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Sammanfattning 
Verksamheter idag bör identifiera ansvarsroller som innehar klart definierade 
ansvarsområden igenom hela utvecklingsprocessen, för att kunna hantera den ständigt 
föränderliga miljön IT-utvecklingen framkallar.  

I den här studien behandlas teoretiskt hur olika författare ser på ansvarsroller och 
ansvarsfördelning vid IT-investeringar. Därför har syftet med den här uppsatsen varit att 
identifiera, beskriva och jämföra olika teoretiska aspekter för ansvarsfördelning vid IT-
investeringar. Studien har fokuserat på applikationsinvesteringar men även 
infrastrukturinvesteringar berörs då författare specifikt tar upp detta i sin syn på IT-
investeringar. 

Studien är gjord med en kvalitativ metod och en explorativ, komparativ och konceptuellt 
analytisk ansats. 

För att ge läsaren en inledande bild av studieområdet har förhållandet mellan IS-
arkitekturer, arkitekturfilosofier och ansvarsförhållanden beskrivits. Vi visar också hur 
ansvarsroller och ansvarsområden har förändrats över åren. 

I litteraturstudien har ansvarsroller och deras ansvarsområden enligt olika författares åsikter 
föreställts. Därefter följer en analys där identifierade roller från litteraturstudien har 
utmynnat i tre huvudroller; företagsledningen, IT-avdelningen och operativ ledning. Utifrån 
detta har sedan fyra synsätt utformats, där dessa huvudroller och deras ansvarsområden 
presenteras. Synsätten har skapats utifrån skillnader i författarnas åsikter angående 
ansvarsroller och ansvarsområden vid IT-investeringar.   

I vår slutsats har de största skillnaderna i synsätten identifierats. Dessa skillnader fokuserar 
på vem som är ansvarig för vad och vilka samarbeten som förekommer. Vi har även i 
denna litteraturstudie noterat att få av de medverkande författarna hanterar skillnader i 
ansvarsroller och ansvarsområden vid olika typer av IT-investeringar.  

Detta har bland annat resulterat i att vi identifierat behovet av vidare studier av olika typer 
av IT-investeringar där synen på ansvar jämförs. En empirisk studie kan vara ett intressant 
komplement till denna studie, där denna studiens identifierade synsätt kan värderas och 
diskuteras.  
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Abstract 
The constantly changing environment, caused by the quick IT-development, affects today’s 
organizations and  increases the importance of identifying roles of responsibility and clear 
areas of responsibilities for each role through the whole development process.  

This research paper has theoretically discussed how different authors look upon the 
identification of roles of responsibilities and the assignment of responsibilities. The 
purpose of this report has therefore been to identify, describe and compare different 
theoretical aspects for assignment of responsibilities for IT-investments. This report has 
focused on application investments but also infrastructural investments is mentioned since 
it is included in the researched theories.  

The report is written by a qualitative method with an explorative, a comparative, and a 
conceptual analytical approach from a general point of view. 

In order to introduce the study area and increase the readers’ understanding a description 
of the relationship between IS-architectures, architecture philosophies and assignment of 
responsibilities has been made. The report also gives a short presentation of the history of 
roles of responsibility and their areas of responsibility.    

In section 4 in this report, the study of literature, the different authors’ theories of roles of 
responsibility and areas of responsibilities are presented. In the following analysis three 
main roles and their areas of responsibilities are identified. Based upon the study of 
literature, four approaches have been formulated where these main roles and their areas of 
responsibilities are represented. The approaches have been created based upon differences 
in the authors’ opinions regarding assignment of responsibilities for IT-investments. 

In the conclusion the main differences of the approaches are presented. These differences 
focus on the roles and their responsibilities and the collaboration between different roles. 
In this research paper we noticed that not many of the authors separate the responsibility 
differences for different IT-investments in the study. 

One way to conduct further studies in this research area is to study the assignment of re-
sponsibilities for different IT-investments. An empirical study of how roles and responsi-
bilities is managed by businesses today would also be a good way to conduct further stud-
ies. An empirical study  would help estimate and discuss our identified approaches.  
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1 Inledning 
I detta kapitel har vi presenterat en bakgrund till studieområdet samt en beskrivning av problemområdet. 
Här har vi redogjort syftet och troliga intressenter till uppsatsen. Sedan följer en kort disposition av 
uppsatsen och dess omfattning. Slutligen har vi definitionierat  några av närliggande begrepp till vårt 
studieområde. 
 

I studien har vi teoretiskt behandlat hur organisationer hanterar och identifierar 
ansvarsfördelning och ansvarsroller vid informationsteknologi investeringar. I 
fortsättningen benämns dessa investeringar som IT-investeringar.  

1.1  Bakgrund 

Företagens ekonomiska miljö har under de senaste åren genomgått en stor förändring. 
Ökad globalisering av marknader, ökad miljöhänsyn, obalans i stadsekonomin och snabb 
teknologisk utveckling har lett företagen in i en ny ekonomisk era. Genom den nya 
ekonomin och den snabba IT-utvecklingen ställs det idag höga krav på hur organisationer 
strategiskt hanterar dess IT (Turban, McLean och Wetherbe, 2002). 

Ett strategiskt tänkande kring IT påverkar i hög grad IT-investeringar. Idag innebär inte IT-
investeringen bara en satsning hårdvara, mjukvara eller införande av ett nytt system, utan är 
istället en förändringsprocess för hela företaget. Det svåra här är att välja ut den bästa IT-
investeringen och att försäkra sig om att det medför ett värde till företaget. De 
organisationer som lyckas med detta är de som överlever den nya ekonomin (Van 
Grembergen, 2001). 

För att utnyttja IT-investeringen maximalt måste, IT-specialister, företagsledningen och 
enhetschefer arbeta tillsammans. Detta kan ofta vara svårt eftersom det förekommer stora 
skillnader mellan rollerna (Applegate, McFarlan och McKenney, 1999). Lika ofta har 
organisationer idag problem med identifieringen av dessa roller och deras ansvarsområden. 
Dessa svårigheter leder sedan till att många roller och deras ansvarsområden överlappar 
varandra, vilket gör det ännu svårare för dessa roller att samarbeta och ta tillvara på IT-
investeringen (Mähring, 2002). 

1.2  Problemdiskussion 

I många av dagens verksamheter är roller och ansvarsfördelning vid olika IT-investeringar 
som exempelvis applikationsinvesteringar, ofta oklara och odefinierade. Ett vanligt 
förekommande fenomen ute i organisationer är att informationssystemen väljs innan 
systemets syfte är klart definierat. Det finns inte heller något korrekt utformat underlag för 
investeringsbeslut, samt verkligt behov av systemet. Det är även vanligt vid IT-projekt att 
samma personer som tar initiativet till IT-projektet också ansvarar för de effekter och 
kostnader systemet kan få i organisationen utan att ta hänsyn till andra användare 
(Hugoson, 2005c). 

Applegate et al. (1999) menar att vanliga problem som uppstår vid oklara ansvarsroller är 
att det inte utses ansvarsroller för underhåll av systemet då applikationsinvestering är 
införd. Detta kan medföra att verksamheten inte utnyttjar investeringens kapacitet 
tillräckligt. 
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Även Bjugert, Radig och Erlandsson (2003) diskuterar att företag idag har problem med 
sina IT-investeringar. Exempel på vanliga problem upplevs vara överlappande och 
överarbetade projekt, projekt med oklara syften eller ofördelaktig riskprofil. En av 
orsakerna till att IT-investeringarna inte blir lyckade är att det saknas ansvar och ledarskap 
som mobiliserar nödvändiga kompetenser samt organiserar och interagerar dem för 
samverkan. Detta ansvar måste finnas genom hela IT-projektets livscykel där uppföljning 
ingår. Henderson och Venkatraman (1993) presenterar en annan orsak till problem vid IT-
investeringar. De menar att avsaknaden av samstämmighet mellan informationssystem och 
verksamhet ofta är en stor orsak till att IT-investeringar blir olönsamma. 

Ett annat problem vid applikationsinvesteringar berättar IT-minister Ulrika Messing (IT-
minister 2004) om. Messing betonar att samordningen av applikationsinvesteringar och 
användning av IT måste bli bättre. Främst är det kommuner och landsting som har 
problem med detta. Den nuvarande situationen i kommun och landsting är att det finns för 
många olika system som hanterar samma sak och som inte är integrerade. Orsaken till den 
bristande samordningen beror på avsaknaden av mål och ordentlig styrning för 
kommunernas och landstingens totala applikationsinvesteringar (Brundin, 2004). 

En annan viktig fråga som ofta påverkar hanteringen av företagets 
applikationsinvesteringar är ansvarsfrågor för användaren och IT-specialisten. Ett vanligt 
problem är uppdelningen av aktiviteter mellan användarna och IT-specialisten. En orsak till 
detta är att användarna och IT-specialisten inte delar samma vision och därför också 
prioriterar olika aktiviteter (Earl, 1989). 

Då kraven på företag sålunda ökar vid IT-investeringar och det är stora kostnader 
inkluderade blir det allt viktigare med klara och tydliga ansvarsområden. Detta gör att vi har 
sett behov av att följande problem undersöks och reds ut: 

� Vilka ansvarsroller kan identifieras i utvecklingsprocessen?  

� Vilka ansvarsområden kan identifieras för dessa roller? 

Dessa problemfrågor kan undersökas och diskuteras på olika sätt. Två alternativ är att 
jämföra hur olika företag hanterar detta eller studera hur teorin diskuterar ämnet. När vi 
tidigare har studerat IT-strategier och IT-investeringar i vår utbildning har vi observerat att 
det i litteraturen finns olika sätt att se på ansvarsroller och deras ansvarsområden. Utifrån 
detta har vi sett behov av att undersöka och sammanställa de olika teorier som finns, då det 
inte existerar några helt färdig utformade synsätt i litteraturen idag. Därför har vi valt att 
fördjupa oss inom detta område genom en studie av befintlig litteratur för att se hur 
ansvarsroller och ansvarfördelning behandlas teoretiskt. 

1.3  Syfte 

Syftet med uppsatsen har varit att identifiera, beskriva och jämföra olika teoretiska aspekter 
för ansvarsfördelning vid IT-investeringar.  

1.4  Perspektiv 

Detta arbete har skrivits ur ett generellt perspektiv, vilket innebär att den information som 
tagits fram ska kunna användas av olika verksamheter. Exempel på möjliga verksamheter 
som kan använda vår studie är statliga, kommunala och privata organisationer. 
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Detta gör att uppsatsens primära intressenter är verksamheter som funderar på att göra IT-
investeringar och önskar information kring ämnet, samt studenter och lärare med intresse 
av att erhålla kunskap och en övergripande bild av hur ansvarsroller kan hanteras och 
fördelas vid IT-investeringar.  

1.5  Omfattning 

I uppsatsen har vi behandlat hela utvecklingsprocessen för IT-investeringen, då 
diskussionen som förts i bakgrund och problemdiskussion pekar på att de olika 
ansvarsrollernas uppgift inte tar slut efter genomförande av IT-investeringen, utan är viktig 
genom hela processen för att få en lyckad investering.  Diskussionen i bakgrunden och 
problemdiskussionen tyder också på att det måste finnas klara ansvarsroller i början av ett 
IT-projekt för att delge meningen med investeringen. Det måste även utses ansvarsroller 
för underhåll av systemet vilket sker när investering är genomförd, annars finns risken att 
verksamheten inte utnyttjar investeringens kapacitet tillräckligt. Detta kan då leda till att 
organisationen riskerar att missa nya möjligheter som annars skulle kunna uppkomma med 
IT-investeringar. 

I uppsatsen har olika mätinstrument för IT-investeringar inte hanterats. Detta eftersom vi 
anser att oavsett mätinstrument behövs fortfarande en klar ansvarsfördelning och denna 
fördelning är inte beroende av ett mätinstrument. Exempel enligt Lundberg (2004) på 
mätinstrument är EVA1, ROI2, PENG-modellen3, TCO4, TVO5 och balanserade styrkort. 

Enligt De Sutter (2004) beror användningen av IT i verksamheten på vilken 
organisationsform företaget har valt att tillämpa. En organisationsstruktur ger en tydlig bild 
av organisationens makthierarki och en generell bild av arbetsfördelningen. En 
organisationsstruktur definierar hur arbetsuppgifter fördelas och vem som rapporterar till 
vem. Organisationsstrukturen identifierar även den formella koordinationsmekanism och 
interaktions mönster som följer arbetsuppgifternas fördelning (Stephen och Robbins, 
1990). Det finns olika definierade organisationsstrukturer, men oavsett vald 
organisationsstruktur kan ansvar och ansvarsförhållanden diskuteras separat. Därför har vi i 
den här uppsatsen fokuserat på ansvarsroller vid IT-investeringar oberoende på vilken 
organisationsstruktur företaget tillämpar.  

När begreppet IT-investeringar diskuteras måste det finnas en medvetenhet om att det 
finns olika sorters IT-investeringar, exempelvis infrastrukturinvestering och 
applikationsbaserade investeringar. Beroende på vilken typ av IT-investering som studeras 
ändras bilden på hur olika författare ser på och hanterar ansvarsroller och deras 
ansvarsområden. Därför kan detta diskuteras separat. Stor tyngdpunkt har inte lagts på 
detta eftersom vissa författare klart och tydligt separerar ansvarsroller och deras 
ansvarsområden vid olika IT-investeringar medan andra inte gör denna skillnad. (M-Å. 
Hugoson, personlig kommunikation, 2005-05-17). Vår litteraturstudie har huvudfokus på 

                                                 

1 EVA: Economic Value Added 

2 ROI: Return On Investment 

3  PENG-modellen: Prioritering efter nyttogrunder 

4 TCO: Total Cost of Ownership 

5 TVO: Total Value of Opportunities 
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applikationsinvesteringar men vi har även rört  vid infrastrukturinvesteringar i den mån 
olika författare specifikt hanterat detta i sina teorier.  

1.6 Begreppsbildning 

Med begreppet ”informationsteknologi” menas den teknik som används för insamling, 
bearbetning, lagring och överföring av information (Falk och Olve, 1996). Begreppet 
informationsteknologi kommer framöver att benämnas som IT. 

Begreppet ”utvecklingsprocessen” definieras i uppsatsen som den förändringsprocess en 
organisation genomgår vid anskaffning av investeringen. Här ingår identifiering av 
förändringsbehov, beslut, utveckling och uppföljning av investeringen. 

Det finns olika typer av ”IT-investeringar”. Två av dem är applikationsinvesteringar och 
infrastrukturinvesteringar. Med applikationsinvesteringar menas köp av IS och 
programvara (M-Å. Hugoson, personlig kommunikation, 2005-05-17). IT-infrastruktur 
inbegriper lokaler, maskiner, datorer och nätverk (Lundberg, 2004).  

”Informationssystem” är ett system som kan samla in, lagra, behandla och distribuera 
informationsmängder (Langefors, 1966). I fortsättningen kommer begreppet 
informationssystem skrivas som IS.  

Begreppet ”strategi” är enligt Quinn (1988) ett mönster eller en plan som integrerar en 
organisations huvudmål, policy och handlingar till en sammanhängande helhet. Strategin 
kan ses som den långsiktiga riktningen av en organisation, som uppnår fördelar för 
organisationen genom att sätta samman och strukturera resurser inom en förändrande 
miljö (Johnson & Scholes, 2002). 

IS/IT-strategi innebär att organisationen definierar och formulerar vad en IT-investering 
har för syfte och hur företaget ska uppnå detta syfte (Robson, 1997). 

Begreppet ”IS-arkitektur” står för informationssystemarkitektur (Andersen, 1994). En IS-
arkitektur definieras av Magoulas och Pessi (1998) som befintliga IS, deras relation till 
varandra och mot verksamheten. I uppsatsen kommer förkortningen IS-arkitektur att 
användas.  
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1.7 Disposition  

  

Figur 1-1: Disposition av uppsatsens uppbyggnad 

 

Kapitel 1 
Inledning 

Kapitel 2 
Metod 

Kapitel 3 
Introduktion till 
litteraturstudie 

Kapitel 4 
Litteraturstudie 

Kapitel 5  
Analys av 
litteraturstudie 

Kapitel 6 
Slutsats 

I kapitel 1 har en bakgrund till studieområdet, en 
beskrivning av problemområdet, syfte, intressenter, 
disposition, omfattning samt en beskrivning av närliggande 
begrepp till ämnet getts. 
 

I kapitel 2 har vårt valda tillvägagångssätt presenterats för 
hur syftet och strukturen på arbetet har uppfyllts. 

 

I kapitel 3 har livscykelmodellen beskrivits, då vi har utgått 
från den när vi diskuterar utvecklingsprocessen. Därefter har 
vi gett en allmän beskrivning av IS-arkitektur och 
arkitekturfilosofier då dessa utgör grunden för hantering av 
ansvarsroller. Här har vi även presenterat en historisk 
beskrivning av utveckling av ansvarsroller. 

 

I kapitel 4 har vi presenterat litteraturens teoretiska syn på 
olika roller samt deras ansvarsområden och 
ansvarsförhållanden. 

 

I kapitel 5 har en analys gjorts av de roller som identifierats i 
föregående kapitel. Analysen består av en jämförelse av 
likheter och skillnader samt en identifiering av olika synsätt.  

 

I kapitel 6 har vi framfört resultatet genom en presentation 
av slutsatser utifrån litteraturstudien i kapitel 4 och analysen i 
kapitel 5. 
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2 Metod 
I detta kapitel presenteras tillvägagångssätt för hur syftet och strukturen på arbetet ska uppfyllas. 

I den här uppsatsen har vi valt att göra en kvalitativ teoretisk studie som baseras på 
sekundärdata. I studien har vi använt en explorativ, en komparativ ansats och en 
konceptuell analytiskt ansats. Detta för att vi i analysen ville ta fram litteraturens synsätt på 
ansvarsfördelning vid IT-investeringar i organisationer.   

2.1  Kvalitativ metod 

I vår studie har vi identifierat, beskrivit och jämfört olika teoretiska aspekter på 
ansvarsfördelning och roller vid IT-investeringar i verksamheter. Därför har vi valt att 
använda oss av den kvalitativa metoden eftersom den handlar om att karaktärisera och 
beskriva fenomen (Repstad, 1999). I kvalitativa metoder tolkas enligt Patel & Tebelius 
(1987) ett fenomen eller en individs levnad, vilket präglas av stor variation och 
föränderlighet. Därför måste forskaren kritiskt granska informationen som har samlats in. 
Den kvantitativa metoden däremot handlar om statistik och mätningar av hypoteser 
(Repstad, 1999). Detta har inte varit relevant för oss eftersom uppsatsen är en teoretisk 
studie, där statistik och mätningar av hypoteser inte har använts.  

2.1.1  Litteraturstudie 

I litteraturstudien har både engelsk och svenskspråkiga böcker, artiklar och rapporter 
använts. För att öka trovärdigheten i uppsatsen har flera olika källor använts. 

En teoretisk studie består av sekundärdata som är data tidigare insamlad av andra (Lundahl 
& Skärvad, 1999). Då uppsatsen är en teoretisk studie består informationen endast av 
sekundärdata eftersom teorin som presenterats i uppsatsen har baserats på andra författares 
observationer inom detta ämnesområde och inte från några egna intervjuer, 
undersökningar eller observationer. Vår sökning efter litteratur har skett utifrån att vi först 
har identifierat lämpliga sökord för ämnesområdet som till exempel ansvar, 
ansvarsfördelning, roller, IT-investering samt IT-management och därefter sökt i olika 
databaser. De databaser vi använt oss av är Högskolebiblotektet i Jönköpings databas julia 
och det nationella biblioteksdatasystemet LIBRIS. 

Det material som samlats in har sedan strukturerats efter de roller som författarna nämner 
ansvarrollen och dess ansvarsområde. Därefter, för att strukturera vår jämförelse och analys 
av litteraturstudien, har vi använt oss av Andersens (1994) livscykelmodell.  Vi ansåg detta 
vara möjligt då modellen är så generell att vi kunde relatera ansvarsfördelningen vid både 
applikationsinvesteringar och infrastrukturinvesteringar till faserna i modellen. 

2.1.2  Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet är enligt Lundahl och Skärvad (1999) en faktor som bidrar till uppsatsens 
trovärdighet. Lundahl och Skärvad (1999) skiljer på två typer av generalisering; statistisk 
och analytisk. Statistisk generalisering innebär att studien kan anses gällande för en hel 
population medan analytisk generaliserbarhet innebär att skapa teorier och se mönster eller 
att jämföra resultatet med en tidigare studie. Uppsatsen har behandlat en mer analytisk 
generaliserbarhet än statisk generaliserbarhet. Generaliserbarhet har behandlats i uppsatsen 
genom att vi har funnit regelbundenheter och mönster i tidigare teorier. En typ av 



 Metod 

 7 

generalisering som vi har gjort är att vi har skapat synsätt på ansvarsförhållanden. Den 
kunskapen, kan sedan användas för att diskutera och jämföra olika teorier och olika åsikter. 
Det vill säga att de synsätt som framkommit i uppsatsen ska kunna användas i allt från små 
privat ägda företag till stora statliga organisationer, samt av andra som teoretiskt studerar 
ämnesområdet. 

2.2 Kunskapsstrategi 

Tanken med uppsatsen har varit att få mer kunskap om roller och ansvarsfördelning vid 
IT-investeringar, eftersom detta kan vara en vanlig orsak till att många projekt misslyckas. 
Efter genomgång av litteraturen har vi kommit fram till synsätt om ansvarsfördelning och 
vilka roller som är förknippat med vilket ansvar. 

Detta gör att en explorativ ansats har använts i denna uppsats. Goldkuhl (1998) förklarar 
att en explorativ ansats innebär att ett område undersöks för att få mer kunskap om 
området. Eftersom ett av forskningens syften har varit att jämföra litteratur har även en 
komparativ ansats använts. En komparativ ansats innebär enligt Goldkuhl (1998), att en 
jämförelse av olika företeelser görs.  

Kunskapssökandet i denna rapport har också styrts av den konceptuellt analytiska ansatsen, 
eftersom uppsatsen är en teoretisk studie. Järvinen (2000) beskiver den konceptuellt 
analytiska ansatsen som att forskaren inte samlar in något empiriskt material, utan studerar 
redan befintliga teorier. Enligt Järvinen utförs en beskrivning för att beskriva och berätta 
om hur något är samt en jämförelse av flera faktorer för att kunna se skillnader och 
likheter. Då vi inte i förväg har funnit specifika synsätt i litteraturen som beskriver 
ansvarsroller och ansvarsområden vid IT-investeringar fann vi det intressant att undersöka 
om det fanns några markanta skillnader mellan olika författare i hur de diskuterar detta i 
samband med IT-investeringar. Däremot var vi till viss del medvetna om att vissa författare 
skiljer på hanteringen av ansvar vid olika IT-investeringar samtidigt som andra författare 
inte behandlar detta tydligt. Vi har i denna uppsats valt att hantera dessa skillnader i den 
utsträckning olika författare själva separerar ansvarsrollerna och deras ansvarsområden vid 
olika IT-investeringar.   

Ett alternativt sätt att studera frågeställningen i denna uppsats skulle kunna vara att göra en 
empirisk studie om roller och ansvarsfördelning vid IT-investeringar. I en empirisk studie 
anser vi att flera företag bör följas genom hela utvecklingsprocessen. Detta är mycket 
tidskrävande och därför har vi istället med den konceptuellt analytiska ansatsen tittat på vad 
den befintliga teorin säger och inte hur det ser ut i företagen i dagsläget.  

2.3 Källkritik 

Eftersom den teknologiska utvecklingen gått fort fram och ständigt förändras är det svårt 
för litteraturen att hänga med. Detta medför att litteratur som är några år kan betraktas som 
gammal. Detta medför också att informationen om ansvarsroller vid IT-investeringar i 
studien till största delen baserats på äldre litteratur men det finns även nyare artiklar vilket 
gör den historiska utvecklingen synbar.  

Frågor som behandlar ämnet ansvarsroller vid olika IT-investeringar i verksamheter finns 
inte samlat i någon enstaka litteratur utan är utspridd. Detta medför att vi har använt både 
äldre litteratur från 1980-talet och nyare litteratur från 2000-talet för att hitta olika teorier 
om ansvarsroller och ansvarsområden. Vi har även presenterat litteratur från olika 
författare.  Detta för att undvika favorisering av en specifik författare.  
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En viktig källa i arbetet har varit Mats-Åke Hugoson. M-Å Hugoson är adjungerad 
professor inom informatik och förespråkare till den verksamhetsbaserade 
arkitekturfilosofin. Han har genom flera års forskning kommit fram till den styrningsmodell 
som senare presenteras i litteraturstudien, kapitel 4. Eftersom många författare inom 
området refererar till Hugosons forskningsmaterial ser vi att Hugoson är en framstående 
person inom detta ämnesområde. Idag är Hugoson verksam på Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping. Där har vi tagit del av hans opublicerade material i kursen 
”Strategic Planning II - Coordination of Business Development and IT Development”, och 
använt oss av det i vår analys. 

2.4 Rimlighet, trovärdighet och ärlighet 

Vid användandet av en kvalitativ metod vid forskningsarbetet är forskaren i fokus vid 
insamlandet av information och när den insamlade informationen ska analyseras. 
Forskarens tankar och idéer är en del av materialet i kvalitativa metoder. När det i 
kvalitativa metoder inte finns några yttre bevis att bedöma informationen, har forskaren till 
uppgift att ställa sig själv några självgranskande frågor angående rimlighet, trovärdighet och 
ärlighet med informationen som beskrivs och förmedlas (Patel & Tebelius, 1987).  

2.4.1 Rimlighet  

Graden av rimlighet kan påvisas genom att forskaren kan ge anvisning om att tolkningarna 
är användbara i flera situationer och att de bygger på stor mängd material (Patel & Tebelius, 
1987). 

I vår studie har rimligheten att påvisats genom att de identifierade synsätten kan tillämpas 
som generella underlag för diskussioner kring IT-investeringar i olika typer av 
verksamheter. Rimligheten av den insamlade informationen påvisas även i uppsatsen 
genom att både äldre och nyare litteratur har använts för att kunna visa utvecklingens 
skede. Detta genom att vi har refererat till flera författare igenom vår studie. Vi har kritiskt 
granskat den insamlade informationen genom att vi har tittat på referenser i litteratur som 
samlats in och jämfört de författare som nämnts ofta för att se deras rimlighet i studien. 

2.4.2 Trovärdighet 

Vid insamling och tolkning av material måste forskaren kunna argumentera den insamlade 
informationens pålitlighet. Forskaren har till uppgift att visa att tolkningarna som har gjorts 
i studien inte är byggda på förutfattade meningar och slutsatser som är lättillgängliga. 
Forskaren kan göra detta genom att vidta åtgärder på olika sätt som påvisar trovärdighet av 
insamlings- och tolkningsförfarandet (Patel & Tebelius, 1987). 

Studiens trovärdighet har vi påvisat genom att skriva ut alla källor som kan tas bort eller 
förändras. Exempelvis föreläsningsunderlag och Internet källor. De källor som vi har 
använt i litteraturstudien som eventuellt kan påverkas av detta har vi skrivit ut och placerat i 
bilaga 1, 2 och 3 till denna uppsats. 

Trovärdigheten i uppsatsen finns även då vi har beskrivit vissa begrepp som finns runtom 
det fokus vi valt. Fastän de inte har behandlats i någon djupare bemärkelse bidrar de till en 
helhetsförstärkning för studien och dess betydelse. 
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2.4.3 Ärlighet 

Forskaren kan enbart förlita sig på sin egen kunskap och sitt eget omdöme, därför blir 
kvaliteten av studien beroende på forskarens noggrannhet och ärlighet. Möjlighet till det får 
forskaren genom att reflektera över processen av informationsinsamlandet och 
tolkningsförfarandet i den egna studien (Patel och Tebelius, 1987). 

Ärlighet och noggrannhet i studien har påvisats genom att vi i teorin har beskrivit befintliga 
teorier om ansvarsroller och ansvarsområden som vi i litteraturstudien har funnit existera 
vid IT-investeringar i företag. Vi har då refererat till författare som förekommer i många 
artiklar och försökt att i största mån hänvisa till originalartikeln för att på så sätt beskriva 
teorin ur författarens synvinkel. I analysen har inga egna reflektioner gjorts kring fördelar 
och nackdelar med olika roller och ansvarsområden. Detta då vi inte har utfört någon 
empirisk studie och inte kan påstå att någon teori är bättre än någon annan. 
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3 Introduktion till litteraturstudie 
I detta kapitel har en livscykelmodell för systemutveckling beskrivits, eftersom den ligger till grund för 
struktureringen av uppsatsens analys. Därefter har en allmän beskrivning av IS-arkitektur och 
arkitekturfilosofier getts då dessa utgör grunden för hantering av ansvarsroller. Här har även en historisk 
beskrivning av utveckling av ansvarsroller  presenterats.  

3.1 Livscykelmodellen 

Livscykelmodellen används av Andersen (1994) som ett generellt sätt för att beskriva 
systemutveckling. Modellen består av sju faser som visas i figur 3-1. Vi har i uppsatsen 
använt modellen som ett verktyg för att strukturera den analys av ansvarsroller och 
ansvarsområden som beskrivs i kapitel 4.   

 

 

Figur 3-1: Livscykelmodellen (Andersen, 1994. s.48) 

I förändringsanalysen (FA) ingår arbetet med definition av verksamhetens möjligheter och 
problem. Syftet i den här fasen är att beskriva nuläget, förändringsbehov och åtgärder. 

Därefter följer analysen (A) där arbetet fokuseras på att avgöra på vilket sätt IS i framtiden 
kan stödja verksamheten i det dagliga arbetet. Här görs även en analys och bedömning av 
systemets innehåll. 

Den tredje fasen, utformning (U), hanterar utvärdering och beslut om teknisk lösning, val 
av utrustning och bestämma praktisk lösning. Detta måste baseras på det som framkommit 
ur analysfasen. 

Realisering (R) består av att utarbeta ett IS. 

I implementeringsfasen (I) införs systemet i verksamheten.  

Förvaltning och drift (F/D) fokuserar på att underhålla och förbättra befintliga system. 
Detta för att se till att drift och användning av systemet fungerar felfritt. 

I den sista fasen, avveckling (Av), avvecklas systemet. Här ska informationen säkras, 
beskriva data och databaser så att informationen inte hamnar i orätta händer då ett nytt IS 
implementeras. 

3.2 IS-arkitektur 

En IS-arkitektur beskriver det inbördes förhållande som finns mellan informationssystem 
och informationsmiljö. Syftet med IS-arkitekturer är att harmonisera och balansera 
eventuella konflikter i företagets informationsförsörjning och informationsbehandling 
(Magoulas och Pessi, 1998).  

FA Av F/D I R U A 
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En IS-arkitektur ger enligt Andersen (1994) en överblick av organisationens IS och 
förhållandet mellan dem. IS-arkitekturen kan beskriva både dagens IS och företagets 
framtida IS.  

Genom att identifiera ett samband mellan IS-arkitekturen och verksamheten ges en tydlig 
överblick av de arbetsuppgifter, aktiviteter och nivåer informationssystemen måste täcka. 
På detta sätt syns det tydligt hur, vilka och var olika IS måste samverka i verksamheten. Det 
är här viktigt att IS-arkitekturen beskriver dessa samband och hur informationen förmedlas 
exempelvis mellan den operativa verksamheten och de administrativa hjälpfunktionerna 
eller mellan den operativa verksamheten och styrningsfunktionerna (Andersen, 1994). 

På detta sätt menar Andersen att IS-arkitekturen också förmedlar en överblick av olika 
ansvarsområden inom verksamheten. Detta gör enligt Magoulas och Pessi (1998) att ansvar 
och samverkan är viktiga begrepp i dessa samanhang. 

Sambandet mellan IS-arkitekturer, arkitekturfilosofier och ansvarsförhållanden presenteras i 
figur 3-2, s. 12.  

3.3 Arkitekturfilosofi 

En arkitekturfilosofi identifierar Andersen (1994) som en karakterisering av verksamhetens 
IS-arkitektur. Karakteriseringen innebär att regler och principer definieras och 
dokumenteras. För detta, anser Magoulas och Pessi (1998), existerar det två dominanta 
arkitekturfilosofier, den verksamhetsbaserade designteorin och den informationsbaserade 
designteorin.  Dessa designteorier består av grundläggande egenskaper som påverkar 
organisationens hantering av ansvarsfrågor. Enligt vår uppfattning påverkar därför valet av 
arkitekturfilosofi hur företag ser på och hanterar olika ansvarsfrågor. 

3.3.1 Informationsbaserad designteori 

Den informationsbaserade designteorin ser information som en stabil resurs. Resursen bör 
förvaltas, styras och behandlas på samma sätt som företagets övriga resurser. Detta innebär 
att själva informationsresursen inte anses vara föränderlig. Istället är det de entiteter, 
informationsbehov, rutiner, arbetssätt och organisationen som förändras. Därför menar 
denna filosofi att ett IS bör baseras på företagets informationsresurs och inte på dess 
informationsbehov eller funktionella struktur. Detta sätt att se på information medför att 
den informationsbaserade designteorin separerar informationsresurser och 
applikationssystem. Det vill säga, designteorin skiljer på databehandling och data (Magoulas 
och Pessi, 1998).    

Ovanstående grundprinciper speglas i identifieringen av ansvarsområden. En 
dataadministrationsfunktion bör ansvara för hanteringen av företagets gemensamma 
informationsresurser, medan varje verksamhetsdel bör ansvara för utformning och 
utveckling, förvaltning och användning av applikationer (Magoulas och Pessi, 1998).   

Syftet beskriver Magoulas och Pessi (1998) som strävan efter tillgänglighet, 
förändringsbarhet och anpassbarhet, korrekt och konsistent information, 
informationsdelning och dataoberoende. 
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3.3.2 Verksamhetsbaserad designteori 

Den verksamhetsbaserade designteorin bygger på en decentraliserad verksamhetssyn där 
samverkan och ansvar är vikigt. Designteorin utgår från att verksamheter är svåra att 
beskriva och hantera. Dagliga situationer, förändrade förhållanden och medarbetarnas 
motivation påverkar organisationens produktivitet. Filosofin präglas därför av strävan efter 
att uppnå god verksamhetsstruktur (Magoulas och Pessi, 1998).  

Decentraliseringen innebär en samverkan av autonoma IS. För att detta ska vara möjligt 
menar den verksamhetsbaserade teorin att varje verksamhetsfunktion hanterar och därmed 
också ansvarar för sitt IS. Informationen kan sedan nås av övriga i företaget genom 
meddelandesamverkan. Utformningen av dessa meddelanden hanteras av berörd 
verksamhetsfunktion. Ansvaret för sambandsstrukturen ligger här på företagsledningen 
(Magoulas och Pessi, 1998).  

 

Figur 3-2: Samband mellan IS-arkitektur, arkitekturfilosofi och ansvar. 

Figuren 3-2 illustrerar hur IS-arkitekturer, arkitekturfilosofier och ansvarsförhållanden hör 
ihop. Företagets IS-arkitektur mynnar ut i en arkitekturfilosofi som sedan hanterar ansvar. 

3.4 Historisk utveckling av ansvarsroller 

Informationsteknologins utveckling har gjort att rollerna för ansvarsfördelning vid 
applikationsinvesteringar, i detta fall menas specifikt IS-investeringar, har förändrats genom 
åren (Applegate et al., 1999). För att kunna förstå dagens syn på ansvarsroller och deras 
ansvarsområden är det först intressant att se hur den historiska utvecklingen av detta har 
sett ut.  

Enligt Applegate et al. (1999) har utvecklingen av IS medfört nya sätt för att utveckla och 
genomföra teknologier för varje ny tidsålder. Dessa perioder kallas för redovisningsepoken, 
operativa epoken, informationsepoken och nätverkssamhället.  

3.4.1 Redovisningsepoken 

Redovisningsepoken är datorernas inträde i näringslivet (Lucas, 1986). Enligt Applegate et 
al. (1999) fanns endast centralt placerade stordatorer i företaget under denna period och 
dessa stordatorer förvaltades av IT-experter.  Datorerna i näringslivet hade funktioner som 
skulle förenkla arbetet för ekonomiansvariga vid till exempel bokföring av 
löneutbetalningar. Enligt Rockart (1988) ansågs ekonomichefen mer som ett föremål än 
bidragare till informationssystem eftersom information till systemen samlades in från 
personalen på ekonomiavdelningen av IT-avdelningen. Denna information användes sedan 

IS-arkitektur Arkitektur-
filosofi 

Ansvar 
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för att designa bokföringssystemet som oftast endast var begripliga för de anställda inom 
dataavdelningen. Företagsledningen bidrog inte med mycket assistans till IT-avdelningen 
vad gällde design och implementering av system (Rockart, 1988). Ledningen och 
slutanvändarna för systemet hade lite kontakt med IT-specialisterna på IT-avdelningen 
(Applegate et al., 1999; Lucas, 1986). 

3.4.2 Operativa epoken 

I mitten av 1960-talet efter att redovisningsepoken gick mot sitt slut började 
avdelningscheferna involveras i ansvarsfördelningen vid applikationsinvesteringar (Rockart, 
1988). Den operativa epoken fick sin början när on-linesystem och åtkomstfiler blev direkt 
tillgängliga och datorerna började breda ut sig. Datorerna blev mer pålitliga och detta 
gjorde det möjligt att datorisera organisationens huvudsystem. Dessa huvudsystem 
uppdaterades ständigt med att lägga till och ta bort filer angående inventarier. Detta gjorde 
att systemen erhöll befintligt status på inventarier och därför implementerades de effektivt i 
on-linemiljöer. Under 1960-talet var chefernas behov av informationsledningssystem för 
beslutstagande stort (Lucas, 1986; Rockart, 1988). 

I denna epok började andra roller att involvera sig i utvecklingen av 
applikationsinvesteringar i organisationen, detta för att systemen som byggdes skulle möta 
användarnas krav. Enligt Rockart (1988) började den operativa epoken med 
avdelningschefernas involvering i implementering av system. Trots att avdelningscheferna 
förstod betydelsen av sin inblandning var graden av inblandning varierande. Det fanns 
osäkerhet bland medverkande om vem som hade ansvaret för att systemet lyckades i 
verksamhetsfunktionerna trots att ansvaret var hos IT-avdelningen (Rockart, 1988). 

3.4.3 Informationsepoken 

När den operativa epoken led mot sitt slut med IT-avdelningen som ansvariga för att 
system skulle lyckas påbörjades en ny epok, informationsepoken, i mitten av 1970-talet till 
tidigt 1980-tal (Rockart, 1988).  

Det som visade vägen in i informationsepoken var tillgängligheten av 4GL6, 
relationsdatabaser och privata datorer (Applegate et al., 1999; Lucas, 1986; Rockart, 1988). 
Fokusen ändrades från transaktionsbearbetning som varit under redovisningsepoken och 
operativa epoken till en bredare användning av information. Kontorstjänstemän, analytiker, 
avdelningschefer och företagsledningen kunde använda en persondator på sitt skrivbord 
även om de inte hade någon specialiserad datorutbildning (Applegate et al., 1999). De 
anställda började utforska och använda de nya applikationerna, och insåg snart 
applikationernas möjligheter för insamling och manipulering av information (Applegate et 
al., 1999; Rockart, 1988). Under informationsepoken gav persondatorerna möjligheter till 
att automatiserad planering, budgetering och rapporter av olika slag (Applegate et al., 1999). 
IT-cheferna organiserade supportcenter för att underlätta arbetet för användarna. 
Användarna fick ansvar för programmering och informationsåtkomst och IT-cheferna 
hade ansvar för utveckling och underhåll av databaser och andra IS relaterade frågor 

                                                 

6 4GL: Fourth Generation Language. Det är en programvara avsedd som ett hjälpmedel vid systemutveckling 
(Andersen, 1994). 
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(Rockart, 1988). Enligt Applegate et al. (1999) och Rockart (1988) lades grunden för 
avdelningschefernas involvering i IS-frågor i denna epok. Enligt Lucas (1986) uppstod 
under 1980-talet problem med IT-avdelningen då de inte ansågs möta kundernas krav. 
Detta berodde på den stora arbetsbördan med utveckling av system som låg på IT-
avdelningens ansvar. Ett bakslag för nya applikationer var att väntetiden för kunden kunde 
bli flera år om inte kunden hade anledning till att få gå före i kön (Lucas, 1986). När 
utveckling av ny applikation hade påbörjats av IT-avdelningen stötte de samman med 
högre arbetskostnader och längre arbetstid än det var budgeterat (Applegate et al., 1999; 
Lucas, 1986). Detta medförde att IT-avdelningen inte kunde leverera enligt 
kravspecifikationen för det nya systemet, vilket i sin tur ledde till missnöjda kunder. Brist på 
ansvar fanns inte endast vid utveckling av nya applikationer, utan även uppmaning till 
underhåll och vidareutveckling av existerande system i organisationen var bristfällig. För att 
komma undan ansvarsbristen skapades en kommitté vars huvuduppgift var att uppmana till 
förändring samt att underhålla system (Lucas, 1986). 

3.4.4 Nätverkssamhällsepoken 

Teknologiförändringen i informationsepoken utgjordes av ansenligt förbättrade 
utvecklingsmöjligheter för kommunikation (Rockart, 1988). Under 1990-talet utvecklades 
nätverk inom och utanför organisationerna för att sprida informationen (Applegate et al., 
1999). Detta kombinerat med att datorerna nu hade mer kostnadseffektiva hårdvaror, 
mjukvaror och högre bandbreddskommunikationer har lett fram till den fjärde epoken, 
nätverkssamhället (Rockart, 1988).  

Nätverkssamhället är en relevant benämning på den här epoken eftersom applikationerna 
är samordningsnätverk mellan organisationens alla delar och företag emellan. På grund av 
att verksamhetsstrategin, som existerar på ledningsnivåerna, måste gå ihop med IS-strategin 
är avdelningschefernas involvering nödvändig här (Applegate et al., 1999; Lucas, 1986; 
Rockart, 1988). Enligt Applegate et al. (1999) och Lucas (1986) har företagsledningen, 
avdelningscheferna och IT-avdelningen ansvar för att kontrollera IS och dess användning i 
organisationen. Detta gör att cheferna ansvarar för att se till att styra IS och inte låta den 
styra besluten i organisationen (Lucas, 1986). Implementering av IS kräver oftast stora 
organisationsförändringar och det är inte IT-chefer som kan påverka förändringarna, utan 
detta ansvar ligger hos avdelningscheferna enligt Rockart (1988). 
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4 Litteraturstudie 
I detta kapitel har litteraturens teoretiska syn på roller och deras ansvar och ansvarsförhållanden 
presenterats. Nedanstående presenterade källor är de som i första hand har legat till grund för analysen i 
kapitel 5. 

4.1 Identifiering av ansvarsroller 

Olika författare i litteraturen har identifierat olika ansvarsroller vid IT-investeringar och IT-
strategier.  

Flera författare har identifierat företagsledningen, avdelningschefer och IT-chefen som 
ansvarsroller vid IT-investering inom organisationen (Applegate et al, 1999; Earl och 
Feeny, 1994; Feeny, Edward och Simpson, 1989; Henderson, 1990; Hugoson, 2005a; 
Jarvenpaa och Ives, 1991; Lucas, 1986; Rockart, 1988).  

Utöver de roller som identifierats ovan lägger Raghunathan (1992) till styrningskommittén 
som ytterligare en roll. Robson (1997), identifierar också företagsledningen, men även en 
användarroll och IT-ledningen. Även Axelsson (1998) identifierar verksamhetsansvariga, 
IT-chef, användarna och lägger till ytterligare en roll entreprenören.  

Earl (1989) identifierade fyra nivåer för hur organisation av en IT-aktivitet inom ett företag 
hanteras. Dessa nivåer består av en IT-funktion, en IT-avdelning, en IT-chef och en IT-
styrningskommitté. 

4.2 Identifiering av ansvarsområden 

Ovanstående roller har ansvar för olika områden vid IT-investeringar. Författarnas syn på 
de olika rollernas ansvarsfördelning beskrivs mer ingående nedan. 

4.2.1 Företagsledning 

Enligt Jarvenpaa och Ives (1991) är företagsledningens inblandning viktig när det gäller 
ledning av IT-användandet inom organisationen. Ledningen bör tydligt visa sina åsikter och 
sin attityd gällande företagets IT. Medverkan från företagsledningen visas genom att de 
tydligt involverar sig i planering, utveckling och implementering av IS. Det är också viktigt 
att ledningen förmedlar IT: s betydelse för organisationens framgång. 

Hugoson (2005a) menar att ett av företagsledningens ansvar är att ta fram en allmän 
strategisk plan för hela organisationen. Ledningen kontrollerar även användningen av 
företagets IT och anpassar IT-planen med verksamhetens utveckling. Robson (1997) 
identifierar utformning av budget och plan för investeringen som ett av företagsledningens 
ansvarsområden. Detta visas i figur 4-1, s. 16 där Robsons MIS triad demonstrerar vilken 
roll som är ansvarig för vilket ansvarsområde och hur dessa interagerar med varandra.  

Den strategiska planen sprids sedan top-down till avdelningschefer och IT-avdelningen. 
Denna strategiska plan bör innehålla en beskrivning av den framtida 
organisationsstrukturen, en framtida struktur av applikationer och framtida plan för 
företagets IT-infrastruktur. På detta sätt kan företagets IT-investeringar baseras på 
ledningens strategiska planer, vilket även hjälper företaget att utveckla investeringar som 
stödjer företaget i den dagliga verksamheten Hugoson (2005a). 
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Figur 4-1: MIS triad, Robson (1997)7 . 

Företagsledningens roll vid applikationsinvesteringar i organisationer innebär även ett 
ansvar för kontroll av utveckling av informationsbehandling och att binda samman policys 
och strategier för IT med verksamhetens affärsstrategi. Ledningen ska dessutom formulera 
och presentera organisationens strategiska mål för IT-användning (Rockart, 1988; Lucas, 
1986).  

Företagsledningen har ansvaret att utvärdera de investeringsförslag som kommer från IT-
avdelningen och avdelningscheferna vid applikationsinvesteringar, se figur 4-2, s. 18. Under 
utvärderingen ingår arbetet med att anpassa företagets förbättringsplan med IT-visionen, 
samordna IT-investeringen med företagets strategiska affärsplan samt finansiella frågor 
(Hugoson 2005a).  

Vid infrastrukturinvesteringar menar Hugoson (2005b) att ledningen har ansvaret att 
bedöma kraven som infrastrukturen måste uppfylla för att ge verksamheten tillfredställande 
IT-stöd. Det ligger även i ledningens ansvar att hantera finansieringen av investeringen 
samt att besluta om vem som får utvecklingsuppdraget.  

Efter denna utvärdering har företagsledningen det yttersta ansvaret att fatta ett beslut 
angående vilket IT-projekt företaget eventuellt ska satsa på, hur finansiering ska ske och 
om IT-projektet över huvudtaget är möjlig (Hugoson, 2005a). Företagsledningen fattar 
enligt Lucas (1986) besluten om hur informationsbehandlingen hanteras, exempelvis 
genom en styrningskommitté. Jarvenpaa och Ives (1991) menar däremot att ledningens 

                                                 

7 Modifiering  från Robson (1997)  av  Brookes, Grouse, Jefferey och Lawrence (1982) MIS triad. 
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inblandning vid beslutsfattande under utvecklingsprocessen är oftast mest symboliskt. 
Detta på grund av kunskapsbrist hos företagsledningen angående behovet av ny IT och 
allmän kunskap om IT. 

Graden av ledningens involvering i IT beror enligt Jarvenpaa och Ives (1991) på hur stor 
användningen av IT är i organisationen. Ofta är ledningens aktivitet mycket liten när det 
gäller utvecklingen av IT i företaget. 

I företagsledningens roll ingår även samarbete med IT-avdelningen för att utarbeta en 
arkitektur för hårdvara, mjukvara och kommunikation. Här bör företagsledningen och IT-
avdelningen tänka på framtida möjligheter till att ändra företagsstrukturen till exempel till 
ett nätverk. Företagsledningen och IT-avdelningen ska tillsammans även utfärda policys för 
inköp av hårdvara och mjukvara med listor på dem som är godkända av företagsledningen 
för inköp. De bör även utfärda policy vid nya önskemål där IT-chefen har ansvar för att ge 
sitt tillstånd för inköp. Detta för att samordning av organisationens informationsbehandling 
ska ske (Lucas, 1986). 

4.2.2 Avdelningschef 

Varje avdelningschef är ansvarig för sin egen avdelning som till exempel; 
ekonomiavdelningen, personalavdelningen, marknadsavdelningen, transportavdelningen. 
Vid applikationsinvesteringar ansvarar avdelningscheferna för att leda de organisatoriska 
förändringar som IT möjliggör för organisationen. Avdelningscheferna ansvarar även för 
att genomföra de förändringar inom personal, system och organisationsstrukturen som 
behövs för att göra applikationsinvesteringen lönsam (Rockart, 1988; Lucas, 1986). De ska 
även kontinuerligt komma med förslag till nya IT-applikationer och ställa krav på 
organisationen angående till exempel service, support och underhåll för organisationens IT 
(Rockart, 1988; Lucas, 1986; Applegate et al. 1999).  

Avdelningscheferna har samma ansvar som företagsledningen när det gäller att etablera 
policys för samordning och kontroll på den egna avdelningen (Lucas, 1986). Enligt Rockart 
(1988) har avdelningscheferna alltid varit ansvariga för personal och pengar utifrån en 
utarbetad budget och en önskad avkastningsplan. Deras ansvar inkluderar även långsiktig 
och årlig planering för organisationen och dess strategiska mål (Rockart, 1988; Lucas, 
1986).  

Avdelningscheferna bör ha en nära relation till användarna angående behov, funderingar 
och önskemål vid applikationsinvesteringar som underhåll och support. (Applegate et al. 
1999). De ansvarar för att inspirera personalen att engagera sig i analys och design av 
system.  

Kunskapsbrist hos avdelningscheferna angående teknologi har gjort att IT-avdelningen ofta 
är involverade vid utarbetning och genomförande av investeringsförslag. Denna interaktion 
mellan IT-avdelningen och avdelningscheferna sträcker sig från utbildning eller rådgivning 
till att IT-avdelningen är helt involverade vid förslag, design och support av system under 
implementering (Rockart, 1988; Lucas, 1986).  IT-avdelningens ansvarsområden, mål och 
uppgifter beror enligt Earl (1989) på vilka områden användarna och IT-specialisten redan 
är involverade i.  

Ett applikationsinvesteringsförslag måste enligt Hugoson (2005a) först komma från 
avdelningschefer till företagets IS/IT-leverantör (IT-avdelning). Avdelningscheferna 
kommer med en förfrågan som IT-avdelningen besvarar genom att utforma en offert som 
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presenterar deras idéer för en potentiell IT-investering. Sedan utvärderar 
avdelningscheferna IS/IT-leverantörernas förslag och lägger till sina och slutanvändarnas 
behov samt krav på en eventuell IT-satsning i ett utvecklingsuppdrag. Innan 
utvecklingsuppdraget skickas till IS/IT-leverantören går det först upp till ledningen som 
godkänner investeringen. Detta visas i Hugosons (2005b) styrningsmodell figur 4-2, s. 18.  

Efter godkännandet sker utformningen av applikationsinvesteringen antingen av IS/IT-
leverantören eller av den externa leverantören, beroende på hur företaget valt att hantera 
sin organisationsstruktur. Det är vikigt att IS/IT-leverantören här presenterar de eventuella 
möjligheter till förbättring av företagets aktuella IT eller nya IT-satsningar som finns 
(Hugoson, 2005a). Syftet är enligt Earl (1989) att IT-avdelningen ska ge service till både 
användare och specialister. 

Hugoson (2005b) menar att vid infrastrukturinvesteringar är det IS/IT-ledningen eller 
driftsansvarig som tar initiativ till investeringen.  

 

Figur 4-2: Styrningsmodell, Hugoson (2005b). 

Hugosons styrningsmodell visar tre ansvarsroller, deras ansvarsområden och interaktionen 
mellan dessa roller. Hugoson har i modellen visat både ansvarsförhållanden vid 
applikationsinvesteringar och infrastrukturinvesteringar. I figuren ovan står “V” för 
verksamhet, exempelvis ”V-plan finans” läses som verksamhetsplan finans och ”Verks 
Ledning” läses som verksamhetsledningen 

Hugoson (2005a) menar att avdelningscheferna har ansvaret att följa upp och kontrollera 
utvecklingsprocessens utveckling. Syftet är att försäkra sig om att processens återstående 
tid och kostnad håller sig inom projektplanens ramar. Genom att på detta sätt kontrollera 
investeringens framtids kostnader och tid har företaget möjlighet att påverka och 
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kontrollera investeringens kostnader. Detta gör att risken att IT-investeringen pågår i flera 
år och att företagets totala kostnader ökar minskar. Detta eftersom företaget specificerat 
ansvaret för dessa kontroller till investeringens involverade avdelningschefer. En 
förutsättning för att lyckas med detta är att avdelningscheferna måste samspela med 
företagets IT-avdelning. Det är då IT-avdelningens skyldighet att bistå med rapporter 
angående IT-projektets utveckling.  

Vid infrastrukturinvesteringar ligger det däremot i IS/IT-leverantörens ansvarsområde att 
hantera realisering, implementering samt förvaltning och drift (M-Å. Hugoson, personlig 
kommunikation, 2005-05-26). 

4.2.3 IT-funktion 

Enligt Earl (1989) hanterar IT-funktionen företagets IT, IS, information management, 
information services, management services, teknologi, ledningssystem (management 
systems) och MIS (management information systems). Orsaken till att företagen har en IT-
funktion beror på att IT/IS ses som en ledningsfunktion och hanteras därför på samma 
sätt som andra ledningsenheter exempelvis, ekonomi, produktion och markandsföring. 
Under alla dessa aktiviteter krävs det organisatoriska val så som struktur och val för hur 
aktiviteten ska hanteras.  

4.2.4 IT-management 

IT-management rollen har ansvar för hantering och beslut av teknisk lösning för 
infrastrukturinvesteringen. På detta sätt skiljs ansvaret från företagsledningen och IT-
avdelningen. Hugoson menar att detta särskilt är användbart där organisationen har 
outsourcat IT-avdelningen. Därför ansvarar inte företaget själva för ”bygge” av 
infrastrukturinvesteringen. Detta kan liknas vid husbygge då husägarna får färdiga väggar 
levererade som de själva sedan sätter ihop. Det är då den externa leverantören som 
ansvarar för ”bygget”. Hanteringen av denna roll gör att företaget ändå behåller 
huvudansvaret inom företaget (M-Å. Hugoson, personlig kommunikation, 2005-05-26).  

4.2.5 IT-chef 

Enligt Earl och Feeny (1994) har företagsledningen och organisationen ofta olika 
förväntningar om vilket ansvarsområde en IT-chef ska inneha. I vissa organisationer anses 
IT-chefen vara en specialist och arbetar endast med IT-relaterade frågor. Earl (1989) menar 
att leveransen av IS och hanteringen av IT bör skötas av IT-specialister. I andra 
organisationer är IT-chefen en vanlig medarbetare till verksamhetens funktioner och har då 
till ansvar att upptäcka och skapa möjligheter för verksamheten, då inkluderas även IT-
relaterade frågor (Earl och Feeny, 1994). 

Enligt Earl och Feeny (1994) är IT-chefen största uppgift att koppla samman 
affärsstrategin med organisationens IT-strategi. Denna roll ansvarar för att utforma 
strategiska planer som kan sammankopplas med organisationens strategi för att 
tillhandahålla organisationen med förbättrade verksamhetsfunktioner och 
konkurrensfördelar (Stephens et al., 1992). Strategisk planering av IS handlar om 
samordning av IS-planer med organisationens strategiska plan. Samordningen är möjlig 
genom en direkt tvåvägsrelation mellan företagsledningen och IT-chefen (Feeny et al. 
1989).   
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IT-ledningen bör även ge förslag till ledningen på budgetens utformning och den 
utrustning som kan behövas för att stödja MIS (Management Information Systems), se 
figur 4-1, s. 16. IT-ledningen måste hela tiden se till att vara medveten och uppdaterad av 
nya verktyg och tekniska ändringar. De måste även jobba med företagsledningen för att 
styra projektet. Det är vikigt att företagsledningen visar stort engagemang och leder 
projektet (Robson, 1997). 

IT-chefen ska rapportera problem och framgångar till företagsledningen och ingå i en 
chefsgrupp under företagsledningen (Earl och Feeny, 1994). Stephens, Ledbetter, Mitra och 
Ford (1992) beskriver IT-chefens roll som ansvarig för policys, tillvägagångssätt, riktlinjer 
och standarder för informationsresurser.  

IT-chefen ansvarar även för att uppmuntra användning av avancerad teknologi och utbilda 
företagsledningen om vilka potentiella fördelar det finns med IT (Lucas, 1986; Henderson 
1990; Stephens et al.1992). IT-chefen ska också utfärda en policy att flera alternativ 
kommer att beaktas för varje ny applikation som företaget ska investera i, till exempel om 
de ska investera i en kundanpassad eller ett standardpaket. De ska dessutom generera idéer 
till företagsledningen om hur informationsbehandlingen kan användas i strategiskt syfte för 
organisationen. IT-chefen ska ta ledningen angående utveckling av framtida nätverk, 
hårdvara och mjukvara arkitekturer för organisationen (Lucas, 1986; Henderson, 1990; 
Rockart, 1988).  

Ansvaret för systemutveckling ligger hos  IT-chefen, även där de olika 
verksamhetsavdelningarna är involverade, detta kräver oerhörd kompetens och kunskap 
om IS i organisationen (Rockart, 1988). Dagens komplexa system är en stor utmaning 
angående teknisk design, programmering och verksamheten eftersom systemen fordrar 
färdigheter av IT-avdelningen (Lucas, 1986; Henderson 1990; Rockart, 1988).  

IT-chefens måste kontinuerligt vidareutbilda sig själv och sin personal för att hålla sig 
uppdaterad om verksamheten och tekniken. Detta innebär också ett ansvar för utbildning 
av avdelningschefer. Detta för att avdelningarna ska kunna erhålla innovativa idéer 
angående effektiv användning av IT (Rockart, 1988; Henderson, 1990; Lucas, 1986). 
Företagsledningen måste styrka ett samarbete mellan avdelningscheferna och IT-chefen för 
att organisationen ska kunna maximera värdet av investeringen. Detta samarbete innebär 
att avdelningscheferna och IT-chefen inte ensam ansvarar för fördelar och risker med 
investeringen och att de gemensamt fattar beslut angående applikationsinvesteringar inom 
organisationen (Henderson, 1990; Lucas, 1986). 

IT-chefen är även ansvarig för att skapa ett samarbete med företagsledningen och 
avdelningscheferna (användarna) för att kunna hjälpa organisationen med att kontrollera 
informationsbehandlingen. Detta måste göras eftersom utvecklingen av IT är på väg mot 
att slutanvändaren har mer och mer att säga till om, gällande datoriseringen i företaget. 
Detta innebär mindre inverkan från IT-cheferna och mer inflytanden från slutanvändaren. 
Problem som uppstår med detta är att många av användarna inte bryr sig om att upprätta 
dokumentation eller utföra noggranna tester. Samarbetet mellan rollerna är med andra ord 
av stor betydelse (Lucas, 1986).   

Stephens et al. (1992) berättar att IT-chefen samarbetar med tre roller, företagsledningen, 
IT-avdelningen och avdelningscheferna där IT-chefen fungerar som samordnare. 
Företagsledningens roll är att överbygga gapet mellan IT och verksamhetsavdelningar och 
mellan organisationens strategi och dess användning av IT-resurser. Godkännandet av 
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utgifter och samordning av IT, verksamhetsavdelningar och organisationens omvärld ligger 
i IT-chefens ansvarsområde.  

Egenskaper som IT-chefen bör ha för att få en bra relation med företagsledningen är en 
analytisk bakgrund och inriktning. IT-chefen bör se till att marknadsföra IT som en grund 
för verksamhetsförändring. Samtidigt bör IT-chefen ha en klar uppfattning av 
företagsledningens syn på verksamheten och IT. Detta så att IT integreras med 
verksamhetsplanen (Feeny et al. 1989; Stephens et al. 1992). 

Företagsledningen, avdelningscheferna och IT-chefen har ett gemensamt ansvar för att 
identifiera organisationens teknologiska möjligheter till fördelar gentemot konkurrenter. IT-
chefen och avdelningscheferna delar ofta ansvaret för att skapa en struktur för 
informationsbehandling. Den här strukturen bestämmer hur kontroll av 
informationsbehandling ska ske och kontrollen sker enklast med att utfärda policys. Dessa 
roller ansvarar tillsammans för utveckling av en arkitektur för hårdvara, mjukvara. Det 
ligger också under deras ansvarsområde att se över systemutvecklingsstrategier och utforma 
en kommunikationsplanering (Lucas, 1986). 

4.2.6 IT-styrningskommitté 

Styrningskommittén används enligt (Raghunathan, 1992) för att involvera 
företagsledningen och avdelningscheferna vid IS planering och för att se till att planeringen 
av IS överensstämmer med företagets strategi. IS styrkommittéer, styrs av en 
avdelningschef. Kommittén blir godkänd och dirigerad av högre ledningen (Robson, 1997).  

Genom styrningskommittén främjas utvecklingen av systemprocesser och öka 
organisationens möjlighet att uppnå dess strategiska mål. Genom att på detta sätt ta hänsyn 
till organisationssystemens interna relationer och utvecklande av en övergripande plan 
integreras IT i organisationen. På detta sätt förbättras IS prestationsförmåga och 
företagsledningens målsättning blir tydlig. Detta sker genom att frambringa 
produktivitetsförbättringar, förnyad service, förbättring av företagets image, eller skapa 
långsiktig support för organisationen (Raghunathan, 1992). 

Även Robson (1997) diskuterar behovet av styrningskommittéer. Robson anser att 
styrningskommittén bör inkludera personal från alla olika avdelningar. Det är troligast att 
företaget får fram en IS-plan som stämmer överens med företagets mål genom att använda 
sig av en styrningskommitté (Robson, 1997). Earl (1989) menar att IT-styrningskommittén 
är ansvarig för att planera och kontrollera företagets IT-resurser. En styrningskommitté är 
nödvändig för att leda företagets IT, samtidigt som författaren poängterar att det finns 
olika IT-styrningskommittéer för olika syften.  

Ett problem som kan uppstå med att använda sig av en styrningskommitté är att det finns 
för många olika viljor, vilket gör det svårt att fatta beslut (Robson, 1997). Ytterligare 
orsaker till att styrkommittéer ofta misslyckas är att det är fel personer som sitter i 
kommittén, de diskuterar fel saker och träffas för sällan (Griffiths, 1996). Då kommittén 
endast träffas vid behov kan ledningen ta del i detta utan att det tar upp alltför mycket av 
deras tid (Robson, 1997). 

Att använda styrningskommitté för att utforma en IS strategiplan anser Robson (1997) vara 
det bästa sättet, men hon poängterar även vikten av att någon eller några från varje roll i 
MIS triaden, se figur 4-1, s.16, är representerade för att detta ska fungera bra. När företaget 
väljer tillvägagångssätt för att organisera ett samarbetsteam för utformning av IT-plan 
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måste de först och främst definiera vad de vill få ut av IT-planen. En sak som ofta sker, 
men som inte är alls bra enligt Robson (1997), är att IT-ledningen själva utvecklar en 
strategi för sin egen utveckling. Detta sker vid brist av engagemang och inblandning från 
ledningen, som enligt Robson borde vara delaktiga i att utforma planen.  

4.2.7 Användare 

Användare är personer i verksamheten som är med vid utformandet av investeringen och 
som kommer att använda applikationsinvesteringen. De är även ofta de personer som 
måste hantera vidareutvecklingen av investeringen (Axelsson, 1998). 

För att IT-ledningen inte ska utveckla något alltför teknisk svårt eller att ledningen ska ha 
en alltför optimistisk plan måste användaren vara delaktig i utvecklingen av IT-
investeringen. Användaren är delaktig genom att identifiera och presentera vilka 
investeringsbehov som finns och genom att välja design av applikationsinvesteringen, här 
menar Robson (1997) specifikt en IS-investering.  

Enligt Robson (1997) har användaren tidigare setts som slutanvändaren av systemet, och 
därför har det varit IT-ledningen som helt utvecklat IT-systemen utan användarens 
involvering. Men för att undvika problem som att användaren inte gillar slutprodukten har 
användaren börjat ta en alltmer aktiv roll i utvecklingen av informationssystem. Orsaken till 
skiftet av IT-ledningen är att IS är för viktigt för att lämnas helt i händerna på IT-
ledningen, användaren måste också delta.  

4.2.8 Entreprenör 

En annan roll som är viktig vid IS-strategiplanering presenterar Axelsson (1998) som en 
entreprenör. Axelsson (1998) benämner entreprenören som en person som är strakt 
engagerad i projekt och som ofta initierar och aktivt driver projekt. Axelsson (1998), 
Reponen (1994) och Stjernberg (1993) anser att det är viktigt att entreprenören är en intern 
roll som innehar en chefsposition. Exempel på entreprenörer är linjechefer, interna 
stabsmedarbetare, externa konsulter, forskare och fackliga representanter. Ett problem som 
kan uppstå då entreprenören är en extern konsult är att den lämnar företaget efter 
implementering. Detta kan medföra att de tar med sig all entusiasm som fanns för projektet 
och på detta sätt finns det ingen i företaget som tar tag i vidareutveckling av 
applikationsinvesteringen. Författarna anser att utan entreprenörens drivande kraft är det 
mindre troligt att företaget lyckas realisera sin applikationsinvestering.  
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5 Analys 
I detta kapitel har en analys genomförts av författarnas syn på ansvar och ansvarsförhållanden som 
identifierats i föregående kapitel. Analysen består av en jämförelse av likheter och skillnader samt slutligen 
en identifiering av de synsätt som utkristalliserat sig under analysprocessen.  

I analysen har vi först analyserat teorin som vi har tagit fram i litteraturstudien genom att 
sätta teorin i förhållande till livcykelmodellens olika faser (se avsnitt 3.1). Utifrån detta har 
tre huvudroller identifieras och därefter har ansvarsroller och ansvarsområden 
sammanställts i fyra tabeller, vilka vi har benämnt som olika synsätt. 

5.1 Ansvar genom utvecklingsprocessens alla faser 

Robson (1997) anser att det är viktigt att företagsledningen visar stort engagemang och 
leder IT-projektet. Detta har vi tolkat som att företagsledningen har det yttersta ansvaret att 
leda projektet genom hela utvecklingsprocessen. De måste sedan arbeta tillsammans med 
IT-ledningen för att styra projektet. Henderson (1990) och Lucas (1986) anser att 
företagsledningen ska förespråka att avdelningscheferna och IT-chefen ska samarbeta för 
att göra investeringen så lönsam som möjligt för organisationen. Här såg vi att Henderson 
och Lucas anser likadant som Robson att det är viktigt att ansvarsrollerna samarbetar för 
att investeringen ska bli lönsam för organisationen. Dessutom verkar alla tre ense om att 
det yttersta ansvaret ligger hos företagsledningen. Författarna verkar vilja att det hanteras 
på ovanstående sätt i företagen för att investeringen ska bli så lönsam som möjligt. 

Medan Robson anser att hela verksamheten, med ledningen i spetsen, måste vara 
involverad i utvecklingen av applikationsinvesteringen har Earl (1989) en annan åsikt. Earl 
menar att IT-funktionen ses som en ledningsfunktion som hanterar företagets IT på 
samma sätt som andra funktioner inom företaget, exempelvis produktion. Här fattar IT-
funktionen beslut som styr organisationens struktur och hanteringen av aktiviteter. IT-
funktionen kan enligt oss ses som att både IT-ledningen och användarens ansvarsområden 
i Robsons MIS triad figur 4-1, s. 16 kan inkluderas i Earls IT-funktion.  

Det verkar därför som om IT-funktionens arbete genomsyras i de flesta faser i 
livscykelmodellen. Denna tolkning av Earls ansvarshierarki visas i figur 5-1, s. 24. Det går 
att se det som att Earl identifierar samma roller som Robson som ansvariga i utvecklingen 
av applikationsinvesteringen. Den stora skillnaden här är då att Earl inte tydligt inkluderar 
företagsledningen i vår tolkning av hans teori, men på grund av Earls styrningskommitté 
utesluter inte Earl företagsledningen helt. Därför kan vi se det som att Robson och Earl 
identifierar samma roller. 

Utifrån detta har vi dragit slutsatserna att totala ansvaret, enligt Earl (1989), för 
applikationsinvesteringen ligger hos IT-funktionen. Då vi såg tillbaka i ansvarsrollernas 
historik (se avsnitt 3.4) såg vi att detta var ett sätt att se på ansvarsroller och 
ansvarsområden som de tillämpades tidigt i utvecklingen av IT. 
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Figur 5-1: Tolkning av Earls ansvarshierarki. 

5.1.1 Förändringsanalys (FA) och Analys (A) 

Axelsson (1998), Reponen (1994) och Stjernberg (1993) anser att entreprenören bör initiera 
projektet. Entreprenören kan exempelvis vara linjechef eller extern konsult. Lucas (1986) 
har en liknande syn på detta, men då han istället anser att företagsledningen, 
avdelningscheferna och IT-chefen har ett gemensamt ansvar för identifieringen av 
organisationens teknologiska möjligheter. IT-cheferna bör först ge förslag på hur 
informationsbehandlingen kan användas i strategiskt syfte för organisationen (Lucas, 1986; 
Henderson, 1990; Rockart, 1988). IT-chefen har sedan det yttersta ansvaret att godkänna 
inköpet och beakta flera applikationsinvesteringsalternativ (Lucas, 1986; Henderson, 1990).  

Även om Axelsson, Reponen och Stjernberg har entreprenören som initiator av projektet 
är detta egentligen inte så stor skillnad mot vad Lucas anser, då han tycker att 
företagsledningen, avdelningscheferna och IT-chefen har ett gemensamt ansvar. Då 
entreprenören kan vara vem som helst på företaget och det enda viktiga är att han/hon är 
en person som får de andra i företaget att vilja engagera sig i projektet.  

Earl och Feeny (1994) är lite inne på samma spår som Axelsson, Reponen och Stjernberg. 
De anser att IT-chefen i organisationer oftast är en vanlig medarbetare i verksamheten som 
ska upptäcka och skapa möjligheter för verksamheten, inklusive IT relaterade frågor. Detta 
såg vi som att Earl och Feeny menar att IT-chefen bör ta initiativet till 
applikationsinvesteringen. IT-chefen kan här då ses som entreprenören, då han ska få 
verksamheten att utveckla sig. Enda skillnaden skulle här kunna vara att Earl och Feeny 
konkret pekar ut IT-chefen som den drivande kraften. Robson (1997) skiljer sig däremot 
ifrån Earl och Feeny i syn på vem som är ansvarig för att identifiera organisationens 
teknologiska möjligheter. Robson (1997) menar att användaren endast är delaktig vid 
planeringsprocessen av en applikationsinvestering genom att de presenterar sina 
investeringsbehov till IT-ledningen.  

Verksamheten IT-styrningskommitté 
Kontrollerar resurser och planering. Leder IT. 
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Vid infrastrukturinvesteringar är det IS/IT-ledningen eller driftsansvarig som tar initiativ till 
investeringen (Hugoson, 2005b). Däremot vid en applikationsinvesterings måste, enligt 
Hugoson (2005a), ett förslag först komma från avdelningschefer till företagets IS/IT-
leverantör (IT-avdelning). Här emellan skickas förslagen till de olika rollerna som 
medverkar i Hugosons verksamhetsbaserade styrningsmodell, se figur 4-2, s.18. 

Det är sedan ledningen som godkänner IT-investeringen. Det är viktigt att IS/IT-
leverantören här presenterar de eventuella möjligheter till förbättring av företagets aktuella 
IT eller nya IT-satsningar som finns. Hugoson anser att företagsledningen utvärderar 
inkomna investeringsförslag. Det är efter denna utvärdering som företagsledningen avgör 
om IT-investeringen är värd att satsa på och hur den ska finansieras (Hugoson, 2005a). 
Lucas (1986) instämmer med Hugoson, men anser att detta ansvar gäller specifikt för att 
godkänna inköp av mjukvaror och hårdvaror. Henderson (1990) anser däremot att IT-
chefen och avdelningscheferna gemensamt ska fatta beslut angående 
applikationsinvesteringar. Detta medför att ingen blir ensam ansvarig för för- och nackdelar 
med investeringen.  

Precis som Hugoson anser vid applikationsinvesteringar, att IS/IT-leverantören ska 
förmedla fakta om projektet till företagsledningen, anser också Lucas (1986), Henderson 
(1990) och Stephens et al. (1992). De menar också att IT-chefen bör förmedla till 
företagsledningen de potentiella fördelar som IT har, och framhålla användning av 
avancerad teknologi. 

Ledningen har vid både applikationsinvestering och infrastrukturinvestering ansvaret att 
utvärdera investeringsförlaget och avgöra om de ska investera, se figur 4-2, s. 18 (Hugoson, 
2005a; Hugoson, 2005b). Detta går emot det som tidigare nämnts där Lucas (1986) och 
Henderson (1990) anser att IT-chefen har det yttersta ansvaret att godkänna 
applikationsinvesteringen.  

Eftersom Lucas (1986), Robson (1997) och Rockart (1988) alla anser att företagsledningen 
ansvarar för bugeten anser vi att detta delvis kan stämma överens med Hugosons teori 
ovan. Här kunde vi inte konkret säga att det stämmer helt då det inte framgår hur 
finansieringsprocessen går till. Det vill säga, om ledningen bestämmer att investeringen ska 
ingå i IT-avdelningens budget eller vara en egen del av företagets budget.  

Avdelningscheferna ansvarar för långsiktig och årlig planering för organisationen och deras 
strategiska mål (Rockart, 1988; Lucas, 1986). Detta ansåg vi gå emot Hugoson (2005a) och 
Robson (1997) åsikter eftersom de anser att företagsledningen istället ska utforma den 
strategiska planen. Vi ansåg att Jarvenpaa och Ives (1991) är lite inne på samma spår 
eftersom de påpekar att företagsledningen bör vara involverade i planeringen. Det framgår 
dock inte tydligt vilken roll som Jarvenpaa och Ives (1991) anser borde ha huvudansvaret 
för planeringen. 

Att anpassa företagets IT-plan med verksamhetens utveckling ligger i företagsledningens 
ansvar (Hugoson, 2005a). Robson (1997), Rockart (1988) och Lucas (1986) anser också att 
formulering och presentation av strategiska mål för IT-användning bör hanteras av 
företagsledningen. Hugoson (2005a) menar att på detta sätt kan IT-investeringen baseras på 
den strategiska planen, vilket gör att investeringen utvecklas för att stödja den dagliga 
verksamheten i företaget. Dessa tankar går emot Earl och Feeny (1994) och Stephens et al. 
(1992) då de istället menar att IT-chefen har ansvaret att koppla samman affärsstrategin 
med IT-strategin. Stephens et al. (1992) menar att inom IT-chefens ansvar ligger att 
godkänna utgifter och samordning av IT, verksamhetsavdelningar och organisationens 
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omvärld. Stephens et al. menar att IT-chefen också ansvarar för policys. Det ligger i 
företagsledningens ansvarsområde att se till att gapet mellan IT-avdelningen och övriga 
avdelningar minskar. 

Raghunathan (1992) menar istället att det är styrningskommittén som har ansvaret att 
sammanlänka IS-strategin med företagets affärsstrategi, medan alla andra författare ovan 
identifierar en specifik roll för detta så som företagsledningen eller IT-avdelningen.  

Robson (1997) håller med Raghunathan om att använda en styrningskommitté för att ta 
fram en planering där både företagets mål och IS-målen finns representerade. Robson 
menar att personal från hela företaget, se figur 4-1, s. 16, ska vara involverade i 
styrningskommittén medan en avdelningschef leder arbetet. Här framhäver hon en roll som 
specifikt ansvarig men i det stora hela anser hon att de olika rollerna borde samarbeta. 
Företagsledningen godkänner och styr sedan kommittén. Problem med användningen av 
en kommitté är att det finns många olika åsikter och viljor. Dessutom är det ofta, enligt 
Griffiths (1996), fel personer som medverkar i kommittén. Även Earl (1989) anser att 
styrningskommittén är nödvändig för att leda företagets IT och för att planera och 
kontrollera företagets IT-resurser. 

5.1.2 Utformning (U) 

Företagsledningen och IT-avdelningen samarbetar för att utarbeta en arkitektur för 
hårdvara, mjukvara och kommunikation. Båda bör här vara uppmärksamma på vilka 
möjligheter som finns för att ändra företagsstrukturen i framtiden (Lucas 1986). IT-chefen 
ska leda utvecklingen av framtida nätverk, hårdvara och mjukvara (Henderson, 1990; 
Lucas, 1986; Rockart, 1988). Företagsledningen och IT-avdelningen ska tillsammans 
utfärda policys för hårdvara och mjukvara samt nya önskemål (Lucas, 1986; Henderson, 
1990).  

Axelsson (1998) är lite inne på ett annat spår än författarna ovan, hon menar att 
användaren bör vara delaktig vid utformningen av applikationsinvesteringen, eftersom det 
är dem som kommer att använda investeringen mest. Detta ansåg vi att Robson (1997) höll 
med om eftersom hon menar att är viktigt för användarna att applikationsinvesteringen inte 
blir för tekniskt avancerad. Rockart (1988) och Lucas (1986) anser att avdelningschefen, 
som skulle kunna ses som Robsons användare, inte besitter tillräcklig kunskap kring IT. 
Detta medför att IT-avdelningen ofta involveras vid utarbetning och design av 
investeringsförslaget (Rockart, 1988; Lucas, 1986).   

Vi ansåg att Rockart (1988) och Lucas (1986) båda finner företagsledningen som ansvariga 
för kontroll av utvecklingen av informationsbehandling. För att detta ska vara möjligt 
menar Lucas (1986) att IT-chefen ska skapa ett samarbete med företagsledningen och 
avdelningscheferna (användarna) för att kontrollera informationsbehandlingen. Lucas anser 
att företagets IT-chef tillsammans med avdelningschefen ansvarar för att utforma en 
strategi för informationsbehandlingen. Det ligger även i deras ansvarsområde att utveckla 
en arkitektur för hårdvara och mjukvara samt en systemutvecklingsstrategi och 
kommunikationsplan. Lucas anser att IT-chefen i samarbete med avdelningschefen 
ansvarar för att utveckla en strategi för systemutveckling.  

Rockart (1988) däremot anser att IT-chefen har det yttersta ansvaret men 
verksamhetsavdelningarna är inblandade i systemutvecklingen. Vi drar därför slutsatsen att 
Lucas och Rockart tycker likadant, det vill säga att IT-chefen och avdelningscheferna ska 
samarbeta vid utvecklingen. Detta ansvar fodrar att IT-chefen har stor kunskap om IS, 
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teknisk design, programmering och verksamheten i organisationen, vilket i sin tur gör att 
IT-chefen måste ansvara för att utbilda sig själv och personalen (Rockart, 1988; Henderson, 
1990; Lucas, 1986). Applegate et al. (1999) är här inte tydlig med vem som har detta yttersta 
ansvar som Lucas och Rockart diskuterar. Det enda Applegate påpekar är att 
avdelningscheferna måste se till att förmedla personalens åsikter vid systemdesignen.   

Stephens et al. (1992) håller delvis med Lucas och Rockart där de anser att IT-chefen ska 
hanterar utvecklingen av informationsbehandlingen. Stephens et al. (1992) menar då att IT-
chefens ansvarsområde involverar hantering av tillvägagångssätt, riktlinjer och standarder 
för informationsresurser. Earl (1989) menar istället att det är IT-specialisten som ska 
hantera IT och leverera IS. Earls IT-specialist kan dock ses som en roll som är delaktig i 
IT-avdelningen. Detta tycker vi gjorde att Earls teori inte avviker så långt ifrån de andra 
författarna som har IT-chefen som ansvarig.  

Hugoson (2005a) skiljer sig här en aning från författarna ovan vad det gäller hanteringen av 
utformningen av applikationsinvesteringen aningen från författarna ovan. Detta då 
Hugoson (2005a) menar att IS/IT-leverantören eller den externa leverantören ansvarar för 
utformningen. 

Vid utformning av infrastrukturinvesteringar där företaget har outsourcat IT-avdelningen 
har IT-management ansvaret för hantering och beslut av teknisk lösning (M-Å. Hugoson, 
personlig kommunikation, 2005-05-17). Vi har i vår litteraturstudie inte funnit andra 
författare som på samma sätt tydligt pratar om infrastrukturinvesteringar eller rollen IT-
management. Därför kan vi här inte säga så mycket om Hugosons teori.   

5.1.3 Realisering (R) 

Företagsledningen är här ansvarig för att ta beslut om hur informationsbehandlingen ska 
hanteras. Ofta görs detta genom en styrningskommitté (Lucas, 1986). Styrningskommitté 
diskuteras inte av någon av de andra författarna i denna fas. Detta tyckte vi verkade som att 
de flesta författarna anser att ett samarbete mellan rollerna är vanligare i de inledande 
faserna än senare i utvecklingen av investeringen. 

I denna fas genomför avdelningscheferna de förändringar som behövs för att göra 
applikationsinvesteringen lönsam exempelvis inom personal, system och 
organisationsstrukturen (Lucas, 1986; Rockart, 1988). Vi ansåg att Hugoson (2005a) är lite 
inne på samma spår som Lucas och Rockart, detta eftersom han menar att 
avdelningscheferna har ansvaret att följa upp och kontrollera utvecklingsprocessens 
fortskridande utveckling. Syftet är att försäkra sig om att processens återstående tid och 
kostnad håller sig inom projektplanens ramar. För att detta ska vara möjligt måste IT-
avdelningens bistå med rapporter angående IT-projektets utveckling. Vi tyckte här att Earl 
och Feeny (1994) diskuterar tvärtemot Hugoson, Lucas och Rockart som ser 
avdelningscheferna som ansvariga för förändringar av applikationsinvesteringar, då de 
istället menar att IT-chefen har till ansvar att rapportera problem och framgångar till 
företagsledningen (Earl och Feeny, 1994).  

Vi tyckte även här att Jarvenpaa och Ives (1991) säger emot flera de andra författarna då de 
inte anser att avdelningschefen eller styrningskommittén är ansvarig för hur 
informationsbehandlingen ska hanteras. De anser att företagsledningen bör vara 
involverade vid utveckling av applikationsinvesteringen, men i dagsläget medverkar de inte 
tillräckligt. Denna brist på engagemang från företagsledningen verkar vara något som är 
vanligt förekommande då det även påpekas i andra faser. Jarvenpaa och Ives (1991) är dock 
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lite inne på samma spår som Lucas (1986) vilken också anser att detta är delvis 
företagsledningens ansvarsområde. 

Vid infrastrukturinvesteringar ligger det däremot i IS/IT-leverantörens ansvarsområde att 
hantera realiseringen (M-Å. Hugoson, personlig kommunikation, 2005-05-26). Eftersom 
Hugoson var den enda författaren i vår litteraturstudie som tydligt behandlar detta ansvar 
vid infrastrukturinvesteringar hade vi inte möjlighet att jämföra denna teori med andra 
eventuella åsikter. 

5.1.4 Implementering (I) 

Rockart (1988) anser att avdelningscheferna ansvarar för att utföra de organisatoriska 
förändringar som möjliggörs av IT-förändringen. Under implementeringen kommer IT-
avdelningen med förslag, design och support av system (Rockart, 1988; Lucas, 1986).  
Jarvenpaa och Ives (1991) poängterar att företagsledningen bör vara involverade vid 
implementering av applikationsinvesteringen, men Rockart och Lucas ovan anser att det 
yttersta ansvaret i denna fas ligger på avdelningscheferna och IT-avdelningen. Här såg vi en 
skillnad i hanteringen av vem som är ansvarig för implementering.  

Då Rockart och Lucas säger att IT-avdelningen ska komma med förslag till 
avdelningscheferna angående design och support av applikationsinvesteringar och Earl och 
Feeny säger att IT-chefen ska ansvara för rapportering av problem och framgångar ansåg vi 
att dessa författare menar samma sak. Detta på grund av att vi ansåg IT-chefen som en del 
av IT-avdelningen.  

Under IS/IT-leverantörens ansvarsområde ligger implementeringen av 
infrastrukturinvesteringen (M-Å. Hugoson, personlig kommunikation, 2005-05-26). 
Eftersom Hugoson var den enda författaren i vår litteraturstudie som tydligt behandlar 
detta ansvar vid infrastrukturinvesteringar kunde vi inte jämföra denna teori med andra 
eventuella åsikter. 

5.1.5 Förvaltning och drift (F/D) 

Vad det gäller förvaltning och drift menar såväl Applegate, Rockart som Lucas att 
avdelningscheferna ansvarar för underhåll av organisationens IT, genom att ständigt 
komma med förslag till nya IT-applikationer, support och service (Rockart, 1988; Lucas, 
1986; Applegate et al. 1999). Vi såg dock att Applegate et al. var lite tydligare än Rockart 
och Lucas eftersom Applegate et al. (1999) menar att vid applikationsinvesteringar bör 
avdelningscheferna konsultera med användaren angående deras behov, funderingar och 
önskemål för underhåll och support av investeringen. 

Axelsson (1998) är delvis av en annan åsikt än författarna ovan då hon anser att 
användaren kontrollerar vidareutvecklingen av applikationsinvesteringen. Trots att 
Axelsson avviker i sin åsikt från Appelgate et al. (1999) tyckte vi ändå att vi kunde se vissa 
likheter. Båda anser att användaren ska vara delaktiga i vidareutvecklingen av investeringen 
men också att rollernas involvering är olika stor. Det var svårt att säga något konkret här då 
Axelsson är lite luddig i sina åsikter vad gäller sin roll användaren. Det framgår inte klart 
och tydligt vem i företag som är denna roll, huruvida det är avdelningschefen eller 
slutanvändaren. Därför drog vi slutsatsen att det Axelson identifierar som användare skulle 
kunna vara både slutanvändare och avdelningschefer. 
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Earl (1989) diskuterar att det är IT-avdelningen som ska ge service till både användare och 
specialister. Även Robson (1997) anser att IT-ledningen ska vara delaktig vid förvaltningen 
och drift av systemet. Men hon anser då vidare att IT-avdelningen hanterar detta genom att 
alltid vara medvetna och hålla sig uppdaterade om nya verktyg och tekniska lösningar.   

När det gäller infrastrukturinvesteringar menar Hugoson att IS/IT-leverantören har 
ansvaret att sköta företagets förvaltning och drift (M-Å. Hugoson, personlig 
kommunikation, 2005-05-26). Eftersom Hugoson var den enda författaren i vår 
litteraturstudie som tydligt behandlar detta ansvar vid infrastrukturinvesteringar hade vi inte 
möjlighet att jämföra denna teori med andra eventuella åsikter. 

5.1.6 Avveckling (Av) 

Avveckling i samband med applikationsinvesteringar handlar om att det gamla systemet 
byts ut eller tas bort. 

I denna fas har vi inte kunnat hitta några ansvarsroller och ansvarsområden definierade hos 
de författare vi studerat. 

5.2 Huvudroller 

Efter denna genomgång av de olika faserna i livscykelmodellen konstaterade vi att det finns 
flera olika roller.  Dessa roller har ibland samma ansvarsområden men har olika namn, 
samtidigt som vissa roller är mer förekommande än andra. Detta har gjort att vi, för att 
komma vidare med analysen, identifierade tre typer av huvudroller. 

Företagsledningen förekommer mest i förändringsanalysfasen (FA) och analysfasen (A). 
Många författare anser att företagsledningen har en stor roll vid IT-investeringen. Därför 
såg vi denna roll som en huvudroll.  

Då endast Axelsson (1998), Reponen (1994) och Stjernberg (1993) tar upp entreprenören 
ansåg vi inte denna roll var tillräckligt representerad i litteraturen för att vi skulle kunna 
klassa den som huvudroll. Då definitionen av entreprenören är att det är en initiativtagande 
roll går det att identifiera både företagsledningen, användarna, styrningskommittén och IT-
chefen som denna roll. Därför ansåg vi att den indirekt kunde hittas i de andra rollerna och 
deras ansvarsområden. 

Vi beslöt även att ha den operativa ledningen som en huvudroll. I denna roll innefattade vi 
avdelningscheferna och den slutgiltiga användaren. Därav namnet operativ ledning.  

Vi såg också IT-avdelningen som en huvudroll på grund av att den representerar både IT-
funktionen, IT-chefen och IT-ledningen. Detta på grund av att vi tyckte att det faller sig 
naturligt att dessa roller är en del av en IT-avdelning i en verksamhet. 

Då styrningskommittén är en kombination alla rollernas samarbete vid IT-investeringar 
ansåg vi att kommittén inte behöver hanteras som en egen roll, utan innefattas i de övriga 
tre huvudrollerna. 

Rollen IT-management diskuterades bara av en författare i litteraturen vi studerat. Detta 
gör att vi inte såg rollen som en huvudroll. Däremot kunde vi se spår av denna roll i 
företagsledningens och IT-avdelningens ansvarsområden. 
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Sammantaget utmynnade vår analys i tre huvudroller, vilket visualiseras nedan i figur 5-2, s. 
30.  

  

Figur 5-2: Utmynnande av huvudroller. 

5.3 Identifiering av studiens synsätt 

Nedanstående fyra tabeller är en sammanfattning av vår analys och samtidigt en 
presentation av de teorier som vi har identifierat i vår litteraturstudie.  Dessa tabeller 
beskriver därmed de synsätt vi identifierat i studien. Tre av tabellerna avser därför 
applikationsinvesteringar och den fjärde tabellen avser infrastrukturinvesteringar. 

Vi har valt att utforma tabellerna utifrån de huvudroller som identifierades i kapitel 5.8. Vi 
har också valt att presentera författare i de synsätt där de i sin teori förespråkar att den 
aktuella ansvarsrollen har huvudansvar. Detta gör att flera författare kan förekomma flera 
gånger i flera synsätt.  

Tabellerna ska följaktligen tolkas utifrån ovanstående analys och ska visualisera författarnas 
åsikter angående ansvarsroller och ansvarsområden. Tabellerna är uppdelade enligt 
livscykelmodellens faser. Efter varje tabell följer en beskrivning av det utarbetade synsättet. 

Företags-
ledning 

Avdelningschef 

IT-ledning 

IT-avdelning 

Företags-
ledning Operativ ledning 

IT-avdelning 

Styrningskommitté 

IT-chef 

IT-funktion 

Entreprenör 

Användare 

IT-
management 
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5.3.1 Synsätt 1: Applikationsinvestering  

 

 Företagsledning IT-avdelning Operativ ledning 

Vem bär ansvar för 
identifiering av 
förändringsbehov?  

Axelsson 

Lucas 

Reponen 

Stjernberg 

Axelsson 

Lucas 

Reponen 

Stjernberg 

Axelsson 

Lucas 

Reponen 

Stjernberg 

Vem ansvarar för val 
av åtgärder?  

Earl 

Griffith 

Hugoson 

Raghunathan 

Robson 

Earl 

Griffith 

Hugoson 

Raghunathan 

Robson 

Earl 

Griffith 

Hugoson 

Raghunathan 

Robson 

Vem är ansvarig för 
utformning?  

Lucas 

Rockart 
Lucas 

Rockart 
Lucas 

Rockart 

Vem ansvarar för att 
hantera utvärdering 
och beslut om 
teknisk lösning, val 
av utrustning och 
bestämma praktisk 
lösning?  

   

Vem ansvarar för 
realiseringen?  

   

Vem är ansvarig för 
implementering?  

   

Vem ansvarar för 
underhåll och drift?  

   

Vem ansvarar för 
avveckling?  

   

Tabell 5-1: Synsätt där alla huvudrollerna samarbetar med varandra vid applikationsinvesteringar. 

I tabell 5-1 är alla ansvarsroller presenterade som har till ansvar att samarbeta med varandra 
vid de olika faserna vid applikationsinvesteringar. Därför bör synsättet läsas som att det 
krävs ett samarbete av alla huvudroller i de faser där de förekommer.  Varje författare som 
påvisar ett samarbete nämns därför på alla roller i tabellen. Synsättet är ofta presenterat av 
en styrningskommitté för att samordna mellan de olika rollerna.  

FA/A 

U 

R 

I 

F/D 

Av 
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Detta synsätt kan kännetecknas av en entreprenör som identifierar företagets eventuella 
förändringsbehov. Entreprenören kan då vara vilken som helst av de tre rollerna. Eftersom 
ingen av författarna pekar ut entreprenören som en specifik roll anser vi att alla tre skulle 
kunna vara det. Viktigt är här att oavsett vem som är entreprenören att företagsledningen, 
IT-avdelningen och den operativa ledningen samarbetar. 

Efter initieringen är detta synsätt starkt inriktat på en styrningskommitté. 
Styrningskommittén ansvarar här för beslutsfattande kring investeringen, utforma policys 
och riktlinjer samt arbetet med att samordna IT-planen med verksamhetens allmänna 
strategiska plan. En liten avvikelse är dock att Hugoson menar att företagsledningen har det 
yttersta ansvaret, men att det förutsätter ett samarbete mellan företagsledningen, IT-
avdelningen och den operativa ledningen.  

I fasen för utformning av investeringen förutsätts det att företagsledningen, IT-avdelningen 
och den operativa ledningen samarbetar. Detta för att alla roller ska acceptera och förstå 
värdet av investeringen.  

Eftersom detta synsätt endast visar samarbeten mellan de identifierade huvudrollerna visas 
inte ansvarsfördelningen i alla faserna. Delaktiga författare menar i detta synsätt att i 
resterande faser fördelas ansvaret på specifika roller inom företaget. Därför saknas 
ansvarsroller för dessa faser i tabellen. 



 Analys 

 33

5.3.2 Synsätt 2: Applikationsinvestering 

 

 Företagsledning IT-avdelning Operativ ledning 

Vem bär ansvar för 
identifiering av 
förändringsbehov?  

 Henderson 

Earl & Feeny 

Rockart 

Stephens et al. 

 

Vem ansvarar för val 
av åtgärder?  

Jarvenpaa & Ives 

Feeny et al. 

Lucas 

 

Earl & Feeny 

Feeny et al. 

Lucas 

Stephens et al.
 

 

Vem är ansvarig för 
utformning?  

Henderson
 

Henderson  

Hugoson 

 

Vem ansvarar för att 
hantera utvärdering 
och beslut om 
teknisk lösning, val 
av utrustning och 
bestämma praktisk 
lösning?  

Lucas 

Henderson 

Rockart 

 

Earl 

Lucas 

Henderson 

Robson 

Rockart 

Stephens et al 

 

Vem ansvarar för 
realiseringen?  

Jarvenpaa & Ives
 

Earl & Feeny 

 

 

Vem är ansvarig för 
implementering?  

Jarvenpaa & Ives Earl & Feeny 

Lucas 

Rockart 

 

Vem ansvarar för 
underhåll och drift?  

 Earl 

Robson 

 

Vem ansvarar för 
avveckling? 

   

Tabell 5-2: Synsätt med fokus på IT-avdelningen vid applikationsinvesteringar. 

I tabell 5-2 har vi visat det synsätt som representerar författare som anser att IT-
avdelningen har huvudansvaret vid applikationsinvesteringar. IT-avdelningen samarbetar 
främst med företagsledningen under utvecklingsprocessen. 

Här ska IT-avdelningen identifiera företagets förändringsbehov. Därefter kommer arbetet 
med beslutsfattande kring investeringen, utforma policys och riktlinjer samt arbetet med att 
sammanlänka IT-planen med verksamhetens allmänna strategiska plan. Detta ligger under 

FA/A 

U 

R 

I 

Av 
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IT-avdelningens ansvarsområden, men viss inverkan från företagsledningen kan 
förekomma. 

Utformningen av investeringen ansvarar främst IT-avdelningen för. Trots det kan ett 
samarbete med företagsledningen ändå förekomma. 

IT-avdelningen fortsätter sedan med hanteringen av utvärdering av beslut angående teknisk 
lösning, val utrustning och bestämma praktisk lösning. Även här förekommer ett visst 
samarbete med företagsledningen även om IT-avdelningen har huvudansvaret. 

Vid realiseringen ansvarar sedan IT-avdelningen för rapportering av problem och 
framgångar till företagsledningen. Här kan även företagsledningen vara ansvarig beroende 
på förespråkare. 

Ansvaret för implementeringen av applikationsinvesteringen ligger hos IT-avdelningen. 
Även företagsledningen kan vara involverade vid implementering av 
applikationsinvesteringen men detta är inte vanligt förekommande. IT-avdelningen 
fortsätter sedan ansvara för underhåll och drift av applikationsinvesteringen. 
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5.3.3 Synsätt 3: Applikationsinvestering 

 

 Företagsledning IT-avdelning Operativ ledning 

Vem bär ansvar för 
identifiering av 
förändringsbehov?  

  Hugoson 

Robson 

Vem ansvarar för val 
av åtgärder?  

  Henderson 

Rockart
 

Vem är ansvarig för 
utformning?  

  Appelgate et al. 

Axelsson 

Robson 

Vem ansvarar för att 
hantera utvärdering 
och beslut om 
teknisk lösning, val 
av utrustning och 
bestämma praktisk 
lösning?  

   

Vem ansvarar för 
realiseringen?  

Lucas
 

 Hugoson 

Lucas 

Rockart 

Vem är ansvarig för 
implementering?  

   

Vem ansvarar för 
underhåll och drift?  

  Appelgate et al. 

Axelsson 

Lucas 

Rockart 

Vem ansvarar för 
avveckling? 

   

Tabell 5-3: Synsätt där operativa ledningen ligger i fokus vid applikationsinvesteringar. 

I tabell 5-3 har vi presenterat det tredje synsättet som har utformats i denna studie. Här är 
operativ ledning den som har huvudansvaret vid applikationsinvesteringar. Den operativa 
ledningen har dock i en av faserna ett samarbete med företagsledningen. 

Det är den operativa ledningen som ska identifiera förändringsbehovet. Därefter fortsätter 
den operativa ledningen att arbeta med beslutsfattande kring investeringen, utforma policys 
och riktlinjer samt arbeta med att samordna IT-planen med verksamhetens allmänna 

FA/A 

U 

R 

I 

F/D 

Av 



 Analys 

 36

strategiska plan. Den operativa ledningen är även ansvarig för utformning av 
applikationsinvesteringen.  

Vid utformning kan den operativa ledningen inte vara ansvarig för detta ansvarområde. 
Detta då de inte besitter denna kunskap, utan för att detta ska vara möjligt krävs ett 
samarbete med IT-avdelning. 

Företagsledningen och den operativa ledningen ansvarar tillsammans för realisering. Det är 
dock den operativa ledningen som har huvudansvaret trots involvering från 
företagsledningen. 

I detta synsätt hanteras implementeringsfasen på samma sätt som utvecklingsfasen. Det vill 
säga att den operativa ledningen har här inget ansvar. Det är istället antingen 
företagsledningen, IT-avdelningen eller ett samarbete mellan dessa som har detta ansvar. 
Detta visas inte i detta synsätt, då det inriktat på ansvar för operativa ledningen. 

Underhåll och drift är det den operativa ledningen som ansvarar för. 
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5.3.4 Synsätt 4: Infrastrukturinvesteringar 

 

 Företagsledning IT-avdelning Operativ ledning 

Vem bär ansvar för 
identifiering av 
förändringsbehov?  

 Hugoson  

Vem ansvarar för 
val av åtgärder?  

Hugoson   

Vem är ansvarig för 
utformning?  

Hugoson   

Vem ansvarar för 
att hantera 
utvärdering och 
beslut om teknisk 
lösning, val av 
utrustning och 
bestämma praktisk 
lösning?  

Hugoson Hugoson  

Vem ansvarar för 
realiseringen?  

 Hugoson 

 
 

Vem är ansvarig för 
implementering?  

 Hugoson 

 
 

Vem ansvarar för 
underhåll och drift?  

 Hugoson 

 
 

Vem ansvarar för 
avveckling? 

   

Tabell 5-4: Infrastrukturinvesteringens ansvarsfördelning. 

I ovanstående tabell är infrastrukturinvesteringen presenterad, vilket i vår litteraturstudie 
endast diskuteras av Hugoson.  

IT-avdelningen har i detta synsätt ansvaret att identifiera eventuella förändringsbehov, 
sedan beslutar företagsledningen om vilka åtgärder som ska vidtas. Företagsledningen ser 
här till att sammanlänka IT-planen med företagets allmänna strategiska plan. Det är även 
företagsledningen som utformar infrastrukturinvesteringen. Därefter har både 
företagsledningen och IT-avdelningen ansvaret att hantera utvärdering och beslut om 
teknisk lösning, val av utrustning samt bestämma praktisk lösning för 
infrastrukturinvesteringen. Detta identifierar Hugoson som rollen IT-management 
ansvarsområde. Företagets IT-avdelning har sedan ansvaret för realisering, implementering 
samt förvaltning och drift för infrastrukturinvesteringen. 

FA/A 

U 

R 

I 

F/D 

Av 
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6 Slutsats 
I detta kapitel har resultatet av vår studie sammanfattats genom att slutsatsen utifrån den teoretiska 
studien i kapitel 4 och analysen i kapitel 5 presenteras. 

I våra fyra utarbetade synsätt har vi delat upp de olika författarnas åsikter kring 
ansvarsroller och ansvarsområden inom livscykelmodellens olika faser. Synsätten är 
uppdelade på applikationsinvesteringar och infrastrukturinvesteringar för att särskilja dessa 
typer av IT-investeringar. I första synsättet identifierades alla ansvarsroller inom 
organisationen som bör samarbeta igenom hela utvecklingsprocessen vid 
applikationsinvesteringar.  Detta samarbete representeras ofta av en styrningskommitté. I 
andra synsättet har IT-avdelningen det yttersta ansvaret vid applikationsinvesteringar och 
de samarbetar främst med företagsledningen. Det tredje synsättet identifierade främst ett 
samarbete mellan operativ ledning och företagsledningen vid applikationsinvesteringar. 
Sista synsättet presenterar infrastrukturinvesteringar.  

De största skillnaderna i synsätten är vem som är ansvarig för vad och vilka samarbeten 
som förekommer. Dessa skillnader har utgjort grunden för vår uppdelning av de fyra olika 
synsätten.  

Vi har även uppmärksammat att alla huvudroller inte medverkar vid både 
applikationsinvesteringar och infrastrukturinvesteringar i alla synsätt. Vid 
infrastrukturinvestering är den operativa ledningen inte involverad, medan vid 
applikationsinvesteringar är denna roll mer involverad. 

Att den litteratur vi studerat inte fokuserat på infrastrukturinvesteringar var också något vi 
noterade. Större delen av författarna diskuterade istället ansvarsfördelning vid 
applikationsinvesteringar. Av de författare som medverkat i vår litteraturstudie var det 
endast en författare som specifikt hanterade ansvarsroller och deras ansvarsområden vid 
både infrastrukturinvesteringar och applikationsinvesteringar. Utifrån detta har vi dragit 
slutsatsen att litteraturen vi studerat inte medvetet hanterar skillnader i ansvarsroller och 
ansvarsområden vid olika typer av IT-investeringar. 

I vår litteraturstudie har vi sett att författarna inte diskuterar ansvar i livscykelmodellens alla 
faser. Detta gäller främst fasen avveckling (Av) i livscykelmodellen. 
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7 Diskussion och fortsatt forskning 
I detta kapitel har resultatet diskuterats och alternativ för fortsatt forskning presenteras. Slutligen har vi 
presenterat vårt tack till berörda personer. 

7.1 Diskussion 

Den teoretiska studie som vi har genomfört har gjorts med en kvalitativ metod där vi har 
beskrivit hur olika författare anser att ansvarsrollerna och ansvarsområdena ska vara 
fördelade vid olika typer av IT-investeringar. Sedan har vi jämfört de olika författarnas syn 
för att se vilka likheter och skillnader det finns mellan dem. Utifrån denna jämförelse har vi 
arbetat fram fyra synsätt för hur litteraturen vi studerat ser på ansvarsfördelningen mellan 
ansvarsroller och ansvarsområden i en organisation.  

Vi anser att vår metod varit bra, genom att den har förmedlat struktur på forskningen och 
därmed underlättat litteraturstudien. Det har dock stundtals varit svårt att skilja de olika 
författarna åt vad gäller deras åsikter. Detta har också medfört svårigheter med att 
sammanställa författarna åsikter. Det har även varit svårt att inte värdera de olika 
författares åsikter. Vi har dock noga undvikit det eftersom vi inte har något underlag för en 
sådan värdering. 

Det har även varit svårt att utforma synsätten på ett sådant sätt så att de representerar hela 
utvecklingsprocessen. Detta då de olika författarna som presenteras i litteraturstudien inte 
alltid har åsikter i hela utvecklingsprocessen. Ofta har det också visat sig att ett 
ansvarsområde finns genom hela utvecklingsprocessen, men då inte uttryckt av en och 
samma författare. Detta är orsakerna till att vi inte har kunnat strukturera tabellerna, som 
visar de olika synsätten, utifrån de olika författarnas åsikter.  

7.2 Fortsatt forskning 

Det har under studiens gång uppstått ett flertal intressanta uppslag till fortsatt forskning. 
Ett alternativ skulle kunna vara att genomföra en empirisk studie. I den kan forskaren följa 
ett eller flera företag under hela utvecklingsprocessen och se hur ansvarsfördelningen 
hanteras i företagen i dagsläget jämfört med hur teorin behandlar detta. Denna empiriska 
studie skulle då visa om företagen överhuvudtaget hanterar ansvar och ansvarsfördelning 
vid IT-investeringar. Ett sådant angreppssätt skulle kunna utgöra underlag för att värdera 
olika alternativ. 

Ett annat sätt att genomföra vidare forskning är att göra en jämförelse av olika typerna av 
IT-investeringar, för att se hur stor skillnad det finns i ansvarsroller och ansvarsområden 
beroende på typ av IT-investering. 

Då vi i slutsatsen kom fram till att endast en författare specifikt fokuserar på ansvarsroller 
och deras ansvarsområden vid både infrastrukturinvesteringar och 
applikationsinvesteringar, ser vi att synsättet för infrastrukturinvesteringar inte är starkt 
underbyggt av andra källor. Vi anar därför att det kan finnas andra författare som också 
diskuterar detta, men i vår litteraturstudie har detta inte framkommit. Vi anser att det är 
väldigt intressant och detta skulle därför kunna vara ett område för fortsatt forskning.  

Vid alla dessa ovanstående förslag för vidare forskning skulle våra utformade synsätt kunna 
testas som en del av studien. 
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7.3 Tack 

Slutligen skulle vi vilja tacka vår handledare May Wismén, doktorand inom informatik och 
verksam på Internationella Handelshögskolan i Jönköping, för hennes engagemang, goda 
handledning och stöd under uppsatsens genomförande. Vi vill även tacka Mats-Åke 
Hugoson, adjungerad professor inom informatik och verksam på Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping, som objektivt har hjälpt oss att reda ut problem som 
uppstått kring vårt forskningsämne under arbetets gång. Dessutom vill vi tacka de personer 
som bidragit till vår uppsats genom kritisk granskning och goda råd. 
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Bilaga 1: En styrmodell för att uppnå  samordnad 
verksamhetsutveckling och IT-utveckling. 
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Bilaga 2:  Styrmodell för att samordna IT-utveckling 
med verksamhetsutveckling.
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0. Bakgrund  
IT-utveckling kan i många företag och organisationer karaktäriseras som projektdriven.Det 
innebär dels att ett antal IT-projekt startas (man veta inte alltid hur, men ofta på initiativ 
från IT-funktionen) och bedrivs utan någon egentlig samordning sinsemellan, dels att varje 
enskilt projekt primärt har till syfte att installera ett informationssystem. Det är inte 
behoven i verksamheten (nyttan, effekterna i verksamheten) som är styrande för 
utvecklingen. Det är istället tid och kostnader för projektet som är styrande, och det kan 
visserligen vara viktigt för att bedriva ett effektivt systemutvecklingsprojekt, men ett aldrig 
så väl genomfört systemarbete ger i sig inga effekter i verksamheten. Det är förändringarna i 
verksamheten som egentligen är av intresse. 

Utvecklingen kan i många fall karaktäriseras som ostyrd, både i ett ledningsperspektiv 
(ledningen ser IT-utvecklingen i första hand som en kostnad) och från den operativa 
versamheten (som har starkt begränsade möjligheter att påverka IT-utvecklingen). Som 
exempel kan nämnas en omfattande undersökning av IT-verksamheten som genomfördes i 
en större förvaltning i slutet av år 1997.  

De konstateranden som görs, baserade på ca 30 talet intervjuer, är att  

- Styrningen av IT-verksamheten fungerar dåligt. Samordningen inom organisationen av anskaffning och 
utveckling av IT- stöd är i det närmaste obefintlig. 

- IT- organisationen fungerar dåligt. Ansvarsfördelningen har inte förståtts eller accepterats fullt ut vare sig i 
linjeorganisationen eller inom IT- organisationen. Återkopplingen till användarna är mycket bristfällig. 

- Applikationerna fungerar mycket dåligt. Detta gäller framförallt XXX-systemet, som inte stöder 
verksamheten  på rätt sätt. Orsaken är allvarliga problem vid utvecklingen och införandet av XXX som 
måste undvikas vid nästa systeminförande. 

- Inom flera väsentliga områden bedöms situationen vara kritisk för att verksamheten skall kunna 
genomföras kostnadseffektivt.. 

Syftet med denna rapport är att framlägga en Styrmodell för Samordnad Verksamhets och 
IT- utveckling. 

Modellen är ett koncept som i första hand skall tydliggöra roller och ansvar för att skapa 
möjligheter till styrning och samordning av olika utvecklingsinsatser. Den redovisar således 
inte organisatoriska aspekter. När modellen tillämpas i olika företag eller organisationer 
måste den därför anpassas till de förhållande som gäller i den aktuella verksamheten. 

 

 

1. Grundläggande överväganden 
För att verksamheten skall kunna genomföra sin uppgift krävs i alla företag och 
organisationer en effektiv informationsförsörjning både för att stödja verksamheten inom 
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företaget/organisationen och för att samverka med uppdragsgivare, kunder och 
leverantörer. Kännetecknande för IT verksamheten skall vara 

� att kostnadseffektiva IT- lösningar utformas, införes, och användes för varje 
aktuell del av verksamheten. IT utvecklingen skall samordnas med 
verksamhetsutvecklingen. 

� att handlingsfrihet skapas på kort och lång sikt. Varje systemutvecklingsprojekt 
(nyutveckling eller förändring/utbyte) skall kunna genomföras utan starka 
beroendeförhållanden till andra system. 

� att korta utvecklingstider eftersträvas. Utveckling/förändring av systemstöd för olika 
delar av verksamheten skall kunna ske med samma ledtid som förändringar i 
verksamheten. 

� att IT- lösningar uppfyller säkerhetskrav  av olika slag som ställs från verksamheten 
� att olika delar av IT- utvecklingen samordnas, så att utvecklingsarbetet kan bedrivas 
effektivt och så att samverkan mellan olika informationssystem säkerställs. En väl 
utvecklad infrastruktur skall underlätta införandet av verksamhetsstödjande system. 

Dessa krav kan uppfattas som övergripande mål för IT- verksamheten. Hur väl målen 
uppnås är ett mått på kvaliteten i IT- verksamheten. 

De övergripande målen kan uppenbarligen inte uppnås genom att ett antal utvecklings- 
projekt bedrivs,  mer eller mindre oberoende av varandra. Väl utformade projektmål och 
ett väl genomfört projektarbete kan möjligen leda till att varje enskilt informationssystem 
blir kostnadseffektivt, men de övergripande strukturella målen tillgodoses inte inom 
systemprojekten ( lika lite som en bra byggnadsteknik leder till en bra stadsplan). 

En förändrad organisation för att fördela de totala IT- resurserna leder inte heller i sig till 
att de övergripande målen säkert uppnås. Det finns fortfarande en risk att IT- utvecklingen 
bedrivs vid sidan av verksamhetsutvecklingen. 

För att samordna utveckling/användning av IT- stödet med den verksamhetsutveckling 
krävs en styrmodell som reglerar former för ledning och samordning av IT- verksamheten, 
former för genomförande av aktuella utvecklingsprojekt (för verksamhetsstödjande system 
och för IT-infrastrukturen) och former för drift och förvaltning. 

 

Styrmodellens syfte och användning 

Styrmodellen skall beskriva roller och ansvar och ge underlag för att utforma en lämplig 
organisation för IT-verkamheten. Den skall också ge underlag för att beskriva och 
genomföra de olika delprocesser som måste fungera över de organisatoriska gränserna för 
att säkerställa/ förbättra kvalitet och effektivitet i IT-verksamheten. 

2. Förslag till Styrmodell 

2.1  Utgångspunkter 

Den styrmodell som föreslås är baserad på följande utgångspunkter: 
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� Ansvaret för verksamheten inom ett visst område skall så långt som möjligt också 
omfatta ansvaret för att den aktuella verksamheten stöds av lämpliga 
informationssystem och att dessa utnyttjas på bästa sätt. 

� Det är ett centralt ansvar att planera och utveckla den IT-infrastruktur som krävs för att 
utveckla och driva verksamhetsstödjande informationssystem och för att möjliggöra 
samverkan mellan företagets/organisationens informationssystem och med omvärlden. 

� Samordning mellan Verksamhetsutveckling och utveckling av IT-stöd för verksamheten 
skall eftersträvas.  

 

2.2 De tre rollerna  (fig.  1) 

Det uttalade ansvaret för IT-stöd (utveckling och användning) ute i verksamheten leder till 
att  BESTÄLLAR- rollen inom varje ansvarsområde i verksamheten bör tydliggöras. 

LEVERANTÖRS- rollen omfattar under utvecklingsskedet att på uppdrag anskaffa (genom 
egen utveckling eller genom köp från extern leverantör) och implementera informationssystem 
och IT-infrastruktur samt under driftskedet att på uppdrag genomföra de åtgärder som krävs för 
att säkra en stabil drift och förvaltning. 

För att långsiktigt planera utveckling och användning av IT-stöd och för att samordna olika 
utvecklingsinsatser krävs en verksövergripande LEDNINGS- funktion.   

Denna ledningsfunktion som skall samordna IT- utvecklingen med  
verksamhetsutvecklingen bör hållas klart skild från både beställar-roll och leverantörs-roll.  

 

 Ledn. av
V-  och IS/IT
   utveckl.

BESTÄLLARE
ANVÄNDARE

IS / IT
LEVERANTÖR

VERKS.PROCESS

LEVERANS av
SYSTEM och DRIFT

Verks
Ledning

EXTERN
LEVERANTÖR

Roller och ansvar

De tre rollerna

BESTÄLLARE
ANVÄNDARE

BESTÄLLARE
ANVÄNDARE

BESTÄLLARE
ANVÄNDARE

 

Figur . 1. De tre rollerna. 
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I det följande beskrivs uppgifter och ansvar för respektive roll  samt samverkan mellan de 
olika rollerna.  

Av stort intresse är att fastlägga vilka styrande dokument som skall användas under 
utvecklingsarbetet och under driftsskedet. 

2.3 Huvuduppgifter för de olika rollerna. 

BESTÄLLAR- rollen. 

Huvuduppgiften för Beställaren är att analysera verksamhetsbehov och att driva utveckling 
av informationssystem (stödsystem) för det aktuella ansvarsområdet. När 
informationssystem satts i drift är det primärt ett renodlat verksamhetsansvar att systemet 
användes på rätt sätt, och det är del av Beställar-rollen att initiera och genomföra 
förändringar för att förbättra ansvarsområdets stödsystem 

IT- utvecklingen skall samordnas med verksamhetsutvecklingen vilket kräver att beställaren 
kan välja tidpunkt för att införa eller genomföra förändringar i de verksamhetsstödjande 
informationssystemen för det aktuella ansvarsområdet. 

Ansvarsområdet kan vara organisatoriskt avgränsat eller definieras av en process som kan 
gå över de organisatoriska gränserna. Beställar-rollen med dess delfunktioner (systemägare, 
produktägare) måste därför anpassas till de verksamhetsformer som efterhand väljs. 
Beställar- rollen genomföres som en del av verksamhetsutvecklingen inom det aktuella 
ansvarsområdet. 

När lokala system avgränsas är uppgifterna som systemägare och produktägare närmast 
sammanfallande och direkt knutna till ansvarsområdet (t.ex. en avdelning). Det är dock 
viktigt att även lokala system passar in i den totala systemstrukturen vilket kräver att 
Ledningsfunktionen samordnar och auktoriserar även utvecklingen av lokala system (se 
nedan). 

När man i flera olika verksamhetsdelar installerar flera system med användning av samma baslösning 
skall varje verksamhetsdel fortfarande ha ansvar för sin applikation (sin installation), men det 
finns också ett ansvar för att utveckla/anpassa baslösningen.  

När man väljer (har valt) ett gemensamt system för  flera olika ansvarsområden blir samspelet 
mera komplicerat eftersom utveckling/anpassning för ett ansvarsområde inte kan 
genomföras utan beroendeförhållanden till andra ansvarsområden. Beställar-rollen blir mera 
centraliserad. 

Begreppet Systemägare måste tydliggöras för dessa olika alternativ och så långt som möjligt 
knytas till verksamhetsansvaret. 

Uppgifter som  systemägare för system bör däremot inte kopplas till det strukturella  IS/IT-
ledningsansvaret. 

En annan viktig del av Beställar- rollen är det finansiella ansvaret för utveckling och drift av 
verksamhetens stödsystem. Formerna för detta utvecklas under avsnitt 2.6 
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För IT-infrastrukturen fungerar den centrala IS/IT ledningen som beställare  (se vidare 
nedan). 

LEVERANTÖRS-rollen 

Huvuduppgiften för Leverantörs-rollen är att på uppdrag anskaffa och leverera IT-tjänster 
för systemutveckling, drift och förvaltning. Som grundprincip för att utforma Leverantörs-
rollen föreslås ett samlat ansvar för alla utvecklingsuppdrag från olika beställare, antingen 
arbetet utförs med egna resurser eller med hjälp av externa resurser (generalentrepenörs- 
principen). 

Två olika typer av uppdrag kan särskiljas inom Leverantörs-rollen 

- att anskaffa, förvalta och eventuellt genomföra drift av stödsystem för verksamheten. 

- att upphandla, implementera och driva företagets IT- infrastruktur. 

Uppdragen har olika beställare och olika finansieringsformer men i båda fallen bör ett 
renodlat beställar- leverantörsförhållande så långt som möjligt upprätthållas. Detta kan tolkas 
så att alla specifikationer (och ändringar) av leverans beslutas av beställaren, medan ansvar 
för anskaffning av system, produktionen och förändringar i produktionen som inte berör 
användaren ligger inom  Leverantörs- rollen. Detta påverkar i hög grad 
förvaltningsprocessen och ansvaret för systemförvaltning som behöver närmare analyseras. 

Redan tidigt i utvecklingsskedet, när verksamhetens behov analyseras, har Leverantören en 
viktig roll genom att påvisa möjligheter och tillhandahålla kunskap om tillgängliga lösningar. 

Detta kan kräva att särskilda utvecklingsuppdrag lämnas till Leverantören för att studera 
framtida teknik och möjliga lösningar. 

Den ena av huvuduppgifterna för Leverantörs- rollen är således att för olika uppdragsgivare 
anskaffa informationssystem och IT-infrastruktur, antingen med egna utvecklingsresurser 
eller genom upphandling från externa leverantörer. Användning av systempaket från olika 
leverantörer kan förväntas efter hand få större betydelse och kräver speciella åtgärder för 
samordning och för samverkan med externa leverantörer.    

Anskaffningen skall leda till leverans av produktionsklara, uttestade lösningar, som kan 
överlämnas till den driftsfunktion som väljs av uppdragsgivaren. 

Den andra huvuduppgiften för Leverantörs- rollen är att på uppdrag  leverera drift och 
förvaltning av IT-infrastruktur och informationssystem. Även dessa uppdrag genomförs till 
stor del med externa resurser. 

För att dessa uppgifter skall kunna genomföras effektivt krävs en operativ ledningsfunktion 
för att planera och samordna olika utvecklingsuppdrag, för att planera och genomföra 
driftsättningar, samordna produktion etc.  

Detta är en intern ledningsfunktion för leverantörs- rollen som inte skall förväxlas med 
(eller sammanföras med) den övergripande IS/IT- ledningsrollen. 

LEDNING av IS/IT- verksamheten 
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Den övergripande IS/IT ledningen är en del av den samlade Ledningen av Verksamhets- 
och IT- utvecklingen enligt fig. 1.  

IS/IT ledningen har två huvuduppgifter 

- att genomföra den strategiska IS/IT- planeringen 

- att samordna och stödja aktuella utvecklingsuppdrag. 

Den strategiska planeringen inom IS/IT området omfattar dels att utforma företagets 
strategi inom IS/IT området dels att omsätta denna strategi till långsiktiga strukturella planer 
för framtida informationssystem (jmfr. Stadsplan) och för IT- infrastrukturen (jmfr. 
långsiktig plan för kommunikationer och teknisk infrastruktur i en stad). 

Strategi och framtida strukturella planer skall baseras på företagets verksamhetsplaner och 
utformas i nära samverkan med verksamhetsutvecklingen (arbetssätt, organisation, 
ansvarsförhållanden i verksamheten). 

Strategi och strukturella planer för IT-verksamheten fastställs av företagsledningen och skall 
användas som underlag för den operativa planeringen inom respektive ansvarsområde. 

Samordning av planerade och pågående utvecklingsuppdrag syftar till att ge beställare inom 
olika ansvarsområden stöd för att självständigt kunna driva utvecklingsprojekt 

Genom att olika utvecklingsprojekt passas in i den långsiktig strukturen säkerställs krav på 
handlingsfrihet och samverkan mellan olika informationssystem. I samordningen ingår 
vidare att beakta möjligheter till  enhetliga lösningar samt kontroll av att säkerhetskrav 
tillgodoses. 

Eftersom samordningen omfattar alla utvecklingsprojekt erhålls ett bra underlag för beslut 
om utveckling av IT-infrastrukturen. 

Ett par viktiga noteringar är att IS/IT-ledningen  

-  inte skall ha ansvar för att genomföra utveckling av verksamhetens stödsystem. 

-  inte skall göra prioriteringar eller ekonomiska bedömningar vad avser verksamhetens 
informationssystem. 

För  företagets IT-infrastruktur har IS/IT- ledningen däremot ansvaret att bedöma aktuella 
utvecklingsbehov, göra prioriteringar och finansiera utveckling och drift på uppdrag av 
företagsledningen. (se vidare avsnittet Finansiering av IT- verksamheten) 

För IS/IT- ledningen bör följande förhållanden beaktas: 

� IS/IT ledningen har ansvar för hela företagets systemstruktur,  men inte för enskilda 
utvecklingsprojekt. 

� Den strategiska planeringen är framåtblickande och har ett annat tidsperspektiv än projekt 
� IS/IT ledningen har ett operativt samordningsansvar men inget ansvar för de olika 
stödsystemen i  verksamheten 
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För att skapa klara ansvarsgränser bör IS/IT- ledningen därför inte organisatoriskt 
samordnas varken med beställaruppgifter för informationssystem (systemägarskap) eller med 
ledningen av den interna leverantörsorganisationen. 

2.4. Operativ samverkan mellan de olika rollerna i styrmodellen. 

 

SAMVERKAN mellan den centrala IS/IT- LEDNINGEN och BESTÄLLARE inom 
olika ansvarsområden i verksamheten.   (Fig 2.) 

Utformade långsiktiga strukturella planer (verksamhetsstruktur med definierade 
ansvarsområden samt den framtida systemstrukturen, systemkartan, samt den beslutade 
framtida IT-inftrastrukturen) är grunden för samverkan. 

Planeringen inom respektive ansvarsområde i verksamheten leder till att utvecklingsbehov 
(nytt eller ändrat IT- stöd) preciseras. I den normala verksamhetsplaneringen upptas dessa 
IS-behov bland andra utvecklingsbehov. I de fastställda planerna för respektive enhet ingår 
IS-utvecklingen i enhetens budget (Se närmare avsnitt 2.6 Finansiering av IT-verksamheten) 

Innan det direkta utvecklingsarbetet påbörjas skall systemförslaget auktoriseras, dvs passas 
in i de långsiktiga strukturella planerna (jmfr. Byggnadslov). Därvid granskas 

� att det föreslagna systemet är lämpligt avgränsat, dvs överensstämmer med 
ansvarsförhållanden i verksamheten och ger önskad handlingsfrihet på kort och lång sikt. 

� att samverkan med andra system säkerställs och att föreslaget system passar in IT-
infrastrukturen. 

� att möjligheter till effektiva enhetliga lösningar (användning av systempaket etc.) utnyttjas 
� att säkerhetskraven i förhållande till andra system och till omvärlden uppfylls. 
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Fig 2.  Samverkan mellan IS/IT- ledning och Beställare i verksamheten. 

Det direkta arbetet med att utveckla/anskaffa informationsystem får inte påbörjas innan 
systemförslaget har auktoriserats. 

SAMVERKAN mellan BESTÄLLARE och LEVERANTÖR 

För verksamhetens stödsystem ligger beställar-ansvaret i verksamheten, för utveckling av IT-
infrastrukturen lämnas centrala utvecklingsuppdrag 

Samverkan för utveckling av verksamhetens stödsystem. 

Behov av utveckling bedöms av beställaren, som specificerar verksamhetens krav på 
systemstöd. Leverantören hjälper Beställaren aktivt genom att tidigt påvisa möjliga IT- 
lösningar. För att kunna bedöma nytta i förhållande till kostnad lämnar Beställaren förfrågan 
till intern- Leverantör som i egenskap av generalentrepenör har att bedöma investering 
/kostnad under så offertliknande former som möjligt. 

Att bedöma nytta är en verksamhetsfråga. Att bedöma kostnader är en Leverantörs- uppgift. 

För den utveckling som av Beställaren bedöms vara kostnadseffektiv lämnar beställaren 
utvecklingsuppdrag till intern- Leverantör som genomför anskaffning fram till leverans av 
driftsfärdigt system. 

Att parallellt med systemutvecklingen genomföra verksamhetsutvecklingen och att ta det nya 
/ändrade informationssystemet i bruk är ett verksamhetsansvar. 

Formerna för samverkan kring driftsättning, drift och förvaltning av verksamhetens 
informationssystem behöver närmare utredas och beskrivas.  
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Samverkan för utveckling av infrastrukturen. 

Utveckling av IT- infrastrukturen (maskinvara och programvara för allmänt bruk inom 
företaget) kan initieras antingen fån IS/IT- ledningen eller från driftsansvarig. 

Det är dock alltid en ledningsfråga att göra bedömningar av vilka krav på IT-infrastruktur 
som måste tillgodose för att säkerställa att verksamheten får ett tillfredsställande IT- stöd. 
Det är också en ledningsfråga att finansiera IT- infrastrukturen och att lägga 
utvecklingsuppdrag  

2.5. Styrande dokument i IT-verksamheten. 

I följande bild visas sammanfattningsvis några väsentliga styrande dokument i 
IT.verksamheten. 
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Dokumentet IS/IT-policy  (ej visat i fig.) ger de övergripande direktiven. 

Dokumentet IS/IT-strategi  ger de strategiska riktlinjerna för att samordna IT-
utvecklingen med verksamhetsutvecklingen Exempel på väsentliga rubriker i strategin är 

- Affärsmål och riktlinjer för framtida verksamhet 

- Roller och ansvar för V- och IT- utveckling (styrmodellen) 

- Strategiska riktlinjer för systemstrukturering och för systemanskaffning 

- Strategiska riktlinjer för IT-infrastrukturen.  

- Strategiska riktlinjer för IT- säkerhet. 

- Direktiv för kompetensuppbyggnad och resursutnyttjande inom IT- området. 

Dokumentet Framtida V-modell, Systemkarta, IT- infrastruktur är resultatet av den 
strategiska planeringen och beskriver (så långt som kan överblickas) den framtida strukturen  
(den framtida ”stadsplanen”) i följande tre avseenden: 

- V-modellen sammanfattar resultat av den verksamhetsutveckling som bedrivs på olika håll 
och visar framtida ansvarsområden, processer etc i verksamheten och samverkan mellan 
dessa samt med kunder, leverantörer.  

- Den framtida systemstrukturen, dvs hur framtida system skall avgränsas för att skapa 
handlingsfrihet och möjliggöra verksamhetsansvar för IT- stödet, hur olika system skall 
samverka för att bibehålla handlingsfrihet för utveckling/anpassning  etc. 

- Resultatet av strategiska beslut kring den infrastruktur som efterhand skall realiseras. 
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Dessa strukturplaner revideras periodiskt, så att de hela tiden ger framförhållning . 

Dokumentet Systemförslag är en viktigt underlag för samordning av IT- utvecklingen. Alla 
nya system (även de som betraktas vara lokala) skall efterhand infogas i den aktuella infogas i 
den aktuella systemstrukturen och varje systemförslag skall därför granskas centralt innan det 
egentliga utvecklingsarbetet påbörjas (jfr ansökan om byggnadslov). Systemförslaget 
innehåller en kort beskrivning av systemavgränsning ( dvs vilken verksamhet systemet skall 
stödja, ansvarsförhållanden mm) , hur systemet tänkes samverka med andra system 
(samverkanskonstraktet),  principiell lösning (t.ex. användning av visst systempaket) etc.  

Ev. förändringar i systemförslaget aktualiseras av IS/IT ledningen så att det föreslagna 
systemet passar in i den långsiktiga strukturen. 

Dokumentet Auktoriserat System utfärdas  därefter (jfr beviljat byggnadslov) varefter det 
egentliga utvecklingsarbetet kan utföras lokalt på uppdrag av beställaren.  

I det operativa projektgenomförandet används ett antal dokument för att säkerställa en 
beställar-leverantörs relation. I bilden har dokumenten benämnts  Förfrågan, Offert, 
Utvecklingsuppdrag.  Namnsättningen bör anpassas till företagets normala 
begreppsapparat för uppdragsorienterat arbete. Ytterligare dokument krävs för 
uppdragsstyrning och uppföljning. 

Syftet med denna beskrivning av styrande dokument är att visa hur dessa användes för att 
realisera styrmodellen. 

 

När en mera fullständig dokumentstruktur utformas för företaget bör dessa (och ytterligare) 
styrande dokument infogas i denna struktur (med utformade mallar) och ges fastställda 
dokumentnamn. 

Dessa dokumentnamn skall därefter användas i beskrivningarna av IT- verksamhetens 
processer. 

Som ett led i införandet av styrmodellen måste handböcker för olika roller och processer i 
verksamhetsutvecklingen  och i IT-verksamheten utformas, fastställas och tas i bruk. 

2.6. Finansiering av IT-verksamheten. 

Den styrmodell som föreslås innehåller två olika finansieringsformer 

� informationssystem som stöd för olika delar av verksamheten finansieras genom den 
ordinarie budgeten för respektive verksamhetsområde. Den centrala IS/IT ledningen har 
således inga centrala medel (och inget ansvar) för att förse verksamheten med systemstöd. 

� IT-infrastrukturen finansieras genom centrala beslut i verksledningen. Om kostnaderna 
därefter fördelas ut eller ej, är en sekundär fråga. 

 
I båda fallen arbetar Leverantören på uppdrag för att genomföra utveckling, förvaltning och 
drift. Varje beställare betalar för sina uppdrag. 
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Det är således inte Leverantören som fördelar ut kostnader för att skapa ett nollresultat. 

I finansieringsmodellen ingår också att Beställaren under uppdragets genomförande bevakar 
att planerade resultat och förväntade effekter uppnås. 

Skulle så inte vara fallet är det en Beställar-uppgift att ompröva eller avbryta uppdraget. 

Även under driftsskedet är det primärt ett verksamhets/användaransvar att ställa de totala 
kostnaderna för drift och förvaltning mot de effekter, den nytta systemet ger i verksamheten 
och att vidta de förändringar som kan ge högre kostnadseffektivitet.  

När lokala system användes kan sådana systemförändringar genomföras av den lokala   
produktägaren utan att andra system påverkas, under förutsättning att det nya/ändrade 
systemet kan samverka med andra på överenskommet sätt. 

Motsvarande gäller när flera installationer av samma baslösning har genomförts (enhetliga 
system), under förutsättning att oberoendet mellan de olika applikationerna bibehållits under 
system-införandet. 

När man väljer/har valt ett gemensamt system för flera verksamhetsdelar (ansvarsområden) 
blir handlingsfriheten för det enskilda verksamhetsområdet att genomföra förändringar 
begränsad. Man måste då enligt någon modell gemensamt finansiera drift och 
systemförvaltning Varje verksamhetsdel kan begära förändringar men beslut om 
förändringar måste fattas gemensamt  Varje verksamhetsdel kan då egentligen inte ta ansvar 
för att systemstödet för den egna verksamheten är kostnadseffektivt. 

3.  Ett Processperspektiv för att samordna IT-verksamheten 

med verksamhetsutvecklingen 

De tre huvudprocesserna i styrmodellen 

� VU-IT- ledningsprocessen 
� Förändringsprocessen 
� Leveransprocessen 
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VU-IT- ledningsprocessen är icke-organisatorisk. Det är en ledningsprocess som griper 
över flera olika ledningsfunktioner inom företaget. 

Två delprocesser kan särskiljas inom ledningsprocessen. 

- Strategisk planering, dvs att utforma och underhålla de långsiktiga strukturella planerna. 

- Den operativa samordningsprocessen ds att auktorisera olika utvecklingsförslag och placera 
in nya/ändrade system i den framtida systemstrukturen. I denna delprocess ingår att hantera 
dokumentation av aktuell systemstruktur och IT-infrastruktur. 
Förändringsprocessen är en del av en affärsprocess eller en del av verksamheten inom 
en organisatorisk enhet och är således ingen fristående process. Detta innebär att 
förändringsprocessen har många förekomster i olika delar av organisationen. Ansvaret för en 
viss förändringsprocess ligger hos den  som är operativt ansvarig för verksamheten 
(processledare eller organisatorisk chef). Kravet är att varje förändringsprocess skall kunna 
genomföras relativt oberoende av andra förändringsprocesser, men samverkan måste dock 
alltid säkerställas enligt den fastställda strukturen.  

Följande bild visa olika delar av förändringsprocessen: 

VERKS.PROCESS
SYSTEMLEVERANS
DRIFT
FÖRVALTNING

EXTERN
LEVERANTÖR

Ett processperspektiv för att samordna 
IT-verksamheten med Verksamhetsutvecklingen

Verksamh.
Ledning

FÖRÄNDR.-
PROCES

FÖRÄNDR.-
PROCES

FÖRÄNDR.-
PROCES

VERKS.PROCESS

FÖRÄNDR.-
PROCES

STR.PLAN

SAMORDNING

UTV/ANSK

DRIFT

TEKN.UH

ORGANISATORISKA ENHETER

 



  

Ärende Utfärdat datum Utfärdat av Sida 

IT-management, Styrmodell 1998-11-01 Mats-Åke Hugoson
 60/71  

 60

I förändrings- processen kan tre olika  delprocesser utskiljas: 

- Analysera verksamheten. Denna analys leder dels till underlag för systemutveckling, 
dels till underlag för verksamhetsutveckling. Formerna för beställning av 
informationssystem framgår av styrmodellen. 

- Utveckla och införa nya informationssystem eller ändringar i befintliga system.  
- Utveckla de nya verksamhetsformerna. 
 
 
 
Leverans-processen kan ses som en samlad IT-produktionsprocess med tre 
delprocesser 

- Utveckling/anskaffning av informationssystem och infrastruktur. 
När det gäller verksamhetsstödjande informationssystem ingår denna delprocess som en 
del av förändringsprocessen enligt ovan. När det gäller IT-infrastrukturell utveckling 
fattas utvecklingsbeslut mera centralt. 

- Tekniskt underhåll av informationssystem och infrastruktur i drift. 
- Drift av informationssystem och infrastruktur. 
Det bör observeras att  Ledning av IT-produktionsprocessen är en helt annan ledningsuppgift än den VU-
IT ledning som tidigare diskuterats. 

Denna syn på IT-verksamhetens processer innebär att den traditionella 
Systemutvecklingsprocessen, som börjar med förstudie och kravspecifikation och slutar med 
systemtest och systeminförande, bryts upp i en beställar-del och en leverantörs-del med olika 
ansvarsförhållanden.  
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På motsvarande sätt delas den traditionella förvaltningsprocessen upp i en del där 
förändringar i systemegenskaper och verksamhetsrutiner beslutas, beställs och genomförs 
och en del som är enbart inriktad på tekniskt underhåll (fortfarande på beställning från 
verksamheten). 

IT-verksamhetens processer bör beskrivas mera detaljerat, med samverkansformer, styrande 
dokument etc., t.ex. med en handbok för varje huvudprocess. 

För att styrmodellen skall kunna genomföras är det väsentligt dels att ansvarsförhållanden 
för de olika processerna görs tydliga (så att man t.ex. inte fortsättningsvis anser att 
datachefen dvs. chefen för IT-produktionsprocessen har ansvar för att verksamheten har bra 
informations- system) dels att man utvecklar praktiska arbetsformer för samverkan mellan 
processerna. 
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Bilaga 3: Installationsföreläsning 

Installationsföreläsning 

Mats-Åke Hugoson, adjungerad professor i informatik. 

Denna installationsföreläsning i ämnet informatik handlar i första hand om hur man skall 
kunna planera och styra IT-verksamheten inom ett företag, myndighet eller annan 
organisation för att nå fram till effektiv användning av IT.  

Den handlar således inte om själva informationsteknologin för att utveckla 
informationssystem. 

Syftet är att  

- Kortfattat analysera varför man i dag inte vet så mycket om vilka effekter IT-
investeringar leder till. 

- Diskutera möjligheter att samordna verksamhetsutveckling och IT-utveckling så att 
man kan utnyttja de nya möjligheter informationsteknologin skapar. 

- Visa ett angreppssätt, en strategisk styrmodell för en samordnad verksamhets- och IT-
utveckling. 

Avslutningsvis ges några synpunkter på ämnet Informatiks förhållande till andra 

vetenskapliga discipliner.  

De sex hemskheterna. 

Låt oss anta att ett IT-projekt har kommit så långt att man genomfört analysen och noga 
specificerat egenskaperna för det planerade informationssystemet. Man kan då också 
ganska väl uppskatta vad det totala projektet kommer att kosta. Projektledaren vill vid nästa 
beslutsgruppsmöte få kostnadsramen fastställd och inser att det då krävs en bra 
kostnads/intäktskalkyl. Man börjar inom arbetsgruppen summera upp önskade eller 
åtminstone tänkbara intäkter som kan hänföras till det planerade informationssystemet tills 
man uppfyllt de pay off- krav som kan finnas inom företaget, eller tills man på annat sätt 
visat hur viktigt systemet är. Projektledaren bär fram kalkylen till beslutsgruppen som 
sannolikt tar investeringsbeslutet under förutsättning att det ligger inom den fastställda IT-
budgeten. 

I detta scenarium har fem hemskheter inträffat och man har bäddat för den sjätte. 

- Man bedömer kostnader först och letar intäkter därefter. Utgångspunkten är inte 
att man skall effektivisera verksamheten, utvecklingsarbetet är inte verksamhetsstyrt. 

- Samma instans bedömer både kostnader och intäkter. Detta måste betraktas som 
klart olämpligt antingen projektledaren är IT-specialist eller ´kommer från linjen´. I de 
flesta andra sammanhang ser man det som ett verksamhetsansvar att bedöma hur 
verksamheten kan utvecklas, och man begär uppgift från en specialist om nödvändig 
investering/ kostnad för att genomföra den önskade förändringen. 

- Syftet med K/I kalkylen är att rädda projektet. Ibland använder man öppet 
formuleringen att räkna hem projektet och letar efter besparingar/intäkter i olika delar av 
verksamheten i första hand för att motivera projektets fortsättning. Det finns inte 
många exempel på att man inom projektgruppen föreslår att projektet skall avbrytas, 
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även om de effekter man realistiskt kan räkna med att uppnå ligger långt under 
beräknade kostnader. Det finns däremot många exempel på att man överestimerat  
nyttoeffekter. Skulle man i varje tillverkande företag summera de diskonteringar i 
minskad kapitalbindning i lager som olika IT-projekt utlovat skulle många av dessa 
företag ha negativa lager. 

- Enbart monetärt mätbara effekter beaktas.  Själva begreppet Kostnads/intäkts- 
kalkyl pekar i denna riktning. Bortsett från att utvecklingsinsatser ofta betraktas som 
kostnad, inte som investering, leder en K/I kalkyl fel även genom att man på 
intäktssidan enbart beaktar de effekter som kan uttryckas i kronor. Ofta är dessa 
intäkter egentligen minskade kostnader, som är lätta att lista men svåra att förverkliga. 
Andra effekter i verksamheten som kan vara klart mätbara men inte objektivt kan 
omräknas i pengar t.ex. kortare ledtid, förbättrat kapacitetsutnyttjande, högre 
leveransprecision, finns inte med i kalkylen. Det allvarliga är att dessa effekter i de flesta 
fall är den stora potentialen i verksamhetsutvecklingen. Kostnadsbesparingar är inte 
längre det viktiga målet för IT-utveckling 

- Ett informationssystem beräknas ge övergripande intäkter inom många olika 
ansvarsområden i verksamheten.  Detta är i första hand ett strukturellt problem, 
ansvarsförhållanden blir oklara och effekterna blir diffusa. 

 
Den sjätte hemskheten inträffar när informationssystemet har tagits i bruk och innebär helt 
enkelt att 
- Man mäter inte om IT-investeringen leder till några effekter. Detta är naturligtvis 
det stora problemet. Inom de flesta andra områden är det nästan självklart att 
effekterna av en investering noggrant följs och analyseras. IT-området tycks snart var 
det enda där man driver omfattande projekt utan att någon egentligen bryr sig om vilka 
resultat som uppnås ute i den aktuella verksamheten. 

 
Detta scenarium kan kanske anses karikerat och överdrivet, men flera olika undersökningar 
ger belägg för att beskrivningen är någorlunda sanningsenlig. Ibland är verkligen ännu 
dystrare, man försöker inte ens upprätta en K/I-kalkyl. En nyligen redovisad rapport (från 
företaget Compass som intervjuat 650 företagsledare i västvärlden) visar att en 
sammanställning av förväntade effekter har gjorts i ca 70 procent av genomförda IT- 
projekt, i övriga fall har man fattat beslut enbart på kostnadskalkyler. I endast 10 procent av 
genomförda projekt kunde man påvisa någon form av uppföljning, i många fall summarisk. 
Företagsledarna är klart besvikna eller missnöjda med IT-investeringarna men väntar sig 
trots det mycket av IT i framtiden 

Slutsatser 

De slutsatser som kan dras från empiriska studier kan kort sammanfattas på följande sätt: 

- Ledningen styr inte IT-utvecklingen medvetet mot önskade effekter i 
verksamheten.  
Anm.: Detta gäller allmänt för  företag, organisationer, myndigheter. I fortsättningen 
användes den gemensamma beteckningen företag. 
Det medel företagsledningen använder är i första hand kostnadsstyrning, IT betraktas 
som en kostnad i företaget.  

- De enskilda projekten är IT-drivna.  Syftet är primärt att genomföra projektet i 
betydelsen utveckla testa och införa ett datoriserat informationssystem eller annan 
informationsteknologi. Ett lyckat projekt är ett projekt som leder till systemacceptans 
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inom fastställda tids och kostnadsramar. Vilka effekter som uppstår i verksamheten är 
ur utvecklingsprojektets synvinkel närmast ointressant. 

 

 


