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Abstract 

Several surveys indicate that corporate leaders still consider the aligning of IT and business 

functions as a top management issue. The aim of this thesis is to illustrate how coordination 

emerges between IT and business departments and how formal structures intended to coordinate 

are influenced by human action. To deepen the understanding of this phenomenon we seek to 

analyze IT/business coordination from a perspective based on practice theory. A field study was 

conducted where observations and informal interviews were carried out at the IT department of a 

global company. The empirical analysis indicate that coordination problems between IT and 

business departments is in part affected by embedded factors such as different goals and 

perspectives on how IT is to be used in the organization or how to design IT related processes. 

Our findings suggest that social interaction plays an important role for coordination. It can 

enhance existing formal structures or create new structures, which improve the possibilities to 

coordinate between IT and business departments. Our findings also show how formal structures 

such as cross-functional roles can constitute conditions to initiate social interaction. The results 

can be used as indicators for how to enhance coordination between IT and business departments.  
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1. Inledning 

1.1 IT-funktionens förändrade roll 
 
“Christine jobbar på IT-avdelningen och behöver snabbt få information från 

forskningsavdelningen om vilka datorer som kör Windows XP i lokal T-1005. Problemet är att 

hon inte vet hur hon skall få tag på denna information, men efter att ha frågat runt får Christine 

reda på att Eva är ansvarig för datorerna. Efter att ha skickat e-post till Eva får Christine snabbt 

svaret: “Jag är inte längre ansvarig för dessa datorer då jag bytt tjänst vilket jag har meddelat 

IT-avdelningen ett flertal gånger tidigare, hör med Roger angående detta”. Christine kontaktar 

Roger och det visar sig att det råder viss oklarhet kring vem som nu bär ansvaret men han lovar 

att kolla upp det och återkomma. Efter flera veckor står Christine fortfarande utan information 

och när hon skickar en påminnelse får hon äntligen ett svar, men inte med den information hon 

bett om. Christine saknar således fortfarande den information hon sökt och hon står utan någon 

ansvarig person för datorerna. Inte nog med det, ytterligare ett par veckor efter detta får hon 

reda på att Johan, en IT-tekniker anställd på forskningsavdelningen, redan har gjort en 

kartläggning av den information hon efterfrågat.” 

 

Ovanstående exempel skulle kunna vara hämtat ur vilket större företag som helst. Exemplet 

beskriver små vardagliga problem som handlar om svårigheten med att kommunicera och utbyta 

information i ett större företag med många anställda. I det här fallet är det en IT-avdelning som 

inte har någon fungerande process för att interagera med övriga verksamhetsområden. 

Ansvarsfördelningen för vem som skall tillhandahålla den information som behövs för uppgiften 

är oklar och verksamheten1 har själva anställt en IT-tekniker som arbetar med precis samma 

uppgift som IT-avdelningen. Detta exempel illustrerar med andra ord en IT-avdelning som inte 

koordinerar sina aktiviteter med övriga verksamhetsområden. En IT-avdelning som inte 

koordinerar med verksamheten riskerar att förlora kontrollen över IT-miljön2 och att delar av 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 I denna uppsats syftar begreppet verksamheten till de avdelningar som interagerar med IT-avdelningen. 
2 Med IT-miljö menas hur IT-infrastruktur är uppbyggd, exempelvis hur många datorer som finns, var de är 
placerade, hur nätverket är uppbyggt samt infrastruktur över de applikationer och system som används. 
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verksamheten tar IT-lösningar i egna händer. Trender såsom att användare vill använda sina egna 

datorer och mjukvarulösningar utvecklade för konsumenter i en organisationskontext skapar nya 

utmaningar för IT-avdelningen. Verksamheten är i mindre utsträckning tvingad till att godta 

mindre anpassade IT-lösningar från IT-avdelningen. Som Scott Davis, CTO på VMware, 

uttrycker det “IT [-avdelningen] har fått konkurrens. Människor [anställda] vet på egen hand 

vilken teknik som finns och hur den skall användas om IT-avdelningen inte hjälper dem” 

(CIO.com, 2013). 

 

IT-avdelningen och IT-funktionens3 roll och dess påverkan på den övriga verksamheten har 

förändrats över de senaste årtiondena. IT som affärsfunktion har kommit att utvecklats från en 

traditionell stabsfunktion, som exempelvis Ekonomi och HR, till att anta en mer strategisk roll 

som inte bara stödjer verksamheten utan i vissa fall även driver utveckling och affärsstrategier 

(Henderson & Venkatraman, 1999). IT-funktionens förändrade roll har drivits på av 

informationsteknologins ökade inflytande i dagens organisationer. IT är till exempel närvarande i 

tillverkningsindustrin, i försäljningssituationer, på kontoret, hos kunderna och på den globala 

marknaden. IT har integrerats i de flesta affärsprocesser oavsett om det gäller nystartade små 

företag eller globala etablerade koncerner och det är svårt att föreställa sig en organisation som 

inte på någon nivå är beroende av IT. (Orlikowski & Scott, 2008)  

 

Givet IT:s ökade inflytande över arbetsprocessen inom och mellan organisationer är det särskilt 

intressant att studera effekterna det får på organisationers verklighet (Orlikowski & Scott, 2008). 

Många företag möter svårigheter när det kommer till att hantera IT-relaterade problem i 

organisationer. En av de största anledningarna till detta sägs vara att IT ses som ett isolerat 

verktyg som ska hanteras enbart av IT-funktionen i företaget. (Markus & Benjamin, 1997; 

Peppard & Ward, 2005) Problemet med detta synsätt är att det glöms bort att IT är tätt 

sammanlänkat med organisationen och individers dagliga arbetsuppgifter. Därför är hanteringen 

av IT men även dess sociala och organisatoriska implikationer viktiga faktorer att ta hänsyn till 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Med IT-funktion menas hanteringen av IT som en funktion i företaget, till skillnad från IT-avdelning som syftar 
till själva avdelningen som hanterar IT-relaterade frågor.  
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(Iveroth, 2010). Detta medför att det är nödvändigt att IT-relaterade problem hanteras av IT-

funktionen i samråd med den verksamhet som berörs. Det råder således ett behov av att IT-

avdelningen och verksamheten gemensamt arbetar fram IT-lösningar för organisationen. 

 

Koordination mellan IT-funktionen och verksamheten har framför allt undersökts på en 

strategisk nivå, det vill säga genom att anpassa IT-strategier och affärsstrategier till varandra 

(Henderson & Venkatraman, 1993; Luftman & Brier, 1999; Chan, 2002; Luftman, 2003; Chan & 

Reich, 2007). En svårighet med strategier är dock att verkställa dem i praktiken (Hrebiniak, 

2006). Trots anpassade IT- och affärsstrategier uppvisar organisationer problem med att 

koordinera IT-funktionen med verksamheten (Chan, 2002; Ciborra, 1997). Detta kan illustreras 

av att anpassning av IT-funktion och verksamhet fortfarande anses vara en av företagsledningens 

viktigaste frågor (CIO Insight, 2011; Information Week, 2008; Executive Brief, 2009).  

 

För att utöka förståelsen till varför koordination mellan IT-funktionen och verksamheten är 

problematisk att uppnå efterfrågas forskning som studerar hur koordinationen går till på en mer 

verksamhetsnära nivå (Chan & Reich 2007; Ciborra, 1997). Med verksamhetsnära nivå menas 

hur anställda agerar och handlar i det dagliga arbetet. Anställdas handlingsutrymme kan 

begränsas såväl som möjliggöras av de strukturer som finns inom organisationen. Samtidigt 

skapas och omformas strukturerna av hur människor agerar och förhåller sig till dem 

(Orlikowski, 2000). Strukturer som syftar till att koordinera avdelningar kan således påverkas av 

hur anställda förhåller sig till dem.  

 

Syftet med denna uppsats är att utöka förståelsen av hur koordination sker mellan IT-

avdelningen och verksamheten. För att göra detta har författarna valt följande två 

frågeställningar.  

 

○ Hur sker koordination mellan IT-avdelning och verksamhet?  

○ Hur påverkas strukturer avsedda för koordination av anställdas interaktion och 

agerande?  
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2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Tidigare litteratur kring IT-avdelning och verksamhet 
IT-funktionen har gått från att ha varit en supportfunktion till att få en roll med större strategisk 

betydelse för organisationer (Henderson & Venkatraman, 1993). De flesta avdelningar har idag 

ett ökat beroende av IT i och med att det är kritiskt för att kunna utföra flertalet arbetsuppgifter. 

IT-avdelningen behöver därför stödja verksamheten genom att hjälpa dem att möta detta ökade 

behov av IT. Det ökade behovet medför att integration och koordination mellan IT-avdelning och 

verksamhet har blivit mer kritiskt. Ett resultat av behovet av koordination mellan IT-avdelningen 

och övrig verksamhet har varit en framväxt av idéer som fokuserar på att försöka anpassa IT-

avdelningen till verksamheten.  

 

I forskningen har det i huvudsak fokuserats på anpassningen av IT-strategier med 

affärsstrategier. Dock antas det att utförande sker i enlighet med strategierna och det nämns 

bland annat att chefer i linjeverksamheten måste anta rollen som strategiimplementerare.  Det 

finns dock i dagsläget inte beskrivet närmare hur strategiimplementering skall gå till i detta 

sammanhang. Tanken är att anpassning av strategier skall leda till ett IT-stöd som är mer 

anpassat till verksamhetens behov och på så vis även skapa en bättre lönsamhet för IT-

investeringar (Henderson & Venkatraman, 1993). 
 
Sedan Henderson & Venkatramans klassiska artikel (1993) har vissa författare dock fokuserat på 

problematiken med att strategier måste realiseras (Luftman, 2003; Chan, 2002; Ciborra, 1997). 

Samarbete och kommunikation är områden som har lyfts fram som viktiga för att anpassning av 

IT-funktionen och verksamheten skall kunna ske. Utvecklandet av relationer och gemensamma 

processer avdelningar emellan är nödvändiga för att nå framgång i integrationen mellan IT-

avdelningen och verksamheten (Luftman, 2003). Att utveckla ett samarbete kan leda till att IT-

avdelningen både möjliggör och driver förändringar i verksamhetsprocesser och strategier. 

Luftman (2003) menar dock att det är viktigt att verksamheten vill koordinera med IT-

avdelningen. Det handlar därför om att båda avdelningarna måste ha en vilja att kompromissa för 

att uppnå gemensamma mål.  
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Chan (2002) har identifierat informella aspekter som viktiga och hon ställer sig frågan om 

avsaknaden av studier på det området skulle kunna vara en förklaring till varför forskningen inte 

kommit längre vad gäller relationen mellan IT-avdelningen och övrig verksamhet. Formella 

strukturer som exempelvis opersonliga roller och modeller har inte visat sig vara effektiva för att 

främja kommunikation (Luftman, 2003; Chan, 2002). Kontinuerlig kommunikation som främst 

utgörs av informella konversationer skapar däremot bättre förutsättningar för kommunikation 

över avdelningsgränser. Därför är det viktigt att främja en kultur som tillåter kommunikation och 

flexibel interaktion, snarare än att upprätta dessa formella strukturer. (Chan, 2002) 
 
Med informella strukturer menas relationsbaserade strukturer som överskriver den formella 

arbetsfördelningen och samordningen av uppgifter. Dock kan den inte skiljas helt från de 

formella strukturerna då informella strukturer sammanför en organisations arbete, teknologi, 

människor, processer, strukturer och information. Den informella strukturen utgörs av procedurer 

som anställda använder sig av för att få sitt arbete utfört. Det kan vara i form av sociala nätverk, 

relationer till andra verksamhetsområden, inofficiella rutiner eller flexibel arbetsfördelning. För 

att upprätthålla relationer är det positivt med både formellt och informellt samarbete. Genom 

formella och informella samarbeten uppstår återkommande interaktioner och arbetsrelationer 

som i sin tur också påverkar företagskulturen. Hur de informella strukturerna specifikt ser ut 

varierar organisationer emellan men de har visat sig vara en viktig aspekt för IT-avdelningens 

interaktion med övriga avdelningar. (Chan, 2002) 

 

Det verkar dock som att den strategiska IT-avdelningen och den övriga verksamheten har svårt 

att förhålla sig till varandra. Detta kan illustreras bland annat av att IT-litteraturen inte gjort 

några större framsteg vad gäller “IT/business-alignment” (Chan, 2002) och att det fortfarande ses 

som en av de mest prioriterade ledningsfrågorna (CIO Insight, 2011; Information Week, 2008; 

Executive Brief, 2009). Att det är viktigt att faktiskt kunna realisera strategier genom 

kommunikation, relationer och interaktion är något som belysts, och det har även påpekats att det 

behövs mer forskning kring dessa aspekter (Chan, 2002; Ciborra, 1997).  
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Det fattas förklaringar till hur interaktion, kommunikation och relationer kan hjälpa till att 

koordinera IT-funktionen med övrig verksamhet. Det behövs litteratur som på djupet kan 

förklara hur kommunikation och interaktion mellan IT-avdelningen och andra 

verksamhetsområden går till och vilka utmaningar som finns. Fokus inom IT-litteraturen har som 

sagt varit på begreppet “alignment”, men den teoretiska verktygslåda som detta begrepp för med 

sig är i huvudsak anpassad för att undersöka dessa fenomen på en strategisk nivå. För att kunna 

förstå varför IT-funktionen har problem med att interagera med verksamheten kan begreppet 

“koordination”, lånat från organisationslitteratur, vara lämpligt att utgå ifrån då litteraturen kring 

koordination förklarar hur interaktion går till mellan två parter. Den litteraturen som diskuterar 

koordination inkluderar aspekter som berör både formella strukturer och social interaktion. 

Utifrån dessa aspekter kan vi förstå hur koordination uppnås på en praktisk snarare än en 

strategisk nivå. 

2.2 Vad innebär koordination? 

Koordination är en process där deltagarna interagerar för att samordna uppgifter som på något 

sätt är beroende av varandra. Koordination är centralt för hur organisationer fungerar och innebär 

integrering av aktiviteter som är beroende av varandra och inte ensamma kan uppnå 

organisatorisk effektivitet. (Okhuysen & Bechky, 2009) 

 

Inom detta forskningsfält fokuseras det på kommunikation (Ballard & Seibold, 2003), samarbete 

(Pinto et al., 1993), kunskapsdelning (Bechky, 2003; Charlile, 2002) och interaktion (Heath et 

al., 1999). Det har också dykt upp en mängd olika definitioner på begreppet koordination, de 

uppvisar vissa skillnader men de har i huvudsak dessa gemensamma nämnare; (1) människor 

arbetar tillsammans, (2) deras arbete är beroende av varandras, (3) de har ett gemensamt mål, en 

uppgift eller deluppgift som de behöver uträtta (Okhuysen & Bechky, 2009).  

 

2.3 Varför behövs koordination i organisationer? 

Att koordinera är centralt för organisationer för att kunna integrera olika arbetsuppgifter 

(Okhuysen & Bechky, 2009). Organisationer är vanligtvis indelade i avdelningar där varje 
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avdelning använder sig av tekniker och arbetssätt som kan skilja sig från de övriga 

avdelningarna. Ett grundläggande antagande är att varje avdelning måste kunna utföra sin 

uppgift på ett sätt som koordinerar med de övriga avdelningarna, för att en organisation skall 

kunna prestera väl. En orsak till varför vissa avdelningar måste koordineras mer än andra är för 

att det finns ett större beroende dem emellan. Med beroende menas till vilken grad de måste 

förlita sig på varandra för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. (Daft & Lengel, 1986) Till 

exempel är ekonomiavdelningen beroende av att andra avdelningar rapporterar in sina kostnader 

på rätt kostnadsställe för att redovisningen ska kunna ske korrekt. Vissa avdelningar måste därför 

kontinuerligt anpassa sig medan andra kan arbeta oberoende av varandra. För att avdelningar ska 

kunna koordinera krävs det att de interagerar och utbyter information med varandra (Daft & 

Lengel, 1986).  
 
Om avdelningar är beroende av varandra och det samtidigt finns stora skillnader dem emellan 

kan det dock bli problematiskt att koordinera. Hur avdelningar skiljer sig åt kan till exempel vara 

gällande funktion, jargong och vilka mål som finns uppsatta. Anställda från olika avdelningar har 

olika erfarenheter, mål, värderingar och prioriteringar vilket skapar utmaningar när dessa måste 

mötas och arbeta tillsammans. Skillnaderna skapar i sin tur osäkerhet och tvetydigheter när 

avdelningarna måste integreras och utbyta information. (Daft & Lengel, 1986) Behovet av att 

koordinera växer i takt med att osäkerhet och tvetydigheter ökar. Osäkerhet och tvetydigheter 

kan uppstå på grund av att information saknas eller att den tolkas olika. (Okhuysen & Bechky, 

2009) Osäkerheter och tvetydigheter minskar i takt med att informationsutbyte och 

koordinationen mellan grupper och individer ökar. (Daft & Lengel, 1986)  

 

2.4 Mekanismer för att upprätta koordination 

För att koordinera mellan avdelningar eller grupper kan ett antal mekanismer användas vilka 

möjliggör koordination i organisationer. Dessa mekanismer kan exempelvis vara i form av 

regler, roller och relationer. Mekanismer syftar till att förklara snarare än att försöka bevisa eller 

beskriva ett orsak verkan-samband (Hedström & Swedberg, 1988). Det betyder att med hjälp av 

mekanismer söker författarna att till exempel förklara hur regler kan leda till koordination 
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snarare än att bevisa att de leder till koordination. Användandet av begreppet mekanismer 

innebär också att en specifik mekanism, till exempel regler, inte behöver vara tillräcklig för att 

skapa koordination mellan två parter, även om den kan bidra till det.   

 

Koordinerande mekanismer kan vara formella strukturer eller sociala företeelser i organisationer. 

Regler och roller är mekanismer av mer strukturell karaktär som kan upprättas av organisationer 

för att samordna arbete. Gränsöverskridande objekt och relationer är mekanismer av mer social 

karaktär som skapas när människor arbetar tillsammans. Dessa mekanismer presenteras nedan.  

 

2.4.1 Planer och regler 

Planer och regler är ändamålsenliga element för formella organisationer och anses vara 

nödvändiga för att kunna organisera (March & Simon, 1958; Scott & Davis, 2007). Planer och 

regler förekommer i olika former och kan vara strategiska eller mer taktiska och konkreta. De 

kan ha flera olika syften men essentiellt är att de skall hjälpa till att definiera ansvar för olika 

uppgifter och hjälpa till att utveckla överenskommelser. De planer och regler som fokuserar på 

att definiera ansvar för uppgifter beskriver vilka handlingar och uppgifter som förväntas utföras 

och av vilka parter. Dessa bestämmelser underlättar för individer att relatera till varandra genom 

att de till exempel kan undvika att arbeta med samma uppgifter och att de kan få hjälp att hitta 

rätt person när de behöver hjälp med en specifik uppgift. Planer och regler minskar också risken 

för förvirring och oklarheter vilket bidrar till att skapa koordination mellan avdelningar. De kan 

bestå av exempelvis projektplaner och beskrivningar av arbetsprocesser vars syfte är att arbeta 

fram samstämmighet för hur uppdrag eller projekt skall utföras. De kan således också vara ett 

sätt att koordinera olika processer i verksamheten.  Funktionen med planer och regler kan också 

vara att fungera som vägvisare för hur arbete skall fortskrida samt för att hjälpa till att ge struktur 

för arbete. Planer har visat sig vara effektiva i projektgrupper då de bidrar till ökat samarbete 

mellan medlemmarna i teamet. (Pinto et al., 1993) 
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2.4.2 Roller 

Roller representerar förväntningar associerade med vissa typer av uppgifter och relationer. De 

hjälper till att skapa en generell känsla för vem som arbetar med vilken arbetsuppgift. Roller kan 

vara formaliserade men förståelse för andras roller och deras uppgifter uppstår dock oftast 

informellt. (Okhuysen & Bechky, 2009) Om denna förståelse finns bidrar den till att roller kan 

möjliggöra substitution, det vill säga att en arbetskollega kan ta över för en annan vid behov 

(Bechky, 2006).  

 
Det har visat sig att tvärfunktionella roller mellan olika avdelningar är viktiga för 

informationsdelning av arbetsprocesser runtom i organisationen. Till exempel kan 

tvärfunktionella roller sprida information mellan olika grupper vilket underlättar koordinationen 

genom att upplysa om vilka uppgifter som återstår att utföras (Gittell, 2002).  

 

Tvärfunktionella roller kan också ha funktionen att de förmedlar projekt mellan avdelningar. 

Personer i tvärfunktionella roller försöker att översätta information för att skapa en gemensam 

förståelse till varför ömsesidig koordination vore att föredra. (Okhuysen & Bechky, 2009)  
 

2.4.3 Gränsöverskridande objekt 

Gränsöverskridande objekt kan främja informationsutbyte genom att grupper kan samlas och 

diskutera kring dem. Det kan till exempel vara arbetsdokument med information som är 

användbar för flera olika avdelningar. Objekt som gynnar informationsutbyte kan bestå av 

exempelvis gemensamma exceldokument eller informationssystem. (Okhuysen & Bechky, 2009) 

Gränsöverskridande objekt kan också vara representationer av reella objekt som exempelvis 

ritningar eller prototyper över produkter (Henderson, 1991).  

 
Objekt skapar en struktur som kan fungera som en koordinerande grund då deltagarna har något 

att utgå ifrån på till exempel möten. Att få grupper att samlas över den här typen av objekt kan 

också leda till andra effekter; det kan främja relationer mellan parter och det skapar en större 

förståelse för varandras utmaningar och svårigheter. Objekt kan också fungera som en möjlighet 

att utveckla egna arbetsprocesser i och med att interaktionen över objekten kan fungera som 
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uppslag till förbättringar. (Okhuysen & Bechky, 2009) Objekt kan ibland skapas av grupper för 

att påtvinga ordning genom att sätta upp en struktur för hur aktiviteter ska genomföras. Objektet 

används för att påminna människor om vilka uppgifter som behöver genomföras och vem som 

ska genomföra dem. Till exempel beskriver Kellogg et al. (2006) hur marknadsföringsgrupper 

använder sig av en matris som representerar de uppgifter de arbetar på. Genom att människor 

samlas och interagerar kring eller genom ett objekt kan objekten ses som en gränsöverskridande 

plattform för social kontakt och informationsdelning (Star & Griesemer, 1989).  

 

2.4.4 Relationer 

Fysiskt avstånd mellan individer i en organisation har visat sig ha påverkan på mängden 

interaktion och kommunikation (Allen, 1977). Utöver detta ger närhet till kollegor även 

möjlighet att praktiskt se och förstå vad andra gör vilket underlättar koordination. Relationer 

främjar att olika grupper blir medvetna om och kan se vad andra gör. När de blir medvetna om 

hur arbetet fortlöper kan de anpassa sitt eget arbete utefter detta. (Okhuysen & Bechky, 2009) 

 

Relationer kan även leda till en familjär känsla (Newcomb, 1956), vilket ytterligare kan förbättra 

koordination. Med familjär menas den förståelse och kunskap individer har om varandra och att 

det finns emotionellt inflytande mellan dessa individer vilket påverkar hur de agerar mot 

varandra (Rockett & Okhuysen, 2002). En ökad familjär känsla stärker relationerna vilket 

uppmuntrar individer att koordinera mer effektivt (Gittell, 2002). Relationer leder också till att 

förtroende upprättas mellan parter. Det blir då lättare för individer att delegera arbete då de kan 

lita på att det utförs på ett önskvärt sätt vilket påverkar koordinationen positivt (McAllister, 

1995).  
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2.5 Från mekanismer till koordination 
De föregående beskrivna mekanismerna syftar till att främja och skapa koordination. Hur 

mekanismerna i praktiken leder till koordination kan förklaras med hjälp av tre dimensioner; 

ansvarsfördelning, förutsägbarhet och gemensam förståelse. Med andra ord, när individer svarar 

på behovet av att integrera sitt arbete med andra, gör de detta genom att använda sig av ovan 

beskrivna mekanismer för att skapa ansvarsfördelning, förutsägbarhet och gemensam förståelse. 

(Okhuysen & Bechky, 2009) Att uppnå ansvarsfördelning, förutsägbarhet och gemensam 

förståelse hjälper till att minska osäkerheter och tvetydigheter vilket i sin tur leder till 

koordination.  

 

2.5.1 Ansvarfördelning 

Ansvarsfördelning handlar om vem som är ansvarig för specifika delar av en uppgift. 

Traditionellt har detta varit ett sätt genom vilken formell auktoritet blivit utövad. (Okhuysen & 

Bechky, 2009) Dock är begreppet bredare inom koordinationslitteraturen där ansvarsfördelning 

även kan skapas i mer informella sammanhang som till exempel under möten när aktuella frågor 

diskuteras.  
 
För att återknyta till mekanismerna kan ansvarsfördelning skapas på flera sätt via dem. Planer 

och regler kan användas för att tydliggöra ansvar i till exempel olika kontrakt mellan olika 

avdelningar. Roller innebär ofta förväntningar på ansvarstagande. Dessa förväntningar kan 

utvecklas både via formella arbetsbeskrivningar men även via mer informell interaktion. Det är 

inte ovanligt att ansvar delas ut under till exempel möten. (Okhuysen & Bechky, 2009) Ett 

kritiskt element för ansvarsfördelning är att de involverade parterna kan lita på varandra och 

därav har förtroende för att arbete utförs enligt vad som är avtalat. (McEvily et al., 2003). 

Relationer kan därför hjälpa till att utveckla ett sådant förtroende, vilket gör att parterna är mer 

benägna att delegera ansvar till varandra.  
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När ansvarsfördelning tydliggörs bidrar det till koordination i och med att det minskar osäkerhet 

och tvetydighet gällande vem som skall utföra vad mellan avdelningar. Detta kan i sin tur leda 

till att dubbelarbete undviks, att synergieffekter kan uppnås och att möjligheter kan identifieras.  

 

2.5.2 Förutsägbarhet 

Förutsägbarhet möjliggör för parter som är beroende av varandra att förutsäga hur 

arbetsprocessen för uppgiftsrelaterade aktiviteter kommer att se ut. Det innebär att parterna kan 

förutsäga vilka delar uppgiften har och när de kommer att utföras. Ett kritiskt element för att 

koordinera är att kunna förutse andra parters handlingar och behov (Rico et al., 2008). 

Förutsägbarhet möjliggör att individer kan passa in sina delar i helheten genom att kunna förutse 

när och hur andra gör sitt arbete.  

 
I likhet med ansvarsfördelning skapas förutsägbarhet via mekanismerna på liknande sätt. Planer 

och regler kan definiera vad det är som behöver uträttas och av vem. Det kan också påpekas att 

ansvarsfördelning i sig kan vara viktigt för förutsägbarhet, när ansvarsfördelning är tydliggjort 

blir det mer förutsägbart hur arbetet skall utföras. Precis som för ansvarsfördelning bidrar 

interaktion till förutsägbarhet genom att det ger tillfälle för parter att diskutera och tydliggöra hur 

de tänker kring sitt arbete. Relationer kan bidra till förutsägbarhet eftersom det går lättare att 

förutsäga vem som passar bäst för vad (Austin, 2003).  

 

Som diskuterat ovan bidrar förutsägbarhet till koordination genom att individer lättare kan 

anpassa sitt arbete till helheten och utefter övriga delaktiga parters behov. 

 

2.5.3 Gemensam förståelse  

Gemensam förståelse ger ett delat perspektiv över hela uppgiften och hur individers arbete passar 

in i helheten. Om gemensam förståelse finns leder det till att individerna har en delad uppfattning 

om hur uppgiften skall hanteras och skötas. För att uppnå gemensam förståelse behöver de 

involverade dela den information och de strategier som är nödvändiga för att utföra uppgiften 

(Cannon-Bowers & Salas, 2001). Graden av kunskap som de involverade individerna har 
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gällande varandras olika uppgifter beskrivs också ha en effekt på hur koordination uppnås 

(Reagans et al., 2005). Dessutom har kunskap om organisationens övergripande mål och hur den 

gemensamma uppgiften förhåller sig till de övergripande målen visat sig leda till att de 

involverade individerna orienterar sig åt samma håll (Pinto et al., 1993).  

 

Liksom ovanstående förhållanden kan gemensam förståelse uppnås båda via formella 

mekanismer men även via informell interaktion. Gränsöverskridande objekt kan skapa 

gemensam förståelse då denna mekanism kan leda till att deltagarna utbyter information eller 

interagerar. De arbetar mot att förstå varandra på ett sätt som gör att de kan arbeta mot samma 

mål. Tvärfunktionella roller kan också vara en del i att skapa gemensam förståelse. Sådana roller 

översätter krav mellan olika beroende parter i en organisation och hjälper till att skapa en 

gemensam förståelse mellan de olika parterna. (Okhuysen & Bechky, 2009) När relationer 

utvecklas får det följden att parterna lär känna varandra bättre och får insyn i varandras 

preferenser vilket bidrar till gemensam förståelse (Austin, 2003).  

 

Gemensam förståelse är en viktig dimension av koordination eftersom det skapar en gemensam 

bild av uppgiften och den process som krävs för att nå uppgiftens mål. Att ha en gemensam 

förståelse minskar de tvetydigheter som kan finnas och skapar förutsättningar för att mer 

effektivt arbeta mot samma mål.  

 

2.6 Ett verksamhetsnära synsätt på koordination 

De föregående beskrivna mekanismerna försöker förklara hur koordination uppstår i 

organisationer. Mekanismerna leder till de tre dimensionerna som i sin tur utgör grunden för 

koordination. Däremot går det inte att dra någon tydlig gräns mellan de olika dimensionerna och 

de kan i många fall även fungera som substitut för varandra (Okhuysen & Bechky, 2009). 

Mekanismerna kan ses som nödvändiga för att koordination ska ske men inte alltid tillräckliga 

för att koordinera. Koordination kan även störas av vardagliga händelser i organisationer, som 

till exempel att anställda byts ut och att relationer som byggts upp förloras. 
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Dagens organisationer kan förstås som allt mer komplexa, dynamiska, distribuerade, mobila och 

flyktiga. Därför behöver vi använda ansatser som hjälper oss att förstå sådana nya, obestämda 

och framväxande förutsättningar för organisationer. Orlikowski & Barley (2001) menar att 

organisationsstudier skulle gynnas av att använda mer konkreta istället för abstraherande 

modeller som fokuserar på organisatoriska strukturer. Så kallad Practice theory fokuserar på 

dynamik och relationer samt hur dessa ter sig i praktiken vilket är ett kraftfullt analytiskt verktyg 

för att förstå hur koordinerande mekanismer och människor förhåller sig till varandra i praktiken. 

Genom en empirisk ansats som ämnar studera praktiken kan människors handlingar och de 

vardagliga händelserna lyftas fram som centrala för det organisatoriska utfallet. Det kan således 

hjälpa oss att besvara vad som egentligen pågår istället för att beskriva det i abstrakta termer. 

(Feldman & Orlikowski, 2011) 

 

Med detta synsätt menas att organisatoriskt handlande både möjliggörs och begränsas av rådande 

kontextuella och sociala faktorer. Socialt liv är i ständig produktion och träder fram genom 

människors pågående handlingar. (Feldman & Orlikowski, 2011) Genom att ta ett steg tillbaka 

och försöka se igenom strukturer som brukar tas för givet så kan vi lära oss mer om och förstå 

bättre hur det organisatoriska livet fungerar (Vaara & Whittington, 2012). Tanken är att förstå 

hur exempelvis en aktör eller organisations gränser och relationer konstitueras genom de 

aktiviteter som utförs (Orlikowski & Scott, 2008).  

 

En organisations strukturer är således inte externa eller oberoende av människors handlingar. 

Istället är det människors handlingar som skapar och omformar strukturer kontinuerligt. 

Återkommande handlingar kan leda till att rutiner skapas men dessa behöver inte vara fasta utan 

att kan komma att omformas om omständigheterna förändras. (Orlikowski, 2000)   
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2.7 Koordination i en IT-kontext 

2.7.1 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 

Som diskuterat finns det svårigheter med att koordinera IT-funktionen med övrig verksamhet. I 

denna uppsats ämnar författarna att bredda förståelsen för detta problem genom att ta hjälp av 

idéer kring hur koordination uppstår i organisationer genom föregående beskriva mekanismer. 

Mekanismerna i sin tur bidrar till att skapa ansvarsfördelning, förutsägbarhet och gemensam 

förståelse vilket i sig utgör grunden till koordination. I och med att koordination av IT-

funktionen med övrig verksamhet har visat sig vara problematisk kan vi förvänta oss att 

mekanismerna inte har ett orsak verkan-samband utan att verkligheten är mer komplex och 

dynamisk. För att kunna fånga detta har författarna valt att anamma ett perspektiv som 

Orlikowski (2000) förespråkar, det vill säga att organisatoriska strukturer inte är oberoende av 

mänskligt agerande utan att organisatoriskt handlande både möjliggörs och begränsas av rådande 

organisatoriska och sociala faktorer. Författarna ser med andra ord inte på de koordinerande 

mekanismerna som organisatoriska strukturer som av sig självt leder till koordination, utan att 

koordination uppstår genom hur människorna förhåller sig till mekanismerna och på så vis 

skapar struktur. Vi har utifrån de teoretiska utgångspunkterna formulerat två förväntningar vilka 

diskuteras nedan.  

 

2.7.2 Förväntningar  

IT-avdelningen är inte längre bara en stödfunktion som endast skall leverera stöd och support. 

Idag skall de även kunna driva strategiska initiativ vilket kräver att både IT-avdelningen och 

verksamheten tillsammans måste anpassa och utveckla IT-lösningar som går i linje med de 

organisatoriska målen. Denna anpassning leder till ett ökat beroende mellan parterna vilket gör 

att eventuella skillnader i mål och funktion mellan avdelningarna blir mer påtagliga.  

 

På grund av det ökade behovet av anpassning mellan IT-avdelningen och verksamheten behövs 

nya formella strukturer som tillgodoser detta behov. Det skulle till exempel kunna vara roller 

som ansvarar för att arbeta med anpassning av avdelningarnas olika mål och funktioner. 1. Vi 
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förväntar oss att existerande formella strukturer ej är anpassade för att hantera det ökade 

behovet av koordination.  
 

Det har även vuxit fram ett större behov av social interaktion och relationer i och med att 

eventuella skillnader i mål och funktion blir mer påtagliga mellan avdelningarna. Denna 

interaktion skulle exempelvis kunna brygga mellan skillnader i mål och funktion. 2. Vi förväntar 

oss att det behövs social interaktion mellan IT-avdelningen och verksamheten för att komplettera 

formella strukturer vars syfte är att uppnå koordination.  
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3. Metod 

3.1 Valet av studieobjekt 
För att kunna beskriva hur IT-funktionen och verksamheten koordinerar har författarna 

undersökt interaktionen mellan IT-avdelningen och övriga verksamhetsområden på ett stort 

globalt företag. Det var viktigt att studieobjektet var en större organisation då svårigheter med 

koordination avdelningar emellan vanligtvis växer i takt med organisationens storlek. Författarna 

har under tio veckor befunnit sig på en heltidspraktik på IT-avdelningen hos ett tillverkande 

globalt företag.  

 

3.2 Datainsamling 

Ciborra (1997) menar att tidigare studier av koordination mellan IT och verksamhet är för 

teoretiska och att de teoretiska modeller som har använts är för otydliga. I praktiken existerar 

sällan dessa koncept utan verkligheten präglas av osäkerhet, förändring och improvisationer 

(Chan et al, 2006). Forskning som undersökt relationen mellan IT och verksamhet på en 

strategisk nivå har genom deduktivt resonerande försökt att formulera framgångsfaktorer samt 

hinder och möjligheter (Campbell, 2005). Istället föreslås ett tillvägagångssätt som är baserat på 

Mintzbergs (1973) idéer, det vill säga att undersöka praktiken mer förutsättningslöst (Ciborra, 

1997). Författarna har därför valt en ansats närmare induktion, vilket gör det möjligt att närmare 

förstå hur IT och verksamhet samspelar (Campbell, 2005). I och med detta var det viktigt att inte 

styras alltför mycket av existerande teoretiska ramar då detta skulle kunnat ge ett för snävt 

perspektiv. Författarna har under tio veckor genomfört en heltidspraktik på en IT-avdelning i ett 

globalt företag. Under praktikperioden har interaktioner mellan IT-avdelning och verksamhet 

undersökts för att få fram data på det sätt som Silverman (2007) förespråkar, det vill säga, 

påträffad snarare än tillverkad data.  
 
Författarna har i enlighet med ovanstående resonemang låtit sig inspireras av en etnografisk 

ansats. Givet valet att analysera det empiriska materialet enligt de idéer som presenterats i 
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tidigare avsnitt menar Feldman & Orlikowski (2011) att det ställer krav på att använda metoder 

som observation eller att arbeta nära organisationens medlemmar i deras vardag. I denna studie 

har observationer kombinerats med informella samtal och diskussioner. Kombinationen 

användes för att kunna studera objekt i sin naturliga miljö samtidigt som det finns möjlighet att 

ställa frågor och låta informanten förklara (Kusenbach, 2003). Kombinationen gav även 

möjlighet att stämma av tillförlitligheten gällande vad som observerats då informanten själv 

kunde få delge sina tankar kring situationer. Genom att författarna blev en del av det vardagliga 

arbetet gavs tillgång till individernas tolkningar och den sociala kontext som de befann sig i.  

 

Under praktiken har författarna även haft två separata uppdrag men samtidigt fått möjlighet att 

delta i möten, diskussioner, team-aktiviteter och vardagligt förekommande situationer på 

arbetsplatsen. Det har lett till många tillfällen att delta i samt att själva initiera informella samtal 

såväl som möjligheter att observera hur arbetet går till i praktiken. 

 

Studier av arbete och organisationer fokuserar sällan på nivån av en anställd eller på separata 

yrkesroller. Istället brukar fokus ligga på arbete på en aggregerad nivå. Ett sådant fokus leder till 

analyser som ej är grundade i arbetets praktik, det vill säga ett fokus på arbetets verklighet och de 

uppgifter som genomförs. (Yanow, 2006) Att kunna observera hur arbete går till i detalj är något 

som Brown och Duguid (1991) förespråkar. De illustrerar detta med hjälp av Julians Orrs bok 

(1996) som beskriver detaljer och enskilda händelser i arbetssammanhang.  

 

Denna studie ämnar, i linje med ovanstående resonemang, att undersöka hur koordination mellan 

IT-avdelning och verksamhet går till genom att studera det dagliga arbetet och den interaktion 

som faktiskt sker mellan parterna. Detta fick författarna möjlighet till genom praktikveckorna där 

de vardagliga händelserna kunde studeras under en längre period. Att komma närmare arbetet 

och uppgifterna i en organisation kan skapa en mer komplett bild av hur processen för att 

koordinera arbete ser ut. Vidare kan det också studeras hur kontexten påverkar hur arbetet 

koordineras (Okhuysen & Bechky, 2009). Att studera verksamheten i praktiken gav möjlighet till 

att förstå hur och varför arbetet är mer differentierat och mer komplext än vad som vanligtvis 
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antas. Genom att studera verksamhetens praktik kan förståelsen fördjupas kring både den 

anställdes roll och arbetets roll som konstituerande av den verklighet de befinner sig i (Orr, 

1996).  

 

Vid observation är det viktigt att kunna se det “anmärkningsvärda i det vardagliga”. Det betyder 

att kunna iaktta och notera detaljer som vid en första anblick inte verkar inneha någon betydelse 

men som senare kan visa sig vara viktiga när de sätts in i ett större sammanhang. Samtidigt bör 

observatörer inte överanalysera “det vardagliga i det anmärkningsvärda”. Händelser som kan 

verka anmärkningsvärda kan visa sig vara vanligt förekommande och är därför inte speciella. 

(Silverman, 2007) I och med att författarna har varit på plats och kunnat delta i det vardagliga 

arbetet har det strävats mot att studera händelser i sitt sammanhang, vilket förespråkas av 

Silverman (2007), i syfte att kunna avgöra vad som är anmärkningsvärt och vad som inte är det. 

En fördel med etnografiska studier av arbete är att undersökningen sker i den kontext som arbetet 

normalt utförs (Orr, 1996), vilket gjordes i denna undersökning. Under studien fördes även 

dagligen fältanteckningar.  
 
Genom att observera informanter gavs det möjlighet att se företeelser på ett annat sätt än vad 

aktörerna själva gör. Metoden att “skugga” aktörer är ett användbart verktyg för att synliggöra 

sådant som befinner sig utanför aktörernas medvetande. (Czarniawska, 2007) Genom att “följa 

andra” kan forskaren delta i samma miljö som informanterna och dessutom dela deras 

upplevelser (Pink, 2009). Författarna fick under sin praktik chansen att själva utföra 

arbetsuppgifter och observera hur det dagliga arbetet gick till, både bland chefer och operativt 

anställda. Detta gav ytterligare möjlighet att sätta sig in i hur det fungerar allmänt i 

organisationen, då författarna själva fick agera i roller som anställda. Risken med detta 

tillvägagångssätt är att författarna kommer för nära den organisation och de människor som 

ämnades studeras. Det kan därför bli svårt att ta ett steg tillbaka och studera objekten utifrån. 

Eftersom författarna arbetade i olika projekt kunde de dock observera händelser i varandras 

projekt på ett mer distanserat sätt. Författarna diskuterade även dagligen med varandra och 

utbyte information om vad som hände i de olika projekten. 
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Nackdelen med observation är att informanter kan känna sig obekväma av att bli “skuggade” och 

därför inte agera naturligt (Czarniawska, 2007) Författarna fick praktikplatserna på företaget med 

premisserna att delta i aktuella projekt samtidigt som det empiriska underlaget samlades in. Det 

medförde att författarna behandlades på samma sätt som övrig personal och blev en naturlig del 

av arbetsplatsen och arbetsuppgifterna. Det upplevdes att samtliga informanter var bekväma med 

situationen vilket underlättade datainsamlingen. Företaget och informanter har anonymiserats för 

värna om informanternas integritet och företagets verksamhet. 

 

I tillägg till observationer och samtal med anställda har även dokumentation kring processer och 

avtal granskats för att jämföra utsagor och observationer med vad som fanns dokumenterat på 

företaget.  

3.3 Presentation och analys av empiriskt material 
För att presentera empirin på ett strukturerat sätt har stöd tagits utifrån tidigare presenterade 

koordinerande mekanismer; empirin presenteras med andra ord utifrån rubrikerna planer och 

regler, roller, gränsöverskridande objekt och relationer. Med hjälp av dessa mekanismer har det 

beskrivits hur IT-avdelningen koordinerat med övriga verksamhetsområden.  

 

Löpande i empirin kommer det även att analyseras hur respektive mekanism har påverkat 

ansvarsfördelning, förutsägbarhet och gemensam förståelse. Som nämnt ovan ämnar författarna 

anamma en teoretisk lins som undersöker de sociala aspekterna av koordination. Detta innebär 

att analysen kommer att fokusera på hur de anställda förhåller sig till mekanismerna. Slutligen 

följer en avslutning där de teoretiska förväntningarna diskuteras.  

 

Formella strukturer kommer att diskuteras i termer av regler och roller, först diskuteras hur dessa 

strukturer påverkat koordination mellan IT-avdelningen och verksamheten. Sedan analyseras hur 

sociala företeelser, det vill säga gränsöverskridande objekt och relationer, påverkat 

koordinationen för att kunna avgöra om dessa kompletterat existerande formella strukturer eller 

ej. 
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4. Empiri och analys: “I gränslandet mellan IT och verksamhet” 

 

I nedan kursiverade stycke presenteras fältanteckningar från en av författarna, dessa redogör kort 

för den problematik som fanns med de koordinerande mekanismerna.  

 

“När jag först fick dokumenten med regler och avtal mellan IT-avdelningen och övriga 

verksamhetsområden, såg mitt projekt ut att bli enkelt. Det var klart definierat vem som hade 

ansvar för vad och hur det skulle genomföras. Men det gick ganska snabbt för mig att inse att 

dessa regler inte efterföljdes och att jag var tvungen att försöka hitta alternativa sätt för att 

kunna genomföra projektet. Eftersom att den ansvarsfördelning som var definierad i reglerna 

inte efterlevdes fick jag ta hjälp av personer i olika formella roller för att se om de kunde 

vägleda mig till hur jag skulle gå vidare i mitt projekt. I många fall fungerade dessa personer 

endast som en språngbräda för att komma i kontakt med nya personer som antagit informella 

roller. Dessa personer blev viktiga för att jag skulle kunna utföra mitt arbete. Det fanns även 

några objekt (framför allt ett exceldokument) som var viktiga för att jag skulle kunna utföra 

projektet. Det var utifrån informationen i detta objekt som diskussionen i huvudsak fördes med 

verksamheten. Jag insåg dock att jag behövde komma närmare verksamheten för att underlätta 

mitt arbete, så ett möte anordnades för att diskutera innehållet i detta excel-dokument med några 

av nyckelpersonerna från verksamheten. En av de personer som deltog under mötet hade varit 

svår att få kontakt med via e-post, men under mötet var denna person hjälpsam. Det framgick 

också att det fanns olika åsikter om hur saker och ting borde lösas. Det visade sig att personlig 

kontakt och en närmare relation till dessa personer var betydligt mer effektivt än att skicka e-

post fram och tillbaka.” 

 
Att regler inte efterlevs, att roller inte uppfyller förväntningar och att det framkommer att olika 

åsikter existerar mellan olika avdelningar är problem som de flesta stora organisationer brottas 

med. Nedan fördjupar vi oss i hur formella strukturer och social interaktion påverkar dessa 

problem.  
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4.1 Disposition 
 
Inledningsvis presenteras en bakgrund av det undersökta företaget och vilka delar av 

verksamheten som har undersökts. Sedan presenteras ett avsnitt som beskriver varför 

koordination har behövts mellan IT-avdelningen och verksamheten. Det beskrivs även vilka 

spänningar som har funnits mellan IT-avdelningen och verksamheten och hur dessa har försvårat 

koordination. Efter detta avsnitt presenteras hur det undersökta företaget använde sig av de 

koordinerande mekanismerna som tidigare har beskrivits. Beskrivningarna av företaget baseras, 

som diskuterat i metoden, på observationer, dokumentation och samtal med respondenter vilket 

har skett under en tio veckors praktikperiod. I slutet av dessa stycken följer en analys över hur 

mekanismerna har påverkat ansvarsfördelning, förutsägbarhet och gemensam förståelse. Detta 

innebär att empirisk redogörelse och analys sker parallellt.  

 

4.2 Bakgrund 

Studieobjektet är ett tillverkande företag som tillhör en global koncern med flertalet 

affärsområden i olika branscher. Mer specifikt har undersökningen genomförts på IT-

avdelningen på den största arbetsplatsen av företagets verksamhet i Sverige. IT-funktionen inom 

det undersökta affärsområdet ansvarar för drift, support, infrastruktur samt utveckling av nya IT-

lösningar. Stora delar av IT-funktionen är outsourcade till Indien men företaget har valt att 

behålla styrning och ledning inom företaget.  

 

Följande berättelse kommer att beskriva två team som arbetade på IT-avdelningen; kravteamet 

samt supportteamet. Kravteamet arbetar med att fånga upp krav från verksamheten och initiera 

IT-projekt för att förbättra verksamhetens processer. Samtidigt arbetar kravteamet även 

strategiskt med att effektivisera infrastrukturen för de applikationer som finns. Supportteamet 

arbetar med drift och underhåll av de datorer som är klassade som kritiska för verksamheten. I 

huvudsak kommer supportteamet i kontakt med verksamheten genom supportärenden men de har 

även andra projekt som initieras från teamets håll.  
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Verksamheten som de respektive teamen arbetar mot utgörs i båda fallen av avdelningar som 

arbetar med forskning- och utveckling. På det undersökta företaget utgjorde forskning- och 

utveckling tillsammans med produktionen kärnverksamheten. Det som beskrivs nedan är således 

hur interaktionen fungerar mellan IT-avdelningen, mer precist kravteamet och supportteamet, 

och forskning- och utvecklingsavdelningen. 

 

4.4 Koordination mellan IT-avdelningen och verksamheten 

4.4.1 Varför behövs koordination? 
IT-avdelningen behöver koordinera med verksamheten för att kunna utföra sina uppgifter. De är 

beroende av verksamheten för att få information om exempelvis vilka krav som verksamheten 

har för nyutveckling av applikationer. I arbetet med att utveckla applikationer som stödjer 

verksamheten så bra som möjligt arbetar kravteamet med användargrupper från verksamheten 

för att förstå behoven och ta fram specifika krav. Även vid drift och underhåll av IT-miljön är 

IT-avdelningen i vissa fall beroende av att koordinera med verksamheten. Ett exempel på ett 

sådant projekt som pågick under författarnas tid på företaget var att uppgradera operativsystemet 

på alla verksamhetskritiska4 datorer. Inför denna typ av projekt behöver IT-avdelningen samla in 

information och förbereda verksamheten inför kommande förändringar. I båda fallen handlar det 

om att IT-avdelningen strävar efter att leverera ett stöd anpassat till verksamhetens behov.  

 

4.4.2 Spänningar mellan IT-avdelningen och verksamheten 

Även om IT-avdelningen och verksamheten har ett behov av att koordinera finns det aspekter 

som gör detta komplicerat. Det är inte alltid IT-avdelningen och verksamheten har samma mål 

vilket har framkommit under möten och genom informella samtal där båda parter har deltagit. 

Till exempel strävar IT-avdelningen i större utsträckning efter att ha en hög IT-säkerhet medan 

verksamheten strävar efter processer och verktyg som leder till effektivisering av deras arbete. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 I nedanstående empiri diskuteras bara vad som kallas för verksamhetskritiska datorer. Dessa var datorer som 
verksamhetsområden fick ansöka om att klassa som kritiska för utförande av produktion av kärnverksamhet. Om 
dessa datorer inte fungerar får det implikationer för produktion. 



 
 

 

 
 

 
 
 

28	  

Det kan tyckas att dessa mål inte borde gå emot varandra eftersom en osäker IT-miljö kan 

innebära förluster för verksamheten ifall det till exempel blir problem med datorer, men det kan 

ibland vara svårt att se kopplingen mellan målen. Till exempel menade en IT-chef att 

verksamheten skulle leasa istället för att köpa datorer eftersom det skulle medföra en högre grad 

av support då datorleverantören också erbjuder support vid leasing. Under ett möte med 

representanter från verksamheten framkom dock att de inte såg det som en bra lösning då 

leasingavtalen löpte över tre år medan deras datorer hade en livslängd på mellan fyra och sex år. 

IT-avdelningen menade att det var värt mödan att byta ut datorer efter tre år i och med att det 

skulle innebära en säkrare IT-miljö. Verksamheten å andra sidan ville inte byta ut datorer så ofta 

på grund av att de har en omständig installationsprocess.  

 

I andra fall handlar det om att IT-avdelningen måste planera strategiskt för vilka applikationer 

som finns i IT-miljön. Till exempel arbetar kravteamet med att försöka förenkla infrastrukturen 

genom att arbeta mot att inneha standardiserade applikationer som har ett större 

användningsområde eftersom det reducerar IT-kostnader. I diskussioner med representanter från 

verksamheten framgick det att standardiserade lösningar inte var önskvärda då de arbetar med 

specialiserade produkter och i processer som kräver flexibla system. Vad som då är bäst blir 

svårt att avgöra; Ska man använda standardiserade system för att minska IT-kostnaderna? Eller 

ska man använda flexibla lösningar som är anpassade till verksamheten men som istället kostar 

mer och kräver mer underhåll? 

 

Spänningarna kring olika uppfattningar leder till att IT-avdelningen antar en försiktig framtoning 

när de interagerar med verksamheten och inte alltid lämnar ut all information. Exempelvis under 

en nulägesanalys av ett system betonades det av en deltagare i kravteamet att det var viktigt för 

de involverade från IT-avdelningen att inte avslöja viss information. Till exempel informerar de 

inte verksamheten rakt ut att IT-avdelningen eventuellt ville byta ut det systemet då det anses 

vara osäkert och icke kostnadseffektivt. Istället la de fram det som att nulägesanalysen gjordes 

för att de ville finna argument till varför det nuvarande systemet gav bättre stöd till deras 

processer än befintliga alternativ. Detta görs för att få verksamheten att samarbeta och 
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tillhandahålla den information som behövs för att genomföra analysen. Annars finns det risk för 

att de blir negativt inställda och inte vill delge information. Med andra ord framställde IT-

avdelningen det som att de var på verksamhetens sida medan de i själva verket såg till sina egna 

intressen.  

 

I ett projekt med att uppgradera verksamhetskritiska datorers operativsystem till Windows 7 var 

det samma principer vad gäller kommunikationen. Detta togs i uttryck av att viss information 

undanhölls i kontakten med verksamheten. En chef på IT-avdelningen hade till exempel funderat 

på om det var värt att installera en brandvägg som en del av dessa datorer kunde läggas bakom. 

Detta skulle innebära att datorerna inte skulle behöva uppgraderas, men för att fatta beslut kring 

om detta var en bra lösning eller ej behövde det samlas in information från verksamheten. Därför 

ansåg han att det inte var en bra idé att informera verksamheten om denna lösning innan den 

nödvändiga informationen samlats in då de endast skulle vilja ha den lösningen direkt. Så i 

kommunikationen med verksamheten lades det fram som att de kommer att behöva installera 

Windows 7 och att inga andra alternativ fanns.  

 

Sammanfattningsvis, IT-avdelningen och verksamheten är i behov av koordination då de har en 

beroendeställning till varandra och denna koordination kan tänkas försvåras i och med att de har 

olika uppfattningar om hur IT-lösningar bör se ut.  

 

4.5 Koordinerande mekanismer och dimensioner 

I nedanstående stycken presenteras empirin utifrån de koordinerande mekanismerna, det vill säga 

planer och regler, roller, gränsöverskridande objekt och relationer. Under varje stycke kommer 

det också att analyseras hur de koordinerande mekanismerna förhåller sig till dimensionerna av 

koordination; det vill säga ansvarsfördelning, förutsägbarhet och gemensam förståelse.  

 

 

 



 
 

 

 
 

 
 
 

30	  

4.5.1 Planer och regler 

Processer och avtal 

Det finns flera regler och planer mellan IT-avdelningen och verksamheten vilket framgick 

genom granskning av dokumentation och observation. Ett exempel på en plan är 

budgetprocessen för att initiera IT-projekt. Processen handlar om att ansöka om lokala 

budgetanslag via den globala IT-organisationen. För att kunna ansöka behövdes projektförslag 

med en estimerad kostnad. En person i kravteamet förklarade att budgetprocessen måste påbörjas 

ett år i förväg för att den globala IT-organisationen ska ha möjlighet att allokera resurser. Det 

innebar att projektstarterna planerades långt i förväg för att IT-anställda skulle kunna allokeras 

till respektive projekt. Det medför att verksamheten måste anpassa sig till när IT-avdelningen har 

möjlighet att genomföra projekten. 

 

IT-avdelningen hade även regler i form av avtal för att hantera det dagliga arbetet som inte 

skedde i projektform. I dessa avtal beskrevs det till exempel vilken nivå av support som IT-

avdelningen skulle bistå olika verksamhetsområden med. Ett sådant avtal mellan IT-avdelningen 

och verksamheten tydliggjorde ansvar och roller gällande verksamhetskritiska datorer. I avtalen 

framgick vilken roll IT-avdelningen har; att installera, ge support och avlägsna äldre datorer samt 

vilket ansvar systemägare har; att märka datorer som verksamhetskritiska och att rapportera vid 

förändring av datormiljön. I avtalet står även att IT-avdelningen ska tillhandahålla en lista med 

information över alla datorerna men det är systemägarnas ansvar att meddela IT-avdelningen om 

förändringar i datormiljön så att listan kan hållas uppdaterad. Trots avtalet fanns det problem 

med att hålla listan uppdaterad vilket blev tydligt vid granskning av listan då det dels saknades 

information men även att den innehöll felaktig och inaktuell information.  

 

Implikationer av processer och avtal 

Användandet av planer och regler har fått andra utfall än vad som förväntats av IT-avdelningen. 

Under ett möte visade det sig att budgetprocessens långsiktiga planering har utmynnat i vissa 

problem. Till exempel uttrycktes det av arbetsgruppen att processen inte är flexibel eftersom den 

inte är anpassad till hur deras planering av verksamheten ser ut. De ville ha möjlighet att kunna 
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starta projekt vid andra tidpunkter än vad processen tillät för att kunna frigöra sina anställda vid 

tidpunkter som passade dem. På grund av planering av IT-resurser startades de flesta projekt 

tidigt på året. Arbetsgruppen menade att det i flera fall istället hade passat dem bättre att kunna 

starta projekt senare under året. Budgetprocessen var dock något som IT-avdelningen var 

tvungen att förehålla sig till eftersom den hade fastslagits på ledningsnivå. En av IT-cheferna 

ansåg även att IT-funktionen inte var mogen att hantera projekt som initieras löpande under året 

eftersom de var tvungna att planera för ett år framåt på grund av brist på tillgängliga resurser. De 

har inte bemanning för att kunna driva spontana projekt utan var tvungna att planera långsiktigt 

för de projekt som skulle genomföras. Denna diskussion som uppkom under mötet mynnade ut i 

att personerna från kravteamet fick försvara och förklara processen och försöka få verksamheten 

att förstå varför den ser ut som den gör.  
 
Att det är svårt med regelstyrning kunde iakttas för de supportavtal som IT-avdelningen hade 

mot andra verksamhetsområden. Detta blev tydligt i och med att det som stod i supportavtalet 

inte upprätthölls. I avtalet mellan IT-avdelningen och övriga verksamhetsområden stod det att 

IT-avdelningen skulle tillhandahålla en uppdaterad tillgångslista men att det är systemägarnas 

ansvar att rapportera in förändringar i IT-miljön. Men ändå förblev tillgångslistan ouppdaterad 

och innehöll felaktig information. 

 
Enligt en IT-chef infördes dessa avtal från första början på initiativ av IT-avdelningen för att det 

tydliggöra ansvaret mellan IT-avdelningen och verksamheten eftersom det var problem med att 

hålla listan uppdaterad. Tanken var att tydliggörande av ansvar skulle leda till en uppdaterad lista 

vilket skulle förenkla vid supportärenden. Svårigheter har uppstått då ansvarsfördelningen i 

avtalet inte alltid har efterföljts. I diskussion med flertalet anställda på IT-avdelningen visade det 

sig att de inte visste varför avtalen inte upprätthölls. Ett problem som identifierades var dock att 

listan fanns tillgänglig via nätverket men för att få tillgång till mappen där den fanns krävdes det 

att IT-avdelningen beviljade tillgång för enskilda individer. I tillgångslistan fanns respektive 

systemägare angiven men IT-avdelningen hade förlorat kontroll över vem som var systemägare 

eftersom listan inte uppdaterades. På grund av detta hade systemägare och labbdatoransvariga 

inte heller fått tillgång till mappen där tillgångslistan fanns tillgänglig. Det mynnade ut i att 



 
 

 

 
 

 
 
 

32	  

personer från IT-avdelningen själva påbörjade en fysisk inventering av IT-miljön istället för att 

försöka få verksamheten att upprätthålla sin del av avtalet.  
 

Analys: Hur påverkar processer och avtal dimensionerna av koordination? 

Tanken med regler och planer är att de skall kunna gynna koordination genom att minska 

osäkerhet och tvetydighet och på så vis leda till ökad ansvarsskyldighet, förutsägbarhet och 

gemensam förståelse. Som beskrivet har dock planer och regler fått andra effekter; 

budgetprocessen följdes men det uppstod meningsskiljaktigheter och avtalet följdes inte som 

beskrivet. 

 

För verksamheten var budgetprocessen för oflexibel och inte anpassad till deras behov av hur IT-

projekt borde drivas. Samtidigt var de tvungna att anpassa sig till processen om de ville ha 

projekt genomförda vilket gav upphov till irritation. Situationen tyder på att IT-avdelningen och 

verksamheten inte hade en gemensam bild av hur projekten borde hanteras och skötas. Den 

gemensamma förståelsen för budgetprocessen kan därmed tolkas som låg. Processen bidrog dock 

till att skapa ansvarsskyldighet i och med att den tvingade såväl verksamheten som IT-

avdelningen att definiera vem som skulle göra vad. Både verksamheten och IT-avdelningen blev 

således tvungna att avsätta personer som skulle vara involverade i projekten. Processen skapade 

även förutsägbarhet över hur mycket resurser som skulle förbrukas samt när projekten skulle 

genomföras.  

 

Avtalet mellan IT-avdelningen och verksamheten bidrog varken till ansvarsskyldighet eller 

förutsägbarhet i och med det inte hölls. Problemet med att hålla listan uppdaterad berodde på att 

man inte kunde ge tillgång till berörda personer eftersom IT-avdelningen inte visste vilka dem 

var. Varken IT-avdelningen eller verksamheten ansträngde sig i någon större utsträckning för att 

få avtalet att fungera. Istället blev det så att IT-avdelningen själv försökte hanterade båda delarna 

av avtalet.  
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Sammanfattningsvis belyser båda exemplen att en avsaknad av gemensam förståelse kan bidra 

till att regler och planer inte leder till önskade konsekvenser.  

 

4.5.2 Roller 

Formella, informella och tvärfunktionella roller 
På IT-avdelningen finns till exempel roller som är tvärfunktionella som hanterar balansen mellan 

verksamhetskrav och IT-effektivitet där arbetet vanligtvis sker i projektform. Det finns även 

funktionella roller som är mer tekniskt orienterade mot exempelvis support, 

server/applikationshantering och infrastruktur. Dessa roller fokuserar i större utsträckning på 

daglig drift och underhåll. Det finns även formella och informella roller ute i verksamheten som 

hanterar IT-relaterade frågor. 

 

Kravteamet arbetar i tvärfunktionella roller som av naturliga skäl är mer verksamhetsanknutna. 

De arbetar med att fånga upp krav från verksamheten för att initiera och driva IT-projekt i syfte 

att stödja verksamhetens processer. IT-projekten kan handla om byte av system, införande av 

system, uppgradering av befintliga system eller förbättring av befintliga system. Dessa roller 

planerar långsiktigt för att förenkla systeminfrastruktur och säkerställa att systemen är säkra och 

uppgraderade, samtidigt som de arbetar mot att uppfylla verksamhetens krav. För att fånga upp 

verksamhetens krav har de kontinuerlig kontakt med dem via en arbetsgrupp på 13 personer som 

arbetar på företagets forskning- och utvecklingsavdelning. Arbetsgruppen ansvarar för att driva 

kvalitetsfrågor för verksamhetens applikationer. De är därför nära samarbetspartners med 

kravteamet och är involverade i flertalet projekt. I samarbetet ansvarar arbetsgruppen bland annat 

för att samordna användargrupper som kan beskriva processer samt de funktionaliteter och stöd 

de är intresserade av. 

 

I supportteamet finns funktionella roller som är mer tekniska och hanterar drift och underhåll. 

Utöver supportärenden har de även viss kontakt med verksamheten i vissa ärenden, till exempel 

vid inventering. Vid observation av och deltagande i en pågående inventering av 

verksamhetskritiska datorer framgick det att IT-avdelningen behövde samla in information om 
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till exempel vilka operativsystem som körs på datorerna, i vilka lokaler de står och vem som är 

ägare för datorerna. För att komma i kontakt med relevanta personer från verksamheten gav 

formella roller en antydan om vilka som satt inne på den information som behövdes. 

Sektionsansvariga kontaktades för frågor om datorer som fanns i deras sektioner eftersom det är 

dessa som troligtvis har köpt in datorerna och därav innehar ansvaret för dem. I de flesta fall 

vidarebefordrade de sektionsansvariga frågan till någon annan. Det finns även de som har rollen 

som labbdatoransvarig, personer i denna roll är operativt ansvariga för systemen och håller 

utbildningar i dem. Supportteamet kontaktade även dessa i hopp om att kunna få information om 

de datorer som respektive labbdatoransvarig hade ansvar för. I flera fall blev dessa formellt 

ansvariga personer endast en initial kontaktyta5 då de hänvisade frågan vidare till personer som 

tog ett informellt ansvar. De informella kontakterna blev i flera fall viktiga. Till exempel var det 

en person som hade ett informellt ansvar för att inventera samtliga datorer på sin avdelning och 

bidrog med värdefull information till IT-avdelningen.  
 
I arbetet med att inventera datorer framkom det att verksamheten även själva hade personer i 

roller som var formellt IT-ansvariga. Dessa roller arbetade specifikt med IT och deras 

arbetsuppgifter liknande de som drift- och underhållsteamets hade. De installerade datorer, gav 

verksamheten råd angående IT och erbjöd support. IT-avdelningen hade relativt liten kontakt 

med dessa personer i dagsläget.  

 

Implikationer av de olika rollerna  

De personer i tvärfunktionella roller som arbetade med krav ansågs vara viktiga för 

koordinationen mellan IT-avdelningen och verksamheten. Vid observation av hur personerna 

arbetade märktes det att deras roller var viktiga för att hantera motstridigheter som uppstod 

mellan verksamhetens krav och IT-avdelningens långsiktiga infrastruktur. Till exempel kan de 

möta verksamhetens behov genom att presentera de IT-lösningar som bäst är lämpade både 

infrastrukturmässigt och verksamhetsmässigt. När de arbetar direkt mot arbetsgruppen skapas en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Under praktiken användes begreppet kontaktyta på IT-avdelningen. En kontaktyta var en person som fungerade 
som en kommunikationskanal till en annan avdelning. 
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kanal mellan IT-avdelningen och verksamheten. Att de kontinuerligt arbetar mot arbetsgruppen 

medför också att de får en inblick i vad de formella rollerna egentligen betyder och vilka 

informella roller som finns. Detta underlättar för dem när de ska interagera med verksamheten, 

de kan därigenom lära sig vilka som är samarbetsvilliga kontaktytor. 

 

I samtal med respektive team framkom det att supportteamet inte har lika mycket arbetsrelationer 

till verksamheten som kravteamet. Vid observation av hur supportteamet arbetade framkom det 

att det inte fanns några naturliga kontaktytor vilket innebar att de fick förlita sig på förväntningar 

på formella roller i större utsträckning. Som beskrivet kunde det till exempel vara att de fick 

kontakta sektionsansvariga för att det fanns en förväntning om att denna roll skulle ha ansvar för 

datorerna i respektive sektion. Även om detta stämmer in på den formella rollen var det i vissa 

fall inte ett effektivt sätt att inhämta den information som behövdes. Supportteamet fick i flera 

fall skicka e-post fram och tillbaka med olika personer i verksamheten tills en person med en 

informell roll kunde identifieras. Denna person tillhandahöll den efterfrågade informationen och 

kunde därför fungera som en kontaktyta.  

 

De som hade rollen som lokala IT-ansvariga fyllde funktionen att de erbjöd verksamheten ett 

verksamhetsnära IT-stöd men de bidrog samtidigt till att IT-avdelningen förlorade kontroll. 

Exempelvis framkom det under att möte med båda parter att IT-avdelningen inte hölls 

uppdaterade om förändringar i IT-miljön eftersom verksamheten kontaktade sina lokala IT-

ansvariga istället. Det skedde även visst dubbelarbete eftersom IT-avdelningen ägnade sig åt 

samma uppgifter som de lokala IT-ansvariga gjorde. Det skapades även olika arbetssätt som 

bidrog till att det blev svårt att organisera IT-miljön. Exempelvis installerade en lokal IT-

ansvarig verksamhetskritiska datorer utefter en namnstandard som IT-avdelningen använde för 

vanliga kontorsdatorer vilket framgick av granskning av tillgångslistan och i samtal med en IT-

chef. Detta medförde att det inte gick att urskilja verksamhetskritiska datorer från vanliga 

kontorsdatorer utifrån datornamnet.  
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Analys: Hur påverkar de olika rollerna dimensionerna av koordination? 

Roller är associerade med en viss typ av förväntningar på uppgifter och relationer, tydligt 

definierade roller ökar därför tydliggörande av ansvarsskyldighet och förutsägbarhet. 

Tvärfunktionella roller förväntas öka den gemensamma förståelsen i och med att dessa roller 

skall förklara hur arbetsprocesser ser ut mellan avdelningar och översätta krav mellan dem.  

 

Det visade sig på det undersökta företaget att formella roller hade funktionen att de förde med sig 

förväntningar på vem som kunde tänkas sitta inne på information. Deras funktion blev större när 

parterna hade lite kontakt med varandra på grund av det då fanns ett behov av en initial 

kontaktyta. När parter hade mer kontakt med varandra fanns ofta redan någon kontaktperson som 

de kunde gå via, då behövdes inte den formella rollen som riktlinje. Kravteamet hade en bättre 

känsla för vilka personer som antog informella roller vilket innebar att de inte hade samma 

behov av att använda formella roller som initiala kontaktytor.  

 

Formella roller förde med andra ord till viss del med sig ansvarsskyldighet och förutsägbarhet, 

framför allt i ett initialt stadium. Informella roller däremot kom ofta att fungera som en 

förlängning av de formella rollernas ansvar. Dessa var personer som hjälpte till att koordinera 

mellan avdelningarna även om det inte var deras formella ansvar att arbeta med dessa 

gränsöverskridande uppgifter. En risk med informellt ansvar som går utanför formella 

rollbeskrivningar är att de människor som antar dessa roller kan arbeta med saker som andra 

avdelningar inte känner till. Exempelvis innan IT-avdelningen hade tagit kontakt med vissa 

verksamhetsområden kände de inte till vilka personer det var som arbetade med vissa relaterade 

uppgifter för att dessa inte framgick i deras formella rollbeskrivningar. Formella 

rollbeskrivningar har med andra ord en transparens som de informella saknar, därför blir 

interaktion mellan avdelningar ett sätt att kunna identifiera relevanta informella roller. Däremot 

finns det även risker med formella roller om de börjar hantera uppgifter som i stor utsträckning 

påverkar arbetet på andra avdelningar eftersom detta ställer höga krav på koordination. Ett 

tydligt exempel var de IT-tekniker som arbetade på andra avdelningar än IT-avdelningen. 

Eftersom det inte fanns kontinuerlig interaktion mellan IT-avdelningen och IT-teknikerna bidrog 
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det till att det inte fanns någon gemensam förståelse, tydlig ansvarsfördelning eller 

förutsägbarhet mellan dessa parter. Arbetssätten skiljde sig åt och det var otydligt vem som 

skulle göra vad och när. 

 

I ovanstående fall kan det tänkas att tvärfunktionella roller hade varit att föredra eftersom dessa 

hade kunnat uppfylla verksamhetens behov av ett verksamhetsnära IT-stöd samtidigt som IT-

avdelningen hade kunnat hållas uppdaterade.  

 

I kontrast till de lokala IT-teknikerna fungerade de tvärfunktionella rollerna som en länk mellan 

IT-avdelningen och verksamheten. De fyllde funktionen att försöka skapa en gemensam 

förståelse genom att de fick förklara för verksamheten varför de var tvungna att gå igenom vissa 

processer. Samtidigt arbetade de aktivt med att uppfylla verksamhetens krav. Personerna i de 

tvärfunktionella rollerna drev specifika frågor gentemot verksamheten vilket möjliggjorde 

ansvarsfördelning, förutsägbarhet och gemensam förståelse.  

 

4.5.3 Gränsöverskridande objekt 

Exceldokumentet 
Genom att använda sig av gränsöverskridande objekt fanns det något att interagera kring för att 

kunna arbeta tillsammans. Objekten förde med sig att det blev enklare att föra konversationer 

med verksamheten eftersom de konkretiserade vad IT-avdelningen arbetade med. Detta kan 

illustreras med ett exceldokument i form av en tillgångslista som IT-avdelningen använde sig av 

för att beskriva IT-miljön för verksamhetskritiska datorer. Excellistan innehöll bland annat 

information om datorernas fysiska plats samt vilka applikationer och operativsystem som var 

installerade. Denna information berörde såväl IT-avdelningen som verksamheten vilket bidrog 

till att kontakt etablerades med flertalet parter i verksamheten. Tanken var dock att verksamheten 

direkt skulle arbeta mot detta dokument genom att själva uppdatera de delar som berörde dem. 

Dock förblev listan ouppdaterad och under författarnas tid på företaget initierades kontakt med 

en IT-ansvarig anställd hos verksamheten för diskutera hur denna lista skulle uppdateras i och 

med att denna information behövdes för ett projekt. Ett möte anordnades för att diskutera planen 
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för detta kommande projekt och hur det skulle läggas upp utifrån den information som fanns i 

listan. Under mötet ansågs det att listan behövdes fyllas på med mer information och den 

lämnades över till den lokalt IT-ansvariga för att åtgärda detta.  

 

Implikationer av exceldokumentet 

Som beskrivet fungerade excellistan som en grund för möten och diskussion mellan IT-

avdelningen och övriga verksamhetsområden. Med hjälp av excellistan kunde IT-avdelningen 

tyliggöra för verksamheten att det fanns arbete att göra inför projektet med att uppgradera de 

verksamhetskritiska datorerna. I och med detta gav objektet en anledning till att organisera ett 

möte för att diskutera en gemensam plan för hur projektet skulle fortskrida. Objektet gav även en 

gemensam struktur för mötet i och med att innehållet i listan kunde diskuteras. Under mötet där 

excellistan diskuterades av båda parter uppstod också flera sidoeffekter; möjlighet till att minska 

tvetydigheter, förbättra relationer och tydliggöra vad som behöver göras i vissa projekt.  

 

Grundtanken med excellistan var att de berörda parterna själva skulle fylla i information. Men 

eftersom dokumentet inte uppdaterades fick IT-avdelningen försöka hitta andra vägar. I samtal 

med anställda på IT-avdelningen visade det sig att det fanns möjlighet att finna en del 

information via andra kanaler än de berörda verksamhetsområdena, till exempel via databaser. 

Även om databaserna var ett komplement till att samla in information och säkerställa att data var 

korrekt framgick att gränsöverskridande objekt som excellistan inte endast delar information 

mellan parterna. Genom objektet skapades även tillfällen för att interagera direkt med 

verksamheten. Genom möten framkom det exempelvis att det fanns olika åsikter mellan parterna 

vilket ledde till att gemensamma lösningar kunde tas fram. 

 

Initialt var idén med excellistan att ansvariga från de olika arbetsområdena skulle fylla på med 

information i samma fil via en delad mapp. Resultatet av att det inte gjordes var att det användes 

olika standarder för rapportera informationen. På mötet med den IT-ansvariga ansågs det dock att 

det var värt att återigen försöka få alla att arbeta mot ett och samma dokument. Det innebär att ett 
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fungerande gränsöverskridande objekt kan hjälpa till att skapa gemensamma standarder för 

gränsöverskridande uppgifter för att undvika dessa problem. 
 

Analys: Hur leder exceldokumentet till dimensionerna av koordination? 

Det gränsöverskridande objektet har på olika sätt bidragit till ansvarsskyldighet, förutsägbarhet 

och gemensam förståelse. Objektet delar inte bara information utan det har även skapat möjlighet 

till att börja interagera med verksamheten.  

 

Excellistan har vid möte med verksamheten kunnat tydliggöra vad som behöver göras inför vissa 

projekt. Till exempel inför ett projekt som gick ut på att uppgradera alla verksamhetskritiska 

datorer från Windows XP till Windows 7 kunde dokumentet användas för att utröna vad som 

behövdes göras i termer av exempelvis hur många datorer som behövde uppgraderas eller hur 

många som applikationer som behövde uppgraderas. Utifrån detta kunde det planeras hur det 

fortsatta arbetet skulle ske, vem som skulle ansvara för vad och hur det skulle lösas. Detta 

innebär att både ansvar och förutsägbarhet ökade eftersom det blev tydligare vad som skulle 

göras och vem som skulle göra det.  

 

Objektet bidrog även till att bilda gemensam förståelse i och med att de olika åsikter som 

uppkom i interaktionen runt objektet kunde diskuteras. Genom att interagera kring objektet 

kunde en gemensam bild skapas över vad excellistan skulle innehålla för information och vad 

som skulle göras i framtida projekt med verksamhetskritiska datorer.  
 

4.5.4 Relationer 

Upprätthållande av relationer 

Relationer har visat sig vara en aspekt av koordination mellan IT-avdelningen och verksamheten. 

Kravteamet visade sig i flera fall ha god kontakt till sina samarbetspartners. Till exempel i ett 

pågående projekt som drevs av kravteamet skulle de kartlägga processerna och användningen av 

ett system. En av medlemmarna hade god kontakt med en av cheferna på en avdelning som 

arbetade i detta system. Chefen kontaktade i sin tur nyckelpersoner i sin verksamhet som hjälpte 
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till med att beskriva processer och berätta om användningen av detta system. Det gick därför 

snabbt att komma i kontakt med rätt personer i och med att det fanns en initial kontakt vilket 

noterades av en av författarna som deltog i detta projekt. I diskussion med kravteamet framkom 

att de ansåg att denna typ av relationer var värdefulla och försökte därför aktivt upprätthålla dem 

vilket till exempel gjordes genom att äta lunch tillsammans med relevanta personer. Under 

sådana lunchmöten gavs det tillfälle att diskutera pågående projekt i en mer avslappnad miljö. 

Under ett möte där en av författarna deltog diskuterades till exempel ett aktuellt 

uppgraderingsprojekt av ett större system och åsikter kring detta kunde utbytas. Det fördes även 

mer informella samtal där det till exempel diskuterades semesterplaner. Syftet med lunchen var 

att upprätthålla en relation till varandra snarare än att ha ett arbetsrelaterat möte vilket också 

uttrycktes av en person i kravteamet; “Vi brukar luncha med Göran för att han ska fortsätta gilla 

oss”.  

 
Supportteamet å andra sidan hade få utvecklade relationer till personer i verksamheten. Det 

observerades att antalet personliga möten var få och interaktionen låg mellan avdelningarna. Det 

medförde att det verkade vara svårt för supportteamet att utveckla relationer till verksamheten 

vilket även var den syn IT-chefen för supportteamet hade. Det medförde till exempel att det blev 

omständligt att få tag i rätt personer för att få information om datorer. De hade inga informella 

kanaler att förlita sig på utan var tvungna att gå via de formella roller som angetts i en lista 

vilken dessutom inte var uppdaterad efter att personer hade slutat eller bytt roller inom företaget. 

Dock blev det lättare att börja upprätta en relation när det fanns ett ömsesidigt intresse från 

verksamhetens sida. På en av avdelningarna utsågs en person som ansvarig för att sköta 

datorinventeringen efter att IT-avdelningen hade kontaktat dem. Den utsedde personen tog på 

eget initiativ på sig ansvaret att hålla kontakt med IT-avdelningen. Detta ledde till att båda parter 

ställde frågor till varandra och att det blev enklare att utbyta information eller som en av IT-

cheferna uttryckte det “Help me to help you”. 
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Implikationer av relationer 

Att ha goda relationer till personer i verksamheten gör att det går fortare att driva igenom förslag. 

Det blir möjligt att gå förbi formella kanaler och det går fortare att få sitt projekt prioriterat när 

det finns ett förtroende etablerat mellan parterna. De tvärfunktionella roller som personerna i 

kravteamet hade påverkade relationsutvecklandet positivt. Både deras roll och arbetsuppgift 

innebar kontinuerlig interaktion med verksamheten vilket medförde att det blev naturligt för dem 

att etablera relationer till den andra parten vilket noterades av en av författarna som arbetade 

tillsammans med detta team. Den andra parten var för kravteamet i de flesta fall densamma, 

nämligen arbetsgruppen. Eftersom arbetsgruppen ansvarade för flertalet applikationer för 

verksamheten var de involverade i de flesta projekt som drevs av kravteamet. Det medförde att 

de interagerade på regelbunden basis vilket därmed underlättade utvecklandet av deras relation. 

Till exempel hjälpte arbetsgruppen alltid till med att sätta ihop användargrupper för de respektive 

projekten. Kravteamet hade även själva insett att de hade nytta av att utveckla goda relationer 

eftersom det underlättade och effektiviserade deras arbete. De försökte därför aktivt arbeta med 

att upprätthålla relationerna även när det inte fanns formella möten eller specifika uppgifter.  

 

Det visade sig däremot svårt att utveckla relationer när kontinuerlig interaktion inte fanns. För 

supportteamet tog det lång tid att kunna genomföra vissa uppgifter eftersom det inte fanns några 

informella vägar att gå via. Istället behövde de förlita sig på formella roller som i sin tur 

delegerade arbetet vidare till ytterligare nya personer. Vid observation av hur supportteamet 

arbetade framkom att det är först när det uppstår frågor som supportteamet själva inte kan svara 

på som verksamheten måste involveras. Det medför att relationerna inte etableras naturligt på 

samma sätt som för kravteamet som kontinuerligt interagerar med sin arbetsgrupp.  
 

Analys: Hur påverkar relationer dimensionerna av koordination? 

När relationer skapats upprättas förtroende vilket gör att det blir det naturligt att interagera 

kontinuerligt och därmed utbyta information vilket leder till att den gemensamma förståelsen för 

vad som ska göras ökar. Etablerandet av relationer gör att förutsägbarheten ökar då parterna 

automatiskt har mer kunskap om varandra och vem som gör vad. Till exempel vet arbetsgruppen 



 
 

 

 
 

 
 
 

42	  

och kravteamet hur de brukar arbeta med sina projekt och vem som gör vad eftersom de har 

utvecklat en god relation till varandra. Det förtroendet som finns genom relationen gör också att 

parterna litar på att det som behöver utföras också utförs. Som med informella roller så gäller 

samma risker i arbetsprocesser där parterna har relationer till varandra, om saker och ting börjar 

ske mer informellt på grund av relationen blir ansvar och förutsägbarhet inte lika tydligt för 

någon som inte delar relationen.  
 
I fallet med supportteamet så visade det sig vad som hände när etablerade relationer till 

verksamheten saknades. Tillgångslistan över verksamhetskritiska datorer förblev ouppdaterad 

och felaktig. Den gemensamma förståelsen saknades till varför det var viktigt att listan skulle 

hållas uppdaterad. Det var framför allt supportteamet från IT som tyckte att detta var viktigt. Det 

ledde i sin tur till att personer ute i verksamheten inte tog sitt ansvar för att uppdatera. För 

supportteamet blev det då svårt att kunna förutse vem som skulle göra vad eftersom listan inte 

innehöll rätt namn på rätt plats. Däremot när verksamheten själva utsåg en person som ansvarig 

kunde en relation upprättas vilket ledde till en tvåvägskommunikation vilket gav en gemensam 

förståelse för vad som skulle göras. Vad som också noterades vad gäller supportteamet var att de 

formella processer som fanns för vissa uppgifter inte följdes. I de fall när det hade upprättas 

informella rutiner och relationer för att kunna lösa dessa uppgifter så blev uppgifterna i större 

utsträckning personberoende. När till exempel en av nyckelpersonerna fick lämna organisationen 

lämnade det stora hål eftersom det inte gick att förlita sig på formella processer för efterträdaren.  
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5. Avslutning 

5.1 Diskussion 
 
Diskussionsavsnittet inleds med att beskriva den kontext som IT-avdelningen verkade inom. 

Kontexten präglas av att IT-avdelningen uppvisar tendenser till att förlora kontroll över IT-

miljön och att det råder olika åsikter mellan IT-avdelningen och verksamheten. I efterföljande 

stycken diskuteras de förväntningar som ställdes upp i teoriavsnittet. Avslutningsvis lyfts det 

fram hur social interaktion har varit av vikt för att uppnå gemensam förståelse vilket i sin tur haft 

inverkan på skapandet och upprätthållandet av koordination mellan IT-avdelningen och 

verksamheten.  
 

5.1.1 Förlorad kontroll och olika åsikter 
 
Som diskuterat i inledningen och i teoriavsnittet har verksamheter idag ett ökat behov av IT. IT-

avdelningen behöver hjälpa verksamheten att möta detta behov för att inte riskera att 

verksamheten börjar hantera IT-lösningar på egen hand. På det undersökta företaget kunde 

tendenser till förlorad kontroll noteras i och med att verksamheten hade anställt egna IT-

ansvariga som arbetade med samma uppgifter som anställda på IT-avdelningen gjorde. Detta 

skulle kunna tolkas som att verksamheten minskade sitt beroende av IT-avdelningen i och med 

att de istället kunde gå via sina egna IT-tekniker. Behovet avdelningarna emellan blev dock 

större ifall de ville säkerställa att de avdelningsspecifika IT-teknikerna och IT-avdelningen 

jobbade med samma standarder och inte med överlappande arbetsuppgifter. Att upprätta 

koordination och interaktion mellan IT-teknikerna och IT-avdelningen kunde därigenom skapa 

förutsättningar för gemensamma lösningar som gynnar båda parter. Ovanstående diskussion 

tyder på att en möjlig följd för organisationer är att det uppstår fler parter som arbetar med IT-

lösningar, och om dessa parter inte koordinerar med varandra finns risken att det uppstår 

oönskade effekter som dubbelarbete och olika arbetssätt. 
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På det undersökta företaget visade det sig att IT-avdelningen och verksamheten hade olika 

åsikter om IT-lösningar och processer. Det har därför behövts koordination för att försöka 

hantera dessa olika åsikter. IT-avdelningen har använt mekanismer för att uppnå koordination 

men koordinationen har sett olika ut mellan olika team på IT-avdelningen. Det ena teamet 

koordinerade framför allt genom tvärfunktionella roller och försökte därigenom ta hänsyn till 

verksamhetens krav utifrån IT-avdelningens ramar. Det andra teamet använde sig till viss del av 

regler och gränsöverskridande objekt. De fick förlita sig på funktionella roller och de 

interagerade i mindre utsträckning med verksamheten än kravteamet. Användandet av 

mekanismer för att uppnå koordination har dock inte alltid varit framgångsrika på det undersökta 

företaget. I ett flertal fall ledde mekanismerna inte till önskad koordination bland annat på grund 

av att det inte fanns en tillräckligt stor gemensam förståelse innan mekanismen infördes. Det 

rådde olika åsikter om hur de formella strukturerna borde vara utformade vilket ledde till 

irritation eller till och med att de inte följdes. Att det fanns olika åsikter mellan parterna bidrog 

också till ett ökat behov av social interaktion för att kunna ventilera dessa olika åsikter. Nedan 

följer en diskussion kring de förväntningar som ställdes upp i teoriavsnittet, som behandlar 

formella strukturer och social interaktion. 

 

5.1.2 Förväntningar 
 
1. Vi förväntar oss att existerande formella strukturer ej är anpassade för att hantera det ökade 

behovet av koordination.  
 

Formella strukturer som processer och avtal var i huvudsak designade av IT-organisationen. 

Detta tyder på att det inte har tagits hänsyn till att IT-avdelningen och verksamheten befinner sig 

i en beroendeställning till varandra. Detta fick två olika konsekvenser. I det ena fallet följdes inte 

det avtal som satts upp. Det fanns ingen gemensam förståelse till varför avtalet såg ut som det 

gjorde. Det var inte tydliggjort för verksamheten hur det skulle gynna dem att följa avtalet. I det 

andra fallet följdes processplanen i och med att den var tvingande ifall verksamheten ens skulle 

ha möjlighet att starta upp IT-projekt. Konsekvensen av detta var att det uppstod irritation inom 
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verksamheten då de anställda där var tvungna att följa processer som inte var anpassade efter 

deras behov och verksamhet.  

 

De formella roller som fanns på IT-avdelningen var av två typer; funktionella samt 

tvärfunktionella. De funktionella rollerna hade inte kontinuerlig kontakt med verksamheten och 

arbetade inte heller lika mycket med gränsöverskridande uppgifter. De behövde dock interagera 

med verksamheten för att samla in information för sina egna projekt. Här uppstod problem 

eftersom de inte hade kontaktytor mot verksamheten. De fick använda sig av funktionellt 

ansvariga roller, som exempelvis systemägare, i verksamheten för att initiera kontakt. Det fanns 

dock ingen separat etablerad roll som hanterade interaktionen mellan IT-avdelningen och 

verksamheten vilket bidrog till att det ibland tog lång tid att hitta rätt personer för rätt uppgifter.  

 

Till skillnad från dessa funktionella roller arbetade kravteamet i tvärfunktionella roller. Personer 

med tvärfunktionella roller hade kontinuerlig kontakt med verksamheten eftersom de drev 

gemensamma projekt som alltid involverade båda parter. Detta medförde att kravteamet hade 

bättre insikt i vilka funktionella roller som gjorde vad men även vilka informella roller som fanns 

i verksamheten. De tvärfunktionella rollerna kunde också hjälpa till att bemöta de motstridiga 

krav som fanns mellan IT-avdelningen och verksamheten genom att kompromissa och presentera 

lösningar som mötte både krav från verksamheten och IT-avdelningen. 

 

Med andra ord försökte personerna i de tvärfunktionella rollerna att hantera krav från båda sidor, 

och genom kontinuerlig interaktion fick de även en känsla för vilka som hade formellt och 

informellt ansvar för olika uppgifter. Att de funktionella rollerna inte hade samma inblick i vilka 

roller som fanns ute i verksamheten gjorde att de inte lika snabbt kunde hitta personer som kunde 

ta ansvar för de uppgifter som behövde utföras. Tvärfunktionella roller verkar således vara mer 

anpassade för att hantera beroenden mellan IT-avdelningen och verksamheten.  

 

2. Vi förväntar oss att det behövs social interaktion mellan IT-avdelningen och verksamheten för 

att komplettera formella strukturer vars syfte är att uppnå koordination.  
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Social interaktion skapades både via gränsöverskridande objekt och relationer. 

Gränsöverskridande objekt skapade möjligheter till att initiera exempelvis möten där olika 

åsikter tydliggjordes och kunde diskuteras. Genom diskussion skapades förståelse för varandras 

behov och varför det var viktigt att samarbeta. Mötet över objektet ledde till att en gemensam 

standard kunde tas fram för hur datorer ska markeras och vilken information som ska anges. Via 

detta möte tydliggjordes också vem som skulle ansvara för vad i projektet med att inventera 

datorer. Detta betyder att interaktionen kring objektet ledde till tydligare ansvarsfördelning och 

därigenom gav stöd till formella strukturer i form av roller.  

 

Kravteamet ansåg att relationer var viktiga för att kunna upprätthålla god kontakt mot 

verksamheten. Genom att de upprätthöll kontinuerlig kontakt med verksamheten i sina projekt 

kunde de bygga upp relationer med den andre parten. Relationer bidrog till att skapa förtroende 

vilket i sin tur gjorde att det gick snabbare att komma i kontakt med rätt personer. Genom 

relationer kunde det också skapas en förståelse för varandras processer eftersom de var 

involverade i varandras arbete. Att personerna i de tvärfunktionella rollerna arbetade tillsammans 

med arbetsgruppen i ett flertal projekt ledde till att relationer kunde skapas. 

 

Social interaktion kan således både komplettera existerande formella strukturer och ge uppslag 

till nya formella strukturer i form av till exempel nya standarder. Men formella strukturer kan 

även agera som förutsättning för social interaktion, detta till exempel genom att tvärfunktionella 

roller inbegriper en kontinuerlig kontakt med verksamheten vilket i sin tur skapar relationer till 

dem. Social interaktion, både som ett komplement till eller ett resultat av formella strukturer, har 

skapat bättre förutsättningar för koordination i och med att det hjälpt till att skapa 

ansvarsfördelning, förutsägbarhet och gemensam förståelse.  
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5.1.3 Gemensam förståelse för att hantera kompromisser  
 

IT-avdelningen har agerat i en kontext där verksamheten visat sig ha andra åsikter än vad de har 

haft, i ett flertal frågor. Dessa olika åsikter handlar inte bara om att de tolkar situationer och 

frågor olika, i flera fall handlar det snarare om att de måste kompromissa eller ge med sig för att 

kunna anpassa sig till varandra. Detta kan exemplifieras med situationen där IT-avdelningen ville 

att verksamheten skulle leasa datorer medan verksamheten hellre ville köpa datorer. Om IT-

avdelningen inte tar hänsyn till att dessa olika åsikter existerar så riskerar de att verksamheten 

börjar hantera IT-lösningar på egen hand vilket i sin tur leder till att de riskerar att förlora 

kontroll över IT-miljön. 

 

Social interaktion kan som nämnt vara ett sätt att arbeta med koordinationen mellan IT-

avdelningen och verksamheten eftersom det skapar gemensam förståelse till varför 

kompromisser är nödvändiga. Relationer leder till att parterna får ett förtroende för varandra 

vilket leder till att de litar på varandras omdöme vilket i sin tur innebär att de i större mån blir 

benägna att kompromissa och hjälpa varandra. 

 

Gemensam förståelse har också visat sig fungera som en grund för att uppnå ansvarsfördelning 

och förutsägbarhet via koordinerande mekanismer. Det behövs en gemensam förståelse till varför 

en struktur eller process ser ut som den gör, annars kommer de involverade parterna att hitta 

egna sätt att arbeta på.  

 

En koordinerande mekanism kan i vissa fall uppnå ansvarsfördelning och förutsägbarhet även 

när det inte finns någon gemensam förståelse för mekanismens utformning. Som illustrerat 

tidigare kan detta vara när mekanismen är tvingande som till exempel att de berörda parterna 

måste följa en processplan. Resultatet av denna typ av tvingande mekanism kan dock vara att den 

part som blir tvingad att anpassa sig till mekanismen blir irriterad. När irritation uppstår mellan 

två parter blir det av vikt att i efterhand jobba mot en gemensam förståelse för att de involverade 

parterna gemensamt ska kunna arbeta tillsammans utan att relationer försämras. 
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Den formella strukturen visade sig också i vissa fall vara en förutsättning för att gemensam 

förståelse skulle kunna uppnås. De tvärfunktionella rollerna medförde att individerna var 

tvungna att kontinuerligt interagera med verksamheten. Deras uppgift var också att försöka 

tillgodose verksamhetens krav samtidigt som de försökte ta hänsyn till IT-avdelningens mål. Den 

formella strukturen möjliggjorde i detta fall social interaktion vilket i sin tur ledde att gemensam 

förståelse kunde skapas.  

 

5.2 Slutsats 
 

Syftet med denna uppsats var att utöka förståelsen för hur koordination sker mellan IT-

avdelningen och verksamheten. Tidigare litteratur har fokuserat på begreppet “alignment” och 

har studerat koordination i form av anpassningen av IT-funktionen och verksamheten på en 

strategisk nivå i företag. Genom att undersöka de koordinerande mekanismerna och analysera 

dem med hjälp av ett practice theory-perspektiv har sociala aspekter varit möjliga att undersöka. 

Uppsatsens teoretiska ansats har utgått ifrån ett verksamhetsnära perspektiv vilket har visat sig 

användbart eftersom det har fångat upp aspekter som begreppet “alignment” har misslyckats 

med. 

 

I diskussionen har det belysts att gemensam förståelse för formella strukturer, exempelvis regler, 

har underlättat för att strukturerna ska uppnå koordination. Formella strukturer som exempelvis 

roller och regler har förstärkts genom att anställda socialt har interagerat med varandra och på så 

vis ökat den gemensamma förståelsen. Det har även kunnat uppstå nya strukturer genom social 

interaktion, exempelvis har nya gemensamma standarder upprättats för gränsöverskridande 

objekt. Parallellt har formella strukturer som exempelvis tvärfunktionella roller också visat sig 

kunna möjliggöra social interaktion. Med andra ord uppnås koordination genom ett parallellt 

samspel mellan formella strukturer och social interaktion.  

 

Resultatet innebär att koordination mellan IT-avdelning och verksamhet kan uppnås genom att 

skapa formella strukturer som stödjer social interaktion eftersom den sociala interaktionen i sin 
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tur kan komma att förstärka dessa formella strukturer. På detta sätt kan olika åsikter mellan IT-

avdelningen och verksamheten hanteras vilket minskar risken för att organisationen förlorar 

kontroll över IT-miljön och möjliggör att anpassade IT-lösningar för organisationen som helhet 

kan levereras.  
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