för hur IT-strategi tagit form 

inom denna. Detta tillsammans med tidigare kapitel analyseras sedan för att besvara denna 

uppsats tredje och sista frågeställning - vad IT-strategi är för ett landsting. Genom detta kan vi 

få en utökad kunskap kring hur IT-strategi kan formas, manifesteras, och vad det faktiskt är för 

en verksamhet. 
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8.1 Strategizing 

8.1.1  Vad är Strategizing? 

En nyare teori och forskningsinriktning kring strategiskt arbete är “Strategizing” (skapandet av 

strategi), och Strategy-as-practice. Teorierna syftar till hur strategier skapas som en del av all 

aktivitet inom organisationen, och olika författare har beskrivit detta med lite varierande 

infallsvinkel. 

Chia & MacKay (2007) beskriver Strategy-as-Practice som “micro activities-based approach” 

och menar att man fokuserar på verksamhetens sociala handlingar och vanor på en individuell 

nivå. Genom att undersöka de underliggande individer och aktiviteter som faktiskt utför 

strategiskt arbete (strategizing), och inte bara strategiskt arbete som helhet, så vill man förstå: 

var och hur organisatoriskt och strategiskt arbete faktiskt sker; vem som utför detta arbete; samt 

vilka färdigheter som behövs för detta och hur dessa förvärvas. Tidigare studier har tenderat att 

se strategiskt beslutstagande som en hel process och därmed inte fokuserat på de små 

aktiviteterna som faktiskt skapar strategin. (Chia & MacKay, 2007) 

Vidare beskriver de att “Strategy process research” är en vetenskaplig infallsvinkel inom 

studerandet av strategi. Den fokuserar på hur organisatorisk strategi uppstår och ämnar förstå 

den verklighet som verksamheter befinner sig i då detta sker. Tid, struktur, kontext och så vidare, 

är viktiga aspekter för att förstå människors beteenden i organisationer, och perspektivet har 

som grund att det är vardagligt arbete som driver formande av strategi. Strategy-as-Practice 

bygger delvis vidare på denna vinkel genom att fokusera ännu mer på individuella managers 

dagliga rutin, arbete, aktiviteter och kompetens. Detta ger möjlighet att inte bara se en 

verksamhets grundkompetens som helhet, utan också fokusera på hur managers “gör” strategi. 

(Chia & MacKay, 2007) 

Vaara & Whittington (2012) skriver att Strategi-skapande består av en mängd aktiviteter; inte 

bara formandet av strategier i sig. Även organiserandet av dess implementation och andra 

medvetna och omedvetna aktiviteter leder till att organisatorisk strategi uppstår. En verksamhet 

har accepterade sätt att arbeta, vilket medarbetare gemensamt delar och som med tiden blir till 

rutin och sedan strategi. De menar också att människor alltid är en del av den kontext de 

befinner sig i, genom att både forma den genom sina handlingar och att vara bundna att agera 

inom kontexten. 

Paula Jarzabkowski (2005) beskriver forskningsinriktningen som studerandet av befintliga 

aktiviteter, hur de ger upphov till handling, påverkar strategi, aktörer och de interaktioner som 
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sker mellan dessa parter. Han definierar strategi som ett mönster i ett flöde av målinriktade 

aktiviteter över ett tidsspann, där specifika strategiska handlingar är resultat av organisationen 

i sig. I ett strategiskt möte är det inte bara själva beslutet i sig som är strategi, utan beslutets 

formande ur en pågående process där framtida förväntningar och nutida osäkerheter samverkar. 

Mötet i sig är en del av en pågående aktivitet som vartefter kommer att påverka andra aktörer 

och uppmana till aktiviteter, som tillsammans bildar organisationens strategi.  

Vidare beskriver Jarzabkowski (2005) att de flesta verksamheter kan betraktas som 

distribuerade. Detta innebär att olika grupper inom verksamheten kan ha olika intressen, vilket 

skapar oklarhet i strategiskt syfte och aktiviteter då de tar till sig de strategiska målen olika. Det 

hela skapar svårigheter för chefer då strategi grundas i flera olika aktörers aktiviteter inom 

verksamheten, men strategi fortfarande är chefers ansvar. Chefer förväntas av intressenter, 

vilket kan vara ledningen, staden, aktieägare eller allmänheten, kunna leverera vinst och 

inkomst, trots att dessa resultat baseras på handlingar från olika aktörer inom verksamheten 

som kan ha spridda och ibland motstridiga intressen.  

8.1.2  Landstingets Strategizing 

Som framkommit genom intervjuer så upplever medarbetare problem med den styrande 

dokumentation och målsättning som berör IT i dagsläget. Avdelningen ska vara strategisk, men 

upplever sig inte få varken riktning eller beskrivning av medel för att utföra detta arbete, och 

de strategier som föreslagits på senaste har lagts undan utan att få beslut fattat. Situationen har 

lett till en mer operativ och “mindre strategisk” arbetssituation, enligt IT-direktören. Men en så 

komplex verksamhet som ett landsting kan antas behöva strategi och samarbete för att fungera, 

vilket den gör, och detta leder till frågan var verksamhetens strategizing faktiskt sker.  

Precis som Jarzabkowski (2005) beskriver så är verksamheten distribuerad genom sin 

decentraliserade struktur. IT-avdelningen och direktören ansvarar för att verksamhetens IT 

fungerar, går runt, och levererar det stöd som behövs, men samtidigt har varje förvaltning 

möjlighet att anpassa sin IT till en lösning som passar dem bäst. De förslag man lagt fram från 

huvudkontoret, som är för landstingets bästa som helhet, är för olikt de individuella 

förvaltningarnas intressen för att kunna ta mark. Många upplever också vårdpersonal som en 

grupp med helt motsatta intressen än IT-personal, vilket kan tänkas vidare försvåra arbetet med 

att styra verksamheten åt rätt håll. Strategi grundas enligt teorierna på människors arbetssätt, 

och detta kan vara vad som syns i detta landsting då andra medarbetares inställning mot IT 
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hjälper till att styra den. I detta fall innebär detta att “förhindra” en centralisering, även om det 

ur en experts synvinkel är vad verksamheten behöver. 

Som en förlängning av detta kan teoriseras att både arbetsgrupper inom verksamheten och 

allmänheten som använder dess tjänster hjälper till att forma dess IT-strategi. Då personal har 

åsikter om, eller problem med, IT så ger det en uppfattning om vad som behöver åtgärdas och 

förbättras i systemet. Även allmänheten kan ha åsikter och förslag på vad som skulle underlätta 

kontakt med vården, till exempel elektronisk incheckning vid receptionen, eller att viss vård 

kan hanteras via Internet för att inte behöva resa ofta. Incidenter som en ny typ av datavirus kan 

tänkas forma arbetet, och sammanlagt stärker alla dessa deltagare den underliggande strategi 

som verkar inom verksamheten. 

Det skulle också kunna vara så att huvudkontorets IT-avdelnings medarbetare själva 

upprätthåller strategin mer än de tror. De skulle vilja ha tydligare uppdrag och mål, men 

samtidigt fortsätter de att utveckla, styra och forma IT mot en fortsatt framgångsrik process 

inom verksamheten. Dessutom hålls regelbundna möten som diskuterar olika aspekter av IT, 

där olika grupper inom verksamheten diskuterar och kommer överens om den nuvarande 

situationen och vart man vill komma. Det kan resoneras att, då de flesta medarbetare inom 

verksamheten kommer i kontakt med IT på något sätt genom sitt arbete, så skapas just det flöde 

som Jarzabkowski (2005) beskriver. En mängd aktiviteter som tillsammans formar hur man 

arbetar med IT, och därmed också utgör verksamhetens IT-strategi. 

8.2 IT-strategi för ett landsting 

Teorierna kring Strategizing kopplar väl samman med den situation som observerats inom 

landstinget. Den IT-strategi som följs hämtas i dagsläget inte från dokument, och inte heller 

från högsta ledningen. Det tycks snarare vara så att strategin framkommit genom den etablerade 

styrmodellen som används, och det engagemang som IT-personal för med sitt arbete. 

Strategiskt arbete sker inte på det strukturerade och formella arbetssätt som beskrivs inom IT-

governance, utan mer genom ett fristående tankesätt som vuxit fram genom medarbetarnas 

vardagsarbete, likt vad teorierna kring strategizing beskriver. 

Något som kan diskuteras är huruvida detta är bra för verksamheten, eller bara en omständighet 

som uppstått som resultat av en mängd svårigheter. Medarbetarna berättar uttryckligen att de 

känner av bristen på mål och strategiska dokument i sitt arbete. Däremot har vi inget som tyder 

på huruvida medarbetarnas arbete skulle bidra mer eller mindre till verksamhetens IT i ett fall 

där styrande dokument och stöd från ledningen var närvarande. IT-direktören har dock haft ett 
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förslag liggandes hos ledningen i ett flertal år utan att få besked, där denne ansett att en 

förändring mot mer centraliserad IT vore för verksamhetens bästa, så ur den synvinkeln kan det 

vara så att verksamheten lider av bristande IT-governance. Det faktum att IT fungerar så bra 

som det gör talar dock positivt för verksamhetens IT-personal, då de genom sitt arbete ser till 

att IT styrs åt det håll som verksamheten behöver, och därmed också upprätthåller 

verksamhetens IT-strategi.  

Detta landstings IT-strategi tycks likna den miljö som IT bedrivs i. Det uppfattas som att IT 

prioriteras lågt av ledningen, vilket resulterat i ett otydligt uppdrag för avdelningen och dess 

individer. Dessutom har det beslutats att IT skall skötas decentralt, vilket i vissa fall försvårar 

kontroll. Trots att avdelningen är avsedd att arbeta strategiskt så är detta något de inte rört på 

länge, utan de har istället anpassat sitt IT-arbete och tagit sig an ett mer projektnära arbete. Där 

deras kraft genom dokument och riktlinjeskapande inte varit tillräckligt så har de flyttat fokus 

från IT-strategi till IT-styrning genom att vara med och driva verksamhetens IT framåt.  

Men det är just då de känner att de inte arbetar strategiskt som det kanske utförs mer Strategizing 

än de tror, och detta kan även ha strategiska effekter på verksamheten över tid. Då de ständigt 

arbetar för att få ut förståelse för IT och arbetar med en vilja att utveckla verksamhetens 

arbetssätt, så kan detta aktivt forma det arbete som sker kring den. Detta i sin tur, genom 

verksamhetens gemensamma arbete, kan bidra till en verksamhetsbred IT-strategi som för varje 

dag innebär att vårdpersonal accepterar och arbetar lite mer med IT. IT:s större möjligheter till 

besparing och effektivitet kanske blir tydligare, och IT-personal från alla förvaltningar kan 

arbeta emot en mer överskådlig och gemensam IT. Då detta uppnåtts, och verksamhetens 

vardagsarbete öppnats upp mer för vad IT kan ge verksamheten, så kanske det till slut blir 

aktuellt för huvudkontorets IT-avdelning att återvända till sitt strategiska arbete. Då kan det 

tänkas att verksamheten är redo för att utveckla till exempel sin IT-governance, och förtydliga 

samt vidarearbeta den IT-strategi som utvecklats gemensamt genom verksamhetens 

vardagsarbete. 

Så vad är IT-strategi för ett landsting? I detta unika fall tycks IT-strategi vara del av ett 

gemensamt IT-arbete mellan de olika avdelningarnas IT-personal. Genom en uppfattning om 

vad verksamheten behöver i form av IT så arbetar man från huvudkontorets IT-avdelning med 

att styra IT:s olika aspekter åt rätt håll. De driver projekt, engagerar sig i andra förvaltningar, 

kommunicerar med vården, håller i säkerhet och håller i styrelsemöten med IT-chefer. Genom 

detta arbete tycks de kontinuerligt forma verksamhetens IT-strategi, möjligen mer än de själva 
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inser, till att vara ett pågående IT-arbete som genom vardagsarbetet leder verksamheten mot en 

bättre IT-miljö, både för medarbetare och allmänheten. 

9 Avslutning 

Detta arbete har behandlat IT inom ett svenskt landsting ur ett strategiskt perspektiv och genom 

observationer och intervjuer fått svar på hur IT-arbetet i en sådan organisation ser ut. Dessutom 

har det undersökts hur IT-strategi tar form i denna typ av verksamhet, vad som driver dess IT-

arbete, och vilket roll medarbetare spelar i verksamhetens IT-styrning. 

Vidare forskning kring detta område skulle vara att undersöka andra landstings IT-arbete för 

att vidare se vilka variabler som kan spela in. Det finns många implementationer av IT på skalan 

mellan centraliserat och decentraliserat, vilket med stor sannolikhet påverkar arbetet i stort. Det 

vore även intressant att undersöka fler landsting för att se hur stor skillnad olika aspekter kan 

göra, till exempel storlek på verksamheten, IT-direktörens fokus, och ledningens inställning till 

IT. 

  



42 

 

10 Referenser 

Beynon-Davies, P., Galliers, R. and Sauer, C. (2009). Business information systems. 

Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan. 

Bondarouk, T. (2014). Shared services as a new organizational form. Emerald Group 

Publishing Limited. 

Campbell, J., McDonald, C. and Sethibe, T. (2010). Public and Private Sector IT Governance: 

Identifying Contextual Differences. AJIS, 16(2). 

Chia, R. and MacKay, B. (2007). Post-processual challenges for the emerging strategy-as-

practice perspective: Discovering strategy in the logic of practice. Human Relations, 60(1), 

pp.217-242. 

Ciborra, C. (2002). The labyrinths of Information. Oxford: Oxford University Press. 

Dahlin, P. and Ekman, P. (2011). Management and information technology. New York: 

Routledge. 

Galbraith, J. (2014). Designing Organizations: Strategy, Structure, and Process at the Business 

Unit and Enterprise Levels, 3rd Edition. Jossey-Bass. 

Governance of the extended enterprise. (2005). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. 

Jarzabkowski, P. (2005). Strategy as practice. London: SAGE. 

Karami, A. (2007). Strategy formulation in entrepreneurial firms. Aldershot, England: Ashgate. 

Moeller, R. (2013). Executive's guide to IT governance. 

Oates, B. (2005). Researching information systems and computing. London: SAGE 

Publications Ltd. 

Raudla, R. and Tammel, K. (2015). Creating shared service centres for public sector accounting. 

Accounting, Auditing & Accountability Journal, 28(2), pp.158-179. 

Ulbrich, F. (2010). Adopting shared services in a public‐sector organization. Transforming 

Government, 4(3), pp.249-265. 

Vaara, E. and Whittington, R. (2012). Strategy-as-Practice: Taking Social Practices Seriously. 

The Academy of Management Annals, 6(1), pp.285-336. 

Van Grembergen, W. and Haes, S. (2008). Enterprise governance of information technology. 

New York: Springer. 

Walsh, P., McGregor-Lowndes, M. and Newton, C. (2008). Shared Services: Lessons from the 

Public and Private Sectors for the Nonprofit Sector. Aust J Pub Admin, 67(2), pp.200-212. 


