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Sammanfattning
IT-system är idag vanligt förekommande i de flesta typer av organisationer och är
ofta en förutsättning för anställda när de utför sina arbetsuppgifter. IT-systemen
kan även vara en förutsättning för automatisering av en organisations verksamhets- och produktionsprocesser. I takt med ökad IT-användning blir det allt viktigare för organisationer att få ut ett högre värde av sina IT-investeringar. IT-system
bör därför kontinuerligt utvecklas för att skapa fortsatt god nytta för användare.
Utveckling av IT-system kan bedrivas i projekt som arbetsform. När projektorganisationer ska avslutas överlämnas resultatet till en förvaltningsorganisation för förvaltning och fortsatt vidareutveckling.
Denna avhandling är en studie avseende projekt- och förvaltningsuppdrag av
IT-system. Dess övergripande syfte är att bidra till en fördjupad förståelse för hur
överlämning från en projektorganisation till en förvaltningsorganisation kan
genomföras. En central utgångspunkt har varit att frilägga överlämningen och
därmed studera överlämningen i sig och inte som en specifik aktivitet i ett projekt.
Två fallstudier har genomförts i två svenska organisationer, vid ett landsting
och vid ett försäkringsbolag. För respektive organisation har jag studerat överlämningen från ett utvecklingsprojekt till en förvaltningsorganisation genom intervjuer och observationer samt studier av sekundära data. För organisering och presentation av de enskilda fallen, dvs. den friläggande tolkningen, har jag tillämpat narrativ analys. För den tilldelande tolkningen har jag tillämpat teorigenerering på
empirisk grund.
Studiens bidrag är begreppsbildande och jag definierar begreppet ”överlämningsarena”. För överlämningsarenan identifierar och beskriver jag involverade
aktörer, aktiviteter som utförs samt vad som överlämnas. Ett centralt bidrag är
även identifierandet och beskrivandet av den kontext som omfattar en överlämningsarena. Vidare är bidraget normativt, jag ger råd och riktlinjer för hur en överlämning bör genomföras.
Nyckelord: IT-system, informationssystem, styrning, teambaserade organisationer, utvecklingsprojekt, systemutveckling, systemförvaltning, överlämning, överföring, interaktion.
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som
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ana-

lys/utredning/specificering, design/utformning, införande, utvärdering, förvaltning/vidareutveckling och avveckling av informationssystem samt samspel med
andra former av verksamhetsutveckling. Ämnesområdet omfattar även förutsättningar för respektive resultat av systemutveckling; t ex studier av bruk och konsekvenser av informationssystem som resultat av systemutveckling eller som förutsättning för förändring/vidareutveckling av system.
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Förord
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1

Inledning

Detta inledande kapitel syftar till att introducera problemområdet som denna avhandling avser att studera samt att ge läsaren en bild av och förståelse för syfte,
forskningsfrågor och kunskapsbidrag. Vidare behandlar jag avhandlingens avgränsning, målgrupp samt fortsatta disposition.

IT-system är idag vanligt förekommande i de flesta typer av organisationer. Vissa
organisationer använder sig av enklare applikationer såsom ordbehandlingsprogram, kalkylprogram samt ekonomi- och redovisningsprogram. Dessa applikationer används som verktyg för att underlätta de anställdas arbetsuppgifter. För
andra organisationer är IT-systemen en förutsättning för att effektivisera och automatisera organisationens produktions- och stödprocesser. I takt med ökad ITanvändning blir det allt viktigare för organisationer att få ut ett högre värde av sina
IT-investeringar (Computer Sweden 2008-10-22). De IT-system som finns tillgängliga i en organisation bör därför kontinuerligt utvecklas och förvaltas för att skapa
fortsatt god nytta för de verksamheter som utnyttjar dem.

1.1 Utveckling och förvaltning av IT-system
För de organisationer som endast har enklare applikationer såsom ordbehandlings- och kalkylprogram, krävs minimal utveckling och förvaltning av IT-system.
Standardapplikationerna uppgraderas vanligtvis genom att man köper nya licenser/versioner från leverantören. För organisationer med till exempel differentierad organisationsstruktur och komplex styrform krävs IT-system för att stödja och
underlätta det dagliga arbetet. I dessa organisationer finns vanligtvis affärssystem
som samlar in, bearbetar, lagrar och tillgängliggör information till de delar av
verksamheten som använder informationen i sitt arbete. Det sker troligen omfattande utveckling och förvaltning av IT-systemen eftersom de är centrala och kritiska för hela eller delar av organisationens verksamhet.
Med utveckling av IT-system avser jag arbetet med att utveckla eller anskaffa samt
införa ett IT-system för en organisation (se t.ex. Avison och Fitzgerald 2006, Hedman och Lind 2009). Utveckling i denna avhandling innebär egenutveckling1 av ett
nytt IT-system, vidareutveckling av ett befintligt IT-system eller anpassning samt
införande av ett av marknadens standardsystem. Begreppet utveckling kan därför
uppfattas som missvisande när det gäller anskaffning av ett standardsystem efter1 Med egenutveckling avses utveckling som tar sin utgångspunkt i verksamhetens behov
och skapar en unik lösning för behovet (Avison och Fitzgerald 2006).
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som det inte är fråga om utveckling av ny funktionalitet utan anpassning och införande av ett befintligt standardsystem. Eftersom det ändå handlar om förändring i
någon form väljer jag ändå utveckling som begrepp i denna avhandling när jag
skriver om aktiviteter för att utveckla och införa ett IT-system.
Utveckling som jag definierade i texten ovan bedrivs vanligtvis i projekt som arbetsform. När ett utvecklingsprojekt avslutas utses en förvaltningsorganisation att
förvalta IT-systemet (se t.ex. Pigoski och Cowden 1992, Khan och Kajko-Mattsson
2010). Förvaltning innebär att modifiera IT-systemet efter leverans genom att hantera incidenter och problem, rätta fel samt vidareutveckla och anpassa IT-systemet
till omgivningen (se t.ex. Zvegintzov och Parikh 2005, ISO/IEC 14764 2006). Det är
vanligt att förvaltning förklaras med hjälp av livscykelperspektivet, ett projekt levererar ett resultat som därefter ska förvaltas (IEEE 1998). Förvaltning kan även
beskrivas med hjälp av ett uppdragsperspektiv (Nordström 2005). I detta perspektiv betraktas förvaltning som vilken uppdragsstyrd verksamhet som helst som ska
fastställas med hjälp av mål för en beslutad period. Nordström (ibid.) rekommenderar att förvaltningsuppdraget identifieras med hjälp av den verksamhet som
utnyttjar IT-system för sina arbetsuppgifter. Detta innebär att dessa verksamheter
även ska vara involverade i förvaltningsuppdraget genom att ställa krav och önskemål på vidareutveckling så att IT-systemen fortsättningsvis stödjer deras arbetsuppgifter. I detta perspektiv fokuseras att överlämningen av projektets resultat förmedlas till rätt mottagare, det vill säga den förvaltningsorganisation som har
i uppdrag att förvalta de IT-system som stödjer en viss verksamhet.

1.2 Överlämning av utvecklingsprojekts resultat
Överlämning av ett utvecklingsprojekts resultat till en eller flera förvaltningsorganisationer är centralt eftersom utvecklingsprojektet ska avslutas och en annan aktör ska överta och förvalta resultatet (Pigoski 1997, Kajko-Mattsson 2001, Khan
och Kajko-Mattsson 2010). Med överlämning avses att överföra ansvaret för projektorganisationens leveranser till förvaltningsorganisationen (se t.ex. Vollman
1990, Pigoski 1997). Överlämning omfattar flera aktiviteter och involverar flera
aktörer samt kan genomföras i olika sammanhang vilket innebär att det är en
komplicerad process (Khan och Kajko-Mattsson 2010). Trots detta har lite uppmärksamhet ägnats åt överlämning inom akademin. Endast ett fåtal publikationer
behandlar överlämningen specifikt (se Vollman 1990, Pigoski och Cowden 1992,
Khan och Kajko-Mattsson 2010, Kajko-Mattsson, Khan och Tyrberg 2010).
I de tidigare studierna (Vollman 1990, Pigoski och Cowden 1992) fokuseras överlämning av ur ett livscykelperspektiv. Det som överlämnas är mjukvara (eng. soft24

ware). De två författarna har ett leveransperspektiv på förvaltning (se även avsnitt
3.4) vilket innebär att förvaltning är aktiviteter som efterföljer leverans från ett
utvecklingsprojekt. Vollman (1990) och även Pigoski och Cowden (1992) beskriver därför vad som är viktigt att säkerställa till förvaltningsfasen och vad som
genomförs i denna senare fas. Även de senare studierna avseende överlämning
(Khan och Kajko-Mattsson 2010, Kajko-Mattsson, Khan och Tyrberg, 2010) relaterar till livscykelperspektivet och fokuserar mjukvaran (eng. software). Khan och
Kajko-Mattssons (2010) studie syftar studera hur industriella organisationer tilllämpar överlämning samt till att placera överlämningsaktiviteter i livscykelperspektivet. I Kajko-Mattsson, Khan och Tyrbergs studie (2010) utvecklas en taxonomi avseende överlämningsaktiviteter. Denna taxonomi bygger på Khan och Kajko-Mattsson (2010).
I litteratur avseende utveckling och förvaltning av IT-system fokuseras aktiviteter
och aktörer inom respektive fas i livscykeln. Dessa studier fokuserar i liten omfattning övergången från utvecklingsuppdrag till förvaltningsuppdrag. De fåtala studierna avseende överlämningen visar på att liten uppmärksamhet har ägnats åt
överlämning inom akademin.
Tidigt under mina doktorandstudier genomförde jag en initial studie (Hammar
2008) som visade att det även på det praktiska fältet fanns ett behov att lära sig
mer om överlämning. Jag återkommer de empirigrundade problemen och behoven
i nästkommande avsnitt.
De begränsade akademiska studierna samt min initiala studie avseende överlämning är drivkrafterna bakom detta avhandlingsarbete. Det område jag avser att
studera är överlämningen av ett resultat från en projektorganisation till en förvaltningsorganisation. Figur 1 visar en projekt- och en förvaltningsorganisation
och det streckade området utgör det jag fokuserar i denna avhandling. Det streckade området har jag valt att benämna för överlämningsarena och det är detta område som är i fokus i min avhandling. Med arena avser jag en mötesplats i såväl tid
som rum där aktörer träffas.
Överlämningsarenan
Projektorganisation

Förvaltningsorganisation

Figur 1. Överlämningsarenan.
25

Aktörerna på överlämningsarenan är de involverade projekt- och förvaltningsorganisationerna. I samband med en överlämning sker någon form av interaktion
mellan de två organisationerna. Projektorganisationen ska leverera sitt resultat
vilka förvaltningsorganisationen ska godkänna och därefter överta ansvaret för.
Jag har valt att illustrera interaktionen som en dubbelriktad pil då jag har som utgångspunkt att såväl projekt- som förvaltningsorganisationen kan initiera aktiviteter som kan relateras till överlämning. Denna avhandling, se avsnitt 1.4, syftar till
att beskriva vad som sker på överlämningsarenan genom att studera vilka typer av
aktiviteter om utförs samt vilka aktörer som är involverade. Jag återkommer till
arena som begrepp i avsnitt 4.1.3 samt i kapitel 7 där jag presenterar mina resultat
från avhandlingsarbetet.

1.3 Problemområdet ur ett praktikfältperspektiv
Min övergripande forskningsfråga väcktes genom en initial studie (Hammar 2009)
vilken syftade till att diskutera problem och behov som ofta uppstår under överlämning från utvecklingsprojekt till förvaltningsorganisation. Den initiala studien
visade att det på praktikfältet fanns ett behov att utöka kunskapen om överlämning. IT-system existerar i de flesta organisationer idag och är en förutsättning för
effektivisering för och stöd i det dagliga arbetet. Det pågår ständigt nyutveckling,
vidareutveckling och avveckling av IT-system i de flesta organisationer. Till stor
del bedrivs dessa förändringsarbeten i projektform. Resultatet från dessa förändringsarbeten ska därefter överlämnas för förvaltning. Den initiala studien (se även
avsnitt 2.1.5) visade ett antal vanligt förekommande problem vid överlämning i
praktiken som:
-

Svårighet att identifiera mottagare när resultatet är en ny funktionalitet

-

Förvaltning berör bara IT-verksamheten

-

Aktiviteter för överlämning påbörjas för sent

-

Otillräcklig kompetensöverföring avseende IT-systemet från externa konsulter

-

Bristfällig efterlevnad av befintliga modeller och metoder

-

Styrgrupper för projekt- respektive förvaltningsorganisationen bemannas
med aktörer från skilda hierarkiska nivåer

Ett vanligt förekommande problem är svårighet att identifiera mottagare när resultatet är en ny funktionalitet som inte tidigare funnits i organisationen. Detta
belyses även av Vollman (1990) som relaterar detta till ett styrningsproblem. Om
det inte finns en motsvarande funktionalitet i befintliga IT-system, finns inte heller
någon given mottagare att överlämna funktionaliteten till. Problemet belyses med
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följande exempel. En organisation har en omfattande dokumenthantering och fram
till i år har de ansvariga för de olika dokumenten arkiverat och diariefört dessa i
sin egen dator. Man har därför infört ett dokumenthanteringssystem och ITsystemet ska nu förvaltas. Den interna IT-avdelningen har ingen tidigare erfarenhet av att detta och tycker att webbgruppen ska ansvara för förvaltningen eftersom
systemet är webbaserat. Webbgruppen tycker i sin tur att IT-avdelningen ska ansvara för förvaltningen eftersom detta system har integrationer till personalsystemet. Denna typ av diskussion är vanligt förekommande och konsekvensen blir att
projektet inte kan avslutas förrän det är tydliggjort vilka som är mottagare av resultatet.
En utbredd uppfattning är att systemförvaltning berör bara IT-verksamheten. En
anledning till detta är man förknippar förvaltning med aktiviteter som att säkerställa till att IT-systemet är i drift. Det vill säga att hjälpa användare vid problem,
hantera incidenter och rätta fel samt genomföra vissa modifieringar och anpassningar. Förvaltning innebär även vidareutveckling av IT-systemet utifrån omgivningens krav och önskemål (se t.ex. Zvegintzov och Parikh 2005). Det innebär att
de verksamheter som kravställer eller använder IT-systemet bör vara delaktiga i
den fortsatta förvaltningen för att säkerställa att IT-systemet ger fortsatt nytta då
verksamheten förändras (Nordström 2005). Jag återkommer till mitt perspektiv på
förvaltning i avsnitt 3.4.2.
Ett projekt fortlöper vanligtvis under en begränsad tid och det är inte ovanligt att
tidsbrist uppstår i slutet av projektet. Projekt konkretiseras enligt projekttriaden
(se t.ex. Berggren 2001), det vill säga ett projekt ska vara klart på en viss tid, med
ett specificerat innehåll och med hjälp av ett antal resurser. Vid tidsbrist fokuseras
vanligtvis resursanvändningen till att genomföra de delmål och aktiviteter som
specificerades i projektplanen. En följd av detta kan bli att aktiviteter för överlämning påbörjas för sent då projektdeltagarna fokuserar på att leverera resultatet
inom beslutat tid. Om överlämningen påbörjas för sent kan detta leda till att den
aktuella förvaltningsorganisationen i sin tur inte får de bästa förutsättningarna för
att driva sin verksamhet (se t.ex. Pigoski 1997). Om det är annan personal, än de
som bemannar projektorganisationen, som ska arbeta med förvaltning är även
kompetensöverföring nödvändig. Förvaltningsorganisationen bör därför erbjudas
möjlighet att medverka i projektets slutfas för att lära sig IT-systemet och dess
funktionalitet (se t.ex. Pigoski och Cowden 1992, Kahn och Kajko-Mattsson 2010).
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Ett vanligt förekommande problem är otillräcklig kompetensöverföring avseende
IT-systemet från externa konsulter i samband med att projektet avslutas. Den otillräckliga kompetensöverföringen kan medföra att förvaltningsorganisationen brister i sin kompetens avseende IT-systemet. Det är därför ytterst relevant att påbörja
aktiviteter för överlämning i god tid när externa aktörer är involverade i utvecklingen och införandet av IT-systemet.
I de flesta organisationer finns idag modeller och metoder för att bedriva projektoch förvaltningsuppdrag. De är vanligtvis inköpta standardmodeller och/eller
egenutvecklade modeller och metoder för den enskilda organisationen. Modellerna
och metoderna fungerar som ett stöd till hur uppdraget bör genomföras. I vilken
grad modellerna utnyttjas divergerar från fall till fall. Några deltagare upplevde att
organisationens modeller och metoder inte efterlevdes. En bristfällig efterlevnad
av befintliga modeller och metoder kan leda till en osäkerhet om vilka aktiviteter
som bör genomföras i överlämningen. Vidare menade några deltagarna att det i
modellerna att det stod lite avseende vad vilka aktiviteter som bör utföras vid en
överlämning. Detta medförde att överlämningen från projekt- till förvaltningsorganisationen utfördes på olika sätt vid olika tillfällen.
I de fall där det finns en utsedd förvaltningsorganisation som mottagare för resultatet är det vanligt förekommande att styrgrupper för projekt- respektive förvaltningsorganisationen bemannas med aktörer från skilda hierarkiska nivåer i linjeorganisationen. Ett mer omfattande projekt berör vanligtvis flera olika verksamheter och styrgruppen bemannas därför med aktörer i ledande befattningar från högre hierarkiska nivåer i organisationen. Förvaltningen berör användare av ITsystemen och de IT-specialister som ansvarar för IT-systemen. Förvaltningsorganisationens styrgrupp bemannas vanligtvis med ledare från de enheter som utnyttjar IT-systemen för sina arbetsuppgifter samt ledarna för IT-enheterna. Dessa ledare finns normalt på de lägre nivåerna i organisationshierarkin. Detta kan i sin tur
leda till divergens i beslutsfattandet avseende överlämningen.

1.4 Avhandlingens syfte och frågeställningar
Jag har i tidigare avsnitt visat att överlämning har uppmärksammat i relativt liten
omfattning i tidigare studier samt att det på praktikfältet finns ett behov av att utöka sina kunskaper. Avhandlingens övergripande syfte är att bidra till en fördjupad
förståelse för hur överlämning från en projektorganisation till en förvaltningsorganisation kan genomföras. Mitt arbete fokuserar gränslandet mellan två olika typer av
uppdrag: utveckling och förvaltning. Fokus är själva överlämningsarenan som sådan. Jag avser därför studera överlämningen ur både ett utvecklingsperspektiv och
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ett förvaltningsperspektiv. Den övergripande frågeställning som denna avhandling
förväntas besvara är:
Hur kan överlämning av ett utvecklingsprojekts resultat och ansvar
till en förvaltningsorganisation organiseras för att möjliggöra att
resultatet ger god nytta för användaren/verksamheten?
Med utgångspunkt i den övergripande frågeställningen har jag formulerat ett antal
delfrågor som syftar till att besvara den övergripande frågeställningen:
1. Vilka förutsättningar påverkar överlämningen?
2. Vilka aktörer är involverade i överlämningen och vilket är deras ansvar?
3. Vilka aktiviteter utförs i överlämningen?
4. Vad är det som överlämnas?
5. Hur bör en framgångsrik överlämning genomföras?

Mina forskningsfrågor är explorativa till sin karaktär och syftar till att analysera
och beskriva överlämning för att i sin tur öka kunskapen inom området. Genom att
besvara fråga 1 avser jag att identifiera olika förutsättningar i de två fall som behandlas i denna avhandling vilken i sin tur påverkar överlämningen. Fråga 2 och 3
avser att besvara hur en överlämning genomförs samt vilka som är involverade. De
tre första frågorna avser att bidra med klassificerande och beskrivande kunskap
om överlämningen. Att klassificera innebär att identifiera, namnge, avgränsa samt
relatera olika kategorier till varandra (Goldkuhl 2011). Att beskriva handlar om att
kartlägga ett fenomen där det finns kunskapsluckor i syfte att öka förståelsen för
det studerade fenomenet (ibid.). Genom att besvara fråga 4 avser jag att identifiera
vad som överlämnas från ett utvecklingsprojekt till förvaltningsorganisationen. Jag
avser härmed att bidra med kategoriell kunskap om överlämningsobjektet. Den
avslutande frågan (fråga 5) avser att besvara hur överlämning från projektorganisation till förvaltningsorganisation bör genomföras för att uppnå ett effektivt och
överrenskommet överlämnande mellan de inblandande aktörerna. Här avser jag
att bidraga med vägledande eller preskriptiv kunskap avseende hur en strukturerad överlämning bör gå tillväga. Min intention är att vägledningen ska vara möjlig
att tillämpa i flera organisationsstrukturer oavsett mognad och organisationskultur.
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1.5 Avgränsningar
I denna avhandling har jag studerat styrning och organisering av projekt- och förvaltningsverksamheter på en mikronivå, det vill säga jag har fokuserat den enskilda projektorganisationens överlämning till en förvaltningsorganisation. Vidare
omfattar min studie projekt- och förvaltningsorganisationer som finns i en och
samma organisation, det vill säga projekt- och förvaltningsverksamheten initieras
av beställare i en specifik organisation. Projekt- respektive förvaltningsorganisationen ser jag som mikroorganisationer i en större organisation. Dessa mikroorganisationer påverkas naturligtvis av den kultur som finns i organisationen. Jag har i
min studie dock valt att studera mikroorganisationens etablering utifrån ett strategiskt perspektiv, det vill säga hur mikroorganisationerna styrdes av de riktlinjer
som ledningen beslutat. I det strategiska perspektivet innefattade jag även hur
mikroorganisationerna etablerades och om modeller och metoder utgjorde grund
för organiseringen. Jag har därmed avgränsat mig från att studera organisationskulturens värderingar och normer i vilka man finna förklaringar till hur organisationer etableras, upprätthålls och förändras (se t.ex. Jacobsen och Thorsvik 2006).
Vidare behandlar jag bemanning av projekt- och förvaltningsorganisation, det vill
säga resurstilldelningen i form av personal. Jag har emellertid avgränsat mig från
att studera det finansiella perspektivet på projekt- och förvaltningsuppdrag, det
vill säga tilldelning av monetära resurser.
I denna avhandling belyser jag användarperspektivet på utveckling och förvaltning
av IT-system i en organisation. Jag har som utgångspunkt att det är kravställaren
och användaren av IT-systemet som driver processen framåt. Utveckling av ITsystem kan även betraktas ur ett producentperspektiv vilket är vanligt förekommande för exempelvis utveckling av standardsystem (se t.ex. Hedman och Lind
2009). I detta perspektiv fokuseras produktlivscykeln i form av att standardsystemet ses som en produkt. Jag är emellertid intresserad av användarperspektivet där
användaren, eller för den delen en kund, har en central roll för användning och
fortsatt vidareutveckling av ett IT-system.
Mitt intresseområde finns inom styrning och organisering av projekt- och förvaltningsverksamhet, oavsett teknisk realisering av IT-systemet. Jag har därmed avgränsat mig från att diskutera teknisk realisering och teknisk förvaltningsbarhet
vare sig i teorin eller i empirin. Min avhandling fokuserar istället på handlingar och
aktörer i projekt- och förvaltningsverksamheter.
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1.6 Målgrupper
Jag ser två viktiga målområden för mitt kunskapsbidrag: akademin och praktikfältet.
För akademin avser jag genom mitt forskningsbidrag lämna ett avtryck till ökad
kunskapsutveckling genom att beskriva överlämningsarenan med dess aktörer och
aktiviteter. Jag ser till exempel andra forskare inom informatikfältet som mottagare och intressenter av mitt resultat. Även forskare som arbetar inom andra ämnesområden, såsom t.ex. organisationsteori, projektledning, styrning och ledarskap,
kan förhoppningsvis finna nytta i de resultat som jag presenterar i denna avhandling. Genom att definiera överlämningsarenan som en mötesplats vill jag tydliggöra
att inom detta område sker ett utbyte som kräver såväl styrning som planering.
För praktikfältet finns flera kunskapsintressenter. Min forskning stöds ekonomiskt
genom ett professionellt nätverk, Kunskapsinitiativet om systemförvaltning. Medlemmarna i nätverket är i högsta grad intressenter för mitt resultat eftersom de
själva aktivt valt att deltaga i nätverket. Förutom medlemmarna i nätverket, finns
många fler organisationer som bedriver utveckling och förvaltning av IT-system.
Till praktikfältet avser jag att lämna ett praktiskt bidrag av metodkaraktär i form
av beskrivning över hur en överlämning bör genomföras samt vilka som är involverade. Min förhoppning är att resultatet ska bidra till förändring i framtida överlämningar mellan projekt- och förvaltningsorganisationer, såväl för de organisationer jag studerat som för andra organisationer.

1.7 Avhandlingens disposition
I detta första kapitel har jag introducerat problemområdet samt de forskningsfrågor som avhandlingen ska besvara. Jag har även tydliggjort avhandlingens avgränsningar samt diskuterat målgrupper för resultatet.
I kapitel 2 redovisar jag den forskningsansats och metoddesign som ligger till
grund för detta avhandlingsarbete. I kapitlet redovisas också tillvägagångssätt, val
av fall samt insamling och analys av materialet.
I Kapitel 3 och 4 presenterar jag de teoretiska utgångspunkter som utgör grunden
för analys. I kapitel 3 behandlar jag IT-relaterade begrepp såsom IT-systemet. Vidare behandlas utveckling och förvaltning av IT-system. I kapitel 4 behandlar jag
organisationsformer och styrmedel generellt samt specifikt för utveckling och förvaltning.
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I kapitel 5 och 6 redovisas resultaten från mina två fallstudier. I kapitel 5 redovisar
jag det empiriska resultatet från den första fallstudien, Landstinget. Kapitlet inleds
med en presentation av fallstudieorganisationen. Därefter följer en beskrivning av
hur överlämningen genomfördes och en inledande analys genom att organisera
överlämningen med hjälp av ett antal begrepp samt kategorier. I kapitel 6 redovisar jag det empiriska resultatet från den andra fallstudien, Försäkringsbolaget. Kapitlet har samma upplägg som kapitel 5.
I Kapitel 7 diskuterar och analyserar jag kategorierna och begreppen från de två
kapitel som behandlar empirin (kapitel 5 och 6) i syfte att genomföra en tilldelande tolkning av överlämningen. I analysen sker även ett möte med valda delar av
mina teoretiska utgångspunkter (kapitel 3 och 4). I detta kapitel diskuteras även
likheter och skillnader mellan fallen som kan beskriva överlämningen.
Avhandlingen avslutas i kapitel 8, där jag resonerar kring svaren på mina forskningsfrågor. Vidare reflekterar och diskuterar jag kring avhandlingens resultat. I
kapitlet diskuterar jag även studiens genomförande samt metodkritik. Kapitlet
avslutas med förslag på fortsatt forskning.
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2

Forskningsansats och metoddesign

Detta kapitel syftar till att redovisa den forskningsansats och metoddesign som ligger
till grund för mitt arbete. Inledningsvis beskriver jag de vetenskapsteoretiska perspektiv som jag förhåller mig till i avhandlingen. Därefter beskriver jag hur jag utformat studien, tillvägagångssätt för insamling, bearbetning samt analys av materialet.

2.1 Vetenskapsteoretisk positionering
I detta avsnitt vill jag redogöra för det vetenskapsperspektiv som ligger till grund
för studien. Syftet är att klargöra vilka antaganden som ligger bakom min forskningsdesign som redovisas i de följande avsnitten. I nästkommande avsnitt behandlas pragmatism, min förförståelse samt den studieansats som ligger till grund
för mitt arbete.
2.1.1 Pragmatisk grundsyn
Den pragmatiska forskningstraditionen kännetecknas av att teorier, hypoteser,
metoder etc. kan verifieras i konkreta konsekvenser, användbarhet och tillämpbarhet (Dewey 1931). Den pragmatiska grundsynen omfattar således vikten att
vidareutveckla praktiken med hjälp av användbara resultat (Cronen 2001). Detta
är även centralt för min studie då mina forskningsfrågor även grundar sig på problem och behov som är vanligt förekommande i praktiken.
Pragmatism hämtar inspiration från såväl positivism som antipositivism och kan
ses som ett alternativ till den vetenskapliga debatten kring vetenskapsfilosofi eftersom pragmatism fokuserar relevans för och användbarhet av resultatet (Wicks
och Freeman 1998). Positivismens ontologiska grundantagande är att det finns en
sann verklighet och denna vetenskapliga ansats är vanligt förekommande inom
naturvetenskapliga discipliner. I positivism grundas resultaten på observerbara
fakta eller data som kan mätas och/eller registreras med hjälp av instrument (Alvesson och Sköldberg 2008). Resultaten ska därmed vara statistiskt generaliserbara. Även krav på upprepbarhet är viktigt inom positivism (ibid.) De fakta eller data
som inte kan mätas eller registreras blir således mindre intressanta. Som kritik till
positivism växte antipositivistiska ansatser såsom strukturalism, hermeneutik,
fenomenologi fram av samhällsvetare och humanister. Gemensamt för dessa är att
syftet för vetenskapligt arbete inte längre framstår som ett statistiskt sammanställande av data och fakta i en observerad verklighet (ibid.). Det blir istället väsentligt
att uppfatta denna verklighet som uttryck för eller tecken på djupare liggande fenomen.
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Pragmatismen fokuserar inte typ av data eller analysmetod utan fokuserar relevans och användbarhet för resultatet, det som är nyttigt för praktiken är således
intressant att utforska (Cronen 2001). Goldkuhl (2004) har formulerat ett antal
innebörder för ett pragmatiskt förhållningssätt i samband med studier avseende
IT-system och verksamheter. Dessa är:
-

intresse för handlingar i sitt praktiska sammanhang

-

erkännande av handlandets dominerande betydelse för vardaglig kunskapsbildning

-

intresse för kunskapens praktiska betydelser

-

intresse för vad som fungerar och inte fungerar

För att omsätta detta till mitt eget område är jag intresserad av att studera handlingar i sitt praktiska sammanhang vilket i denna avhandling avser överlämningen
från projekt till förvaltning i två fall. Dessa fall kommer därefter att ligga till grund
för den teoribildning som är resultatet av analysen av de två fallen. Mina forskningsfrågor kan även relateras till problem och behov från praktikfältet (Hammar
2009). Det är därför centralt att generera kunskapsbidrag som är användbart i
praktiken. Kunskapen som presenteras i avhandlingen bör därefter kunna omsättas till praktisk handling.
Med en pragmatikers grundsyn har jag valt en studiesansats som kännetecknas av
förståelse, tolkning av fenomen, närhet till studiefältet samt användning av flera
datainsamlingstekniker. En ansats som bygger på tolkning och förståelse skiljer sig
från en positivistisk syn genom synen på studieobjekt. Studier av social verklighet
kräver en förståelse av människors handlingar (Bryman 2002). Jag har valt fallstudier som den övergripande metoden för insamling och analys av data där jag på
djupet tolkar fenomenet i sitt sammanhang. Tolkning i form av friläggande och tilldelande analys är centrala delar av fallstudiens genomförande. För att tolkningsprocessen ska starta krävs dock en viss förförståelse för det fenomen som ska studeras (Ödman 1991). Med förförståelse avses tidigare erfarenheter och kunskap.
Den är således betydelsefull i det vetenskapliga arbetet eftersom den är avgörande
för val av vetenskapligt perspektiv och strategi (ibid.). Tolkning och förförståelse
fungerar i samspel med varandra. Genom tolkning och omtolkning skapas ny förståelse som i sin tur är en förförståelse till nya tolkningar. Denna process saknar
dock både början och slut, det finns ingen absolut nollpunkt och dess framtid är
hypoteser – eller teser - av givna tolkningar (ibid.).
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2.1.2 Förförståelse
Vid sidan av avhandlingsarbetet har jag med varierande omfattning arbetat som
organisationskonsult inom området styrning av systemförvaltningsverksamhet.
Min bakgrund som konsult har bidragit till insikt i och förförståelse för det område
jag avser studera. Jag har även erfarenhet från tidigare anställning avseende bedrivande av utveckling och förvaltning av IT-system på ett stort företag. Min erfarenhet från praktikfältet, i min nuvarande samt i mina tidigare yrkesroller, har bidragit till min förförståelse för de forskningsfrågor jag avser att besvara. Som praktiker har jag sett effekterna av problemområdet. Denna erfarenhet upplever jag är
en styrka i mitt avhandlingsarbete genom att det ger mig god kännedom om praktikfältet och den typ av verksamhet jag studerar.
Eftersom jag kombinerar två olika yrkesroller, doktorand och konsult, ställer det
krav på att jag fokuserar den roll jag innehar för varje enskilt tillfälle. Denna avhandling är ett resultat av min roll som doktorand. Vad är det då för skillnader och
likheter mellan en doktorand/forskare och en konsult? De viktigaste skillnaderna
mellan kraven på forskare och konsult är enligt Gummesson (1985) följande:
-

Forskaren ska ge ett kunskapsbidrag till vetenskapen, konsulten ska presentera resultatet för en uppdragsgivare.

-

För forskaren är processen för att nå sitt resultat lika viktigt som själva resultatet. Forskaren måste klargöra värderingar, metoder, arbetsätt för att
säkerställa kvaliteten av sitt resultat. För konsulten är resultatet i fokus.

-

Forskaren behöver dokumentera så att personer utanför processen ska
kunna följa det utförda arbetet. Konsulten dokumenterar till uppdragsgivaren.

-

Forskaren måste motivera slutsatser med data och bevisföring. Konsulten
kan däremot motivera slutsatser baserade på tidigare erfarenheter.

-

Tid- och budgetramar är vanligtvis striktare för konsulten än för forskaren.

Jag delar Gummessons uppfattning om de identifierade skillnaderna mellan forskare och konsult. Att kombinera avhandlingsarbetet med mina konsultuppdrag har
varit en spännande utmaning. För att respondenter och kunder inte ska kunna
misstolka mitt syfte har jag separerat mina fallstudier från mina konsultuppdrag.
Fallstudierna samt mina konsultuppdrag genomfördes inte heller i en och samma
organisation. På så sätt kunde jag tydliggöra syftet med mitt uppdrag för respondenterna i fallorganisationerna samt kunderna. En central skillnad mellan mina
fallstudier och konsultuppdrag är resultatet samt genomförandet för att uppnå
resultatet. Mina fallstudier syftade till att studera hur en överlämning genomförs
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för att därefter analysera det insamlade materialet. Genomförandet av fallstudierna har i sig varit lika centralt som resultatet. Detta till skillnad från mina konsultuppdrag där resultatet har varit det centrala vilket var att genomföra en förändring för kunden. Mina fallstudier har dock inte syftat till att bedriva något förändringsarbete för det specifika fallet. Under insamlingen av material har jag strävat efter att inte påverka hur överlämningen bör genomföras. Jag är dock medveten om att min blotta närvaro ändå kan ha påverkat de två studerade överlämningarna. Jag återkommer till detta i mitt avslutande kapitel.
2.1.3 Studieansats
Ofta diskuteras forskning efter kvantitativa och kvalitativa ansatser. Åsberg (2001)
menar att diskussionen om kvalitativ versus kvantitativ forskning är missvisande
retorik och hävdar att det varken finns metoder eller teorier som är kvalitativa
eller kvantitativa. Kvalitativ och kvantitativ hänvisar till egenskaper hos det fenomen vi söker kunskap om och dessa egenskaper speglas i de data vi upprättar om
olika fenomen (ibid.). Kvantitativa data, i form av siffror, mäts och/eller registreras
med hjälp av instrument. Detta är vanligt inom positivismen. Kvalitativa data, i
form av ord, används för att beskriva och tolka fenomen. Kvalitativa data är vanligt
förekommande inom strukturalism, hermeneutik och fenomenologi. En studieansats kan dock omfatta både kvantitativa och kvalitativa inslag i form av olika strategier för insamling av data. För mitt avhandlingsarbete har jag valt att studera ett
fåtal fenomen på djupet, vilka jag beskriver och tolkar med hjälp av kvalitativa
data.
Studieansatsen diskuteras även efter relationen mellan teori och empiri i form av
att teorin styr studierna (en deduktiv ansats) eller om teorin är ett resultat av studierna (en induktiv ansats) (Bryman 2002). Teorier är således en central del oavsett vetenskapsteoretiskt perspektiv. Teorier kan användas som förutsättning enligt det deduktiva synsättet men de kan även utgöra resultatet av en studie. De kan
även användas som en guide vid design och insamling eller som en del i analys av
insamlat material (Walsham 2006).
Deduktion och induktion betraktas som två motsatta uteslutande alternativ. Dessa
två kan ses som spegelbilder av varandra. Den induktiva grundningen från empirin
som skapar nya teorier av insamlad data samt den deduktiva grundningen som
genom tester kompletterar cykeln genom att använda data för att testa teorier (Eisenhardt och Graebner 2007). Alvesson och Sköldberg (2008) menar att det finns
ett tredje alternativ, abduktion. Enligt den induktiva ansatsen utvecklas en teori för
att förklara ett fenomen. Denna ansats utgår från ett antal enskilda fall, det vill säga
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empiriska data, och hävdar att ett samband som observeras i samtliga fall kan göras generaliserbart (ibid.). Deduktion utgår från redan existerade teorier för att
härleda hypoteser som därefter testas genom empiriska undersökningar (Bryman
2002). Abduktion utgår från empiriska fakta (induktion). Analysen kan därefter
föregripas av eller kombineras med existerade teori (deduktion) såsom en inspirationskälla för nya upptäckter som kan ge mer förståelse för det studerade fenomenet (Alvesson och Sköldberg 2008). En jämförelse mellan deduktion, induktion och
abduktion visas i figur 2. Under studiens genomförande sker en växelverkan mellan teori och empiri, där dessa successivt omtolkas med hjälp av varandra (ibid.).

Figur 2. Deduktion, induktion och abduktion (Alvesson och Sköldberg 1994 s. 45).2
Min studieansats kan relateras till det abduktiva synsättet. Jag har utgått från empirin för att på djupet studera hur överlämningar genomförs. Detta har genomförts
med hjälp av fallstudier som metod. Resultatet från de empiriska studierna medförde att jag studerade litteratur inom relaterade ämnesområden. Jag har använt
mig av teorier för att beskriva de begrepp som är relevanta i denna avhandling
men även för att grunda mitt resultat. Den första empiriska undersökningen utgjorde även grund för designen av den andra. Genom att utföra studierna sekventiellt bidrog lärdomar och erfarenheter från den första studien till en djupare insamling, analys och beskrivning av den efterföljande. Figur 3 visar den iterativa process av datainsamling och analys som utgör mitt avhandlingsarbete.

I figuren är den första pilen gråmarkerad för att synliggöra att den ”egentliga abduktionen börjar i och med ”lyftet” från empiriska till teoretiska mönster, dvs. ytstruktur till
djupstruktur” (Alvesson och Sköldberg 1994 s.45)
2
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Fall 1

Fall 2

Teorier: ämnesspecifika
Empiriska
regelbundenheter
Empiri (fallstudieobjekten)

Figur 3. Växelverkan mellan empiri och teori i avhandlingsarbetet.
I praktiken skedde dock växelverkan mellan empiri och teori ett antal gånger per
empirisk undersökning. Allteftersom min avhandling växte fram återkopplade jag
till mina respondenter för att tydliggöra eller komplettera det insamlade materialet. Vidare bidrog den teoridrivna analysen av fallen till ytterligare teoristudier.
Denna växelverkan har bidragit till utformningen av avhandlingens kapitel samt
till mitt slutliga bidrag avseende överlämningsarenan.

2.2 Studiens metoddesign och genomförande
I den första delen av detta kapitel diskuterade jag kring olika vetenskapsteoretiska
perspektiv och hur jag förhåller mig till dem. I denna del beskriver jag studiens
utformning. Studiens design och genomförande hänger samman med det kunskapsbidrag jag avser att bidra med. Min övergripande forskningsfråga har sitt
ursprung i att ringa uppmärksamhet har ägnats åt detta i akademin, se avsnitt 1.2.
En initial studie som behandlade överlämningen från projekt- till förvaltningsorganisation (Hammar 2009) indikerar även ett antal problem och behov som uppstår i samband med överlämningen, vilka presenterats i avsnitt 1.3.
2.2.1 Initial studie
En initial studie kan fylla olika syften. Man kan utföra en initial studie i en mindre
skala för att t.ex. säkerställa att de frågor som tagits fram fungerar eller att förbättra instruktioner eller struktur på nästkommande intervjuer (Bryman 2002). Initiala studier kan även bidra till att förbättra och finslipa planen för datainsamling
(Yin 2003).
Min initiala studie syftade till att diskutera vilka typer av empiriska problem och
behov som ofta uppstår under överlämning. Studien genomfördes genom att arrangera en workshop för medlemmarna i det professionella nätverket Kunskapsinitiativet om systemförvaltning. Nätverket syftar till att utveckla nyttig och innovativ
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kunskap om systemförvaltning (Nordström och Axelsson 2008). Temat på workshopen var överlämning från projekt- till förvaltningsorganisation. Det var medlemmarna som tidigare önskat detta tema, då flera av dem önskade diskutera och
utbyta erfarenheter avseende överlämningen. På workshopen deltog 45 personer.
De representerade 27 organisationer från skilda branscher däribland industrier,
kommuner, landsting, myndigheter, banker och försäkringsbolag. Deltagarna representerade ett antal IT-relaterade yrkeskategorier såsom projektledare, förvaltningsledare, modellansvariga för förvaltningsmodeller samt ledare inom ITenheter med ansvar för förvaltning. Workshopen arrangerades genom att deltagarna delades in i fem grupper för att diskutera problem och behov samt utbyta
erfarenheter kring temat för dagen. Den avslutades med att grupperna presenterade resultaten från deras diskussioner. En sammanfattning av studiens resultat
presenterades i det inledande kapitlet, se avsnitt 1.3. Den initiala studien och dess
resultat har även redovisats i Hammar (2009).
Resultatet från den initiala studien ligger till grund för avhandlingsarbetets utformning och har även använts som underlag till utformning av mina forskningsfrågor. Studien kan därmed ses som det initiala steget i avhandlingsarbetets genomförande. För att söka djupare kunskap om hur överlämningen kan genomföras
valde jag därefter fallstudier som metod.
2.2.2 Fallstudier som metod
Fallstudier används när man har en vag kunskap om den situation eller det fenomen som man ämnar studera och där existerande teorier inte kan erbjuda rimliga
svar (Eisenhardt och Graebner 2007). Metoden används med fördel då forskningsfrågor inleds med hur eller varför. Yin (2003) definierar en fallstudie som en empirisk undersökning som: ”Investigates a contemporary phenomenon within its reallife context, especially when the boundaries between phenomenon and context are
not clearly evident” (Yin 2003 s. 13). Med fallstudie avses således en empirisk undersökning som studerar ett aktuellt fenomen i dess kontext, framför allt då gränserna mellan fenomenet och dess kontext är otydliga. Fallstudier utgör en heltäckande metod som omfattar designlogik, tekniker för datainsamling och tillvägagångssätt för analys av data (ibid.).
Metoddesignen omfattar både enfalls- och flerfallsansatser. Dessa kan ses som två
ytterligheter. En enfallsansats tillåter en djupare undersökning av det enskilda fallet. Enfallsansats är vanligt förekommande för att undersöka och analysera ett fenomen på djupet i syfte att t.ex. formulera och precisera hypoteser. Dessa hypoteser kan därefter testas genom förslagsvis ytterligare fallstudier, jämför med abduk39

tion enligt figur 2.1 . Vid flerfallsansats studeras ett större antal fall, sannolikt på
bekostnad av djup (Eisenhardt och Graebner 2007). Ibland nämns fåfallsansats,
vilket avser studier som genomförs på ett mindre antal fall. Dyer och Wilkins
(1991) förordar fåfallsstudier eftersom de kan ge en rik beskrivning av fallet där
man som läsare kan känna igen sig och identifiera fallet med egna erfarenheter. På
så sätt kan läsaren få aha-upplevelser när denne läser om fallet. Fåfallsansats, till
skillnad från enfallsansats, påverkar signifikant kvaliteten på framväxande resultat
genom möjlighet till ytterligare analyser (Eisenhardt och Graebner 2007). Jag har
genomfört två fallstudier på djupet, på ett landsting och på ett försäkringsbolag.
Jag karaktäriserar dessa fallstudier som fåfallsansats eftersom min ambition varit
att studera de två fallen på nära håll för att få en djupare förståelse för det fenomen
jag avsett studera.
Fallstudier kan genomföras i syfte att jämföra olika typer av fall enligt samma teman eller dimensioner, så kallade komparativa fallstudier. Syftet med komparativa
fallstudier är att utgå från en och samma fallstudiedesign för att kunna jämföra
likheter och skillnader mellan de enskilda fallen (Bennett och Elman 2006). Jag var
även intresserad av att genomföra en komparativ analys av de två fallen i syfte att
finna mönster samt spegla skillnader och likheter. En komparativ analys ställer
dock krav på kriterier för val av fall samt att identifiera de dimensioner om ska
användas vid analys av empiri (ibid.). Fallen kan antingen väljas för att de liknar
varandra eller att de är två skilda typer av fall. Styrkan med att välja två skilda typer av fall är: ”if the theory can make it here, it can make it everywhere” (Bennet och
Elman 2006 s. 462). Genom att studera två likvärdiga fall som påvisar samma typ
av resultat, stärks validiteten på utvecklad teori (ibid.). I nästkommande avsnitt
diskuterar jag val av fallstudieobjekt samt de kriterier jag ställde på de enskilda
fallen.
2.2.3 Val av fallstudieobjekt
Val av fallstudieobjekt är av central betydelse eftersom fallstudier syftar till att
utveckla teorier och inte att testa redan befintliga teorier (Eisenhardt och Graebner 2007). Genom att välja lämpliga fall kan man lättare kontrollera ovidkommande variationer och det aktiva valet kan underlätta till att definiera begränsningarna
för generalisering av resultatet (ibid.). Mina forskningsfrågor syftar till att beskriva
överlämningen av ett utvecklingsprojekts resultat till förvaltning, det vill säga de
aktiviteter som genomförs av aktörer inom och mellan projekt- samt förvaltningsorganisationen. Aktiviteter och aktörer är därför centrala i min avhandling.
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Jag valde en fåfallsansats i syfte att studera två fenomen på djupet samt därefter
genomföra en komparativ analys mellan fallen. Den komparativa analysen ställer
krav på ett antal kriterier för val av fall. Jag konstruerade därför ett antal kriterier
för val av fallen. Det första kriteriet var att studera ett utvecklingsprojekt av ITsystem i sin avslutningsfas. Jag ville få möjlighet att följa ett projektavslut och därefter studera vad som hände i förvaltningsorganisationen efter övertagande av
ansvar för resultatet från projektorganisationen. Det andra kriteriet var att styrningen för såväl projekt- som förvaltningsuppdrag fanns i den studerade organisationen samt att de ledande rollerna i uppdraget bemannades av intern personal.
Resultatet av den första fallstudien utgjorde grund för bildandet av ytterligare kriterier för nästa fall. I det första fallet bemannades de ledande rollerna i såväl projekt- som förvaltningsuppdrag av samma personer. Vidare överlämnades resultatet kontinuerligt till förvaltningsorganisationen under ett års tid. För den andra
fallstudien ville jag därför studera ett fall där bemanningen av involverade aktörer
samt antalet leveranser till förvaltningsorganisationen skilde sig åt från det första
fallet. Dessa parametrar utgjorde därför kriterier för det andra fallet. Den första
fallstudien genomfördes även inom en offentlig verksamhet och jag ville därför i
fall nummer två studera en privat organisation. Detta för att undersöka om typ av
verksamhet på något sätt utgjorde någon påverkan på hur en överlämning genomfördes. Kriterierna sammanfattas i tabell 1.
Tabell 1. Kriterier för val av fallen.
Kriterium

Fall 1

Fall 2

Projektfas

Avslut

Avslut

Styrning av projekt- och förvaltningsuppdrag

Intern

Intern

Bemanning av ledande roller

Samma personer

Skilda personer

Antal leveranser till förvaltnings-

Flera

En

Offentlig

Privat

organisationen
Typ av verksamhet

Mitt avhandlingsarbete har bedrivits med hjälp av ekonomiskt stöd från nätverket
Kunskapsinitiativet om systemförvaltning. Nätverket består av ett 40-tal medlemsorganisationer och jag sökte access till lämpliga fall att studera bland dessa.
Med access avses möjligheten att få tillträde till data och information om det fenomen som ska studeras (Gummesson 1985). Medlemmarna var genom sitt deltagande i nätverket redan positiva till att delta i olika studier och accessen var därmed god. Accessen var dock inte helt fri eftersom jag sökte tillträde till lämpliga fall
inom medlemsorganisationerna. Det fanns dock en bredd bland organisationerna
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eftersom de representerade skilda verksamheter inom skilda branscher. För den
första fallstudien öppnades möjligheten för samtliga medlemmar att anmäla sitt
intresse för deltagande. Innan slutgiltigt val skedde, granskade jag organisationernas lämplighet som studieobjekt. Inför den andra fallstudien sökte jag upp den
medlemsorganisation som jag upplevde uppfyllde de kriterier som jag ställde utifrån det första fallet.
Accessen till fallorganisationerna samt datainsamlingsteknikerna i de två fallstudierna skilde sig åt. För det andra fallet erhöll jag möjligheten att vara på plats i organisationen under studiens genomförande vilket medförde en god access. Jag erbjöds även möjlighet att delta som observatör på ett antal möten som behandlande
överlämningen. Datainsamlingen för detta fall var därför både djupare och skedde
vid fler tillfällen än i det första fallet. Jag återkommer till datainsamlingstekniker i
avsnitt 2.3.1 till 2.3.3. Detta har i sin tur bidragit till att fallen är olika djupt studerade. Fallstudierna genomfördes även sekventiellt vilket har bidragit till skillnader
i djup mellan de två fallen. Lärdomar och erfarenheter från det första fallet bidrog
till en djupare datainsamling och analys av det andra fallet. Parallellt med mina
fallstudier har jag även studerat relevant litteratur, se avsnitt 2.1.3. Dessa litteraturstudier har även bidragit ökat min förförståelse och därmed bidragit till skillnaderna i djup mellan fallen. Jag diskuterar detta utförligare i avsnitt 8.2.
2.2.4 Anonymisering
Anonymisering kan genomföras på två nivåer, dels för organisationen och dels för
den enskilda respondenten. Skälen till att erbjuda konfidentiell identitet för fallstudieorganisationerna kan vara flera, till exempel marknadsmässig. I dagens
samhälle där konkurrensen är stor, är organisationerna måna om deras framtoning på marknaden (Walsham 2006). Om man redan vid planeringen av fallstudien
beslutar att organisationen och respondenterna ska anonymiseras öppnar detta
för möjligheten att respondenterna vågar ge rik och mer kontroversiell information (Yin 2003). En nackdel till anonymisering är dock att läsare inte har möjlighet
att kontrollera empiriska data och citat, vilket kan medföra att det är svårare att
komma med saklig kritik rörande fallbeskrivningen (ibid.).
I överenskommelse med de studerade organisationerna är organisationernas
namn samt deltagarnas namn anonymiserade i studien. Studien följer Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning och de fyra huvudkraven, informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet, har beaktats (Vetenskapsrådet 2011).
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Jag valde att anonymisera i förhoppning om att få en rikare och mer uppriktig information. Deltagarna är istället beskrivna med hjälp av den roll de bemannande
samt har även tilldelats ett fiktivt namn. Detta innebär att respondenterna som
deltagit i mina fallstudier genom rollbenämningarna kan identifiera sig själva och
även sina kollegor i mina fallbeskrivningar. Anonymiteten är således extern men
det finns en intern öppenhet inom den studerade organisationen. Den externa
anonymiteten syftar till att man som läsare inte ska kunna tolka vilken organisation som studerats. Den interna öppenheten syftar till att ge en mer narrativ och
djupare beskrivning av fallen. Jag återkommer till narrativa berättelser i avsnitt
2.4.1.

2.3 Datainsamling
I kombination med valet av fallstudiemetod valde jag datainsamlingstekniker som
lämpar sig för kvalitativa data. Detta för att identifiera och beskriva egenskaper
eller framträdande drag hos det studerade fenomenet (Repstad 1993). Fallstudiemetoden förordar användning av flera informationskällor för att öka validiteten
och trovärdigheten i den information som samlas in (se t.ex. Yin 2003, Walsham
2006). För att erhålla en mångsidig grund för min datainsamling har jag genomfört
intervjuer och observationer samt studerat sekundär dokumentation. Jag har med
andra ord använt metod- och datatriangulering i mina fallstudier. Metodtriangulering innebär att ett fenomen studeras med hjälp av olika metoder som t.ex. intervjuer och observationer. Vid datatriangulering använder man sig av flera typer av
informationskällor (t.ex. intervjupersoner och dokument) för att på så sätt finna
flera infallsvinklar (Walsham 2006). En annan typ av triangulering är teoritriangulering vilket innebär att fenomenet studeras utifrån olika teoretiska utgångspunkter (Patton 1999). Jag har eftersträvat teoritriangulering genom att studera teorier
från två olika fält: informatik och organisationsteori. Avhandlingens teoretiska utgångspunkter presenteras i kapitel 3 och 4.
Syftet med triangulering är att erhålla ett bredare dataunderlag och eftersträva
högre validitet på det insamlade materialet (se t.ex. Patton 1999, Yin 2003). Ett
bredare dataunderlag utgör en säkrare grund för tolkning (ibid.) I efterföljande
avsnitt behandlas de olika datainsamlingsteknikerna utförligare.
2.3.1 Intervjuer
Frågor kan vara standardiserade (t.ex. vid enkäter), semistandardiserade eller
öppna. Vid intervjuer förordas semistandardiserade frågor i syfte att följa en struktur under samtalet samt att se till att målet med frågorna uppnås (Yin 2003). Vidare ges möjlighet till att ställa följdfrågor under intervjun. De frågor som låg till
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grund för mina intervjuer presenteras i bilaga A. Jag ställde inte frågorna i kronologisk ordning utan de fungerade som en intervjuguide under intervjutillfället.
Varje intervjutillfälle pågick från en timme till två och en halv timmar. Intervjuerna
genomfördes med projektledare och förvaltningsledare samt med ett antal identifierade personer som innehade ett uttalat ansvar i projekt- eller förvaltningsorganisationen. Flera av respondenterna intervjuades före och efter projektavslut. Syftet med att intervjua respondenterna efter projektavslut var två. Jag fick möjlighet
att ställa frågor om överlämningen och dess sista leverans samt ställa kompletterande frågor om det insamlade materialet. I tabell 2 och 3 visas en översikt över
intervjuer genomförda vid Lanstinget respektive Försäkringsbolaget.
Tabell 2. Översikt över intervjuer genomförda vid Landstinget.
Respondent
Huvudprojektledare
Förvaltningsledare och delprojektledare applikation
Förvaltningsledare
Huvudprojektledare
Delprojektledare pilot/bredd

Datum
2008-10-21
2008-11-13
2008-12-19
2009-01-08
2009-04-23

Tidslängd
2 h 30 min
2h
1h
1h
1 h 30 min

Under min fallstudie på försäkringsbolaget deltog jag även som observatör på ett
antal möten, se nästkommande avsnitt. I samband med mötena uppstod möjlighet
till fler kontakttillfällen med respondenterna, så kallade fria samtal. Med fria samtal avses icke formaliserade intervjuer och där tillfället erbjuder möjlighet att ställa
frågor spontant. I tabell 3 redovisas även de fria samtalen. Det utökade antalet
kontakttillfällen, t.ex. en gemensam lunch eller en kort avstämning före eller efter
ett möte, medförde att jag fick möjlighet att samla in ytterligare data. Under fallstudien vid försäkringsbolaget fick jag även möjlighet att genomföra intervjuer
med två styrgruppsrepresentanter. De två styrgruppsmedlemmarna var ordinarie
medlemmar i styrgruppen för såväl projekt- som förvaltningsuppdraget.
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Tabell 3. Översikt över interventioner genomförda vid Försäkringsbolaget.
Respondent
Införandeansvarig
Projektledare och
Införandeansvarig
Projektledare
Styrgruppsrepresentant för IT
Förvaltningsledare för verksamhet
Styrgruppsrepresentant för
affärsstöd
Tillverkningsansvarig
Kvalitetsansvarig/testledare
Projektledare och
Införandeansvarig
Projektledare
Förvaltningsledare för verksamhet

Typ av intervention
Intervju
Fritt samtal

Datum

Tidslängd

2010-04-14
2010-04-23

1h
1h

Intervju
Intervju
Intervju
Intervju

2010-05-07
2010-05-11
2010-05-19
2010-05-19

1h
1h 20min
1h
1h 15 min

Intervju
Intervju
Fritt samtal

2010-05-24
2010-05-24
2010-05-24

1h
1h
1h

Fritt samtal
Fritt samtal

2010-06-07
2010-11-18

30 min
1h

Förutom intervjuer och fria samtal med respondenterna vid Landstinget och Försäkringsbolaget har jag även konverserat med flera av dem via telefon och e-post.
Syftena med konversationerna har varit att stämma av, klargöra samt komplettera
det insamlade materialet. Denna konversation har pågått fram till avhandlingens
färdigställande.
I avsnitt 2.3.3 beskriver jag hur jag gick tillväga för att dokumentera intervjuerna
och de fria samtalen. Men först beskriver jag insamlingen av material med hjälp av
genomförda observationer.
2.3.2 Observationer
Observationer utförs genom att besöka den verksamhet man studerar och kan vara
direkta eller deltagande (Yin 2003). Direkta observationer kan handla om allt från
formella till tillfälliga datainsamlingsaktiviteter, som t.ex. observationer av möten
och sammanträden eller observationer av en person som utför en arbetsuppgift.
Deltagande observationer innebär att man är mer aktiv än enbart en passiv observatör. Som aktiv observatör kan man i stället gå in i flera olika roller i en fallstudie
och medverka i de skeenden som studeras (ibid.). De observationer jag genomförde var av direkt karaktär. Som observatör deltog jag passivt på mötena och mitt
syfte har inte varit att påverka eller förändra hur överlämningen gick tillväga. Syftet med observationerna var att studera vad som utfördes i anslutning till överlämningen samt vilka som var delaktiga.
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Under den andra fallstudien, på försäkringsbolaget, uppstod möjligheten att deltaga på ett antal möten som behandlade planering av driftsättning eller överlämning,
se tabell 4. Under mötena diskuterades även andra frågor rörande aktiviteter i projekt- samt förvaltningsuppdraget. Jag fokuserade dock diskussionerna avseende
överlämningen.
Tabell 4. Översikt över observationer genomförda vid Försäkringsbolaget.
Agenda
Överlämning avseende
teknisk dokumentation

Avstämning inför
driftsättning

Avstämning inför
driftsättning

Uppföljning efter
driftsättning

Formell överlämning av
resultat och ansvar

Deltagare (roller)
Projektledare
Införandeansvarig
Tillverkningsansvarig
Förvaltningsledare för verksamhet
Förvaltningsledare för IT
Systemansvarig för försäkringssystemet
Utvecklare
Projektledare
Införandeansvarig
Tillverkningsansvarig
Förvaltningsledare för verksamhet
Förvaltningsledare för IT
Projektledare
Införandeansvarig
Tillverkningsansvarig
Förvaltningsledare för IT
Release manager
Införandeansvarig
Tillverkningsansvarig
Förvaltningsledare för verksamhet
Kvalitetsansvarig/testledare
Utvecklare
Systemansvariga för angränsande system
Förvaltningsledare Verksamhet
Förvaltningsledare för IT3
Projektledare

Datum
2010-04-14

Tidslängd
45 min

2010-04-16

45 min

2010-04-23

45 min

2010-05-24

1h

2010-06-07

1h

I nästkommande avsnitt beskriver jag hur jag gick tillväga för att dokumentera
observationerna.

Från juni 2010 bemannades rollen ”Förvaltningsledare för IT” av en annan person. Under
fallstudiens genomförande är det två olika personer som bemannat rollen. Jag behandlar
bemanningen av denna roll i avsnitt 6.3.2.
3
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2.3.3 Dokumentation av empiriska data
Ett val att ta ställning till är huruvida intervjuer och observationer ska bandas eller
inte. Det finns för- och nackdelar med inspelning. En inspelning ger en riktigare
och mer fullständig återspegling av intervjun men inspelningen fångar däremot
inte det outtalade (Walsham 2006). Det finns därefter möjlighet att återvända till
det inspelande materialet under analys (ibid.). Inspelning kan även utgöra ett hinder om respondenten verkar bli osäker när inspelningen pågår eller om respondenten blir mindre öppen och sanningsenlig då han/hon vet att alla uttalanden
bandas (ibid.). Det kan även vara ett hinder för den som ställer frågorna genom att
bandspelaren gör att han/hon inte behöver lyssna uppmärksamt på vad respondenten säger. Ett alternativ till inspelning är att föra anteckningar under datainsamlingen och renskriva dem så snart som möjligt efter intervjutillfället (Walsham
1995).
Då en ordagrann återgivning inte har varit det viktigaste valde jag att under intervjuer och observationer på möten föra anteckningar. Det var viktigare att fånga
situationen och beskriva den. Anteckningarna omfattar således främst vad som
sades under intervjun eller under de möten jag observerade. Det finns en del citat i
mina empirikapitel då jag ibland fångade intressanta synpunkter och där jag ordagrant antecknade vad som sades. Jag skrev även en del anteckningar för att beskriva hur saker sades av en respondent eller under ett möte. Jag förde dock inte anteckningar under de fria samtalen med respondenterna på försäkringsbolaget. Så
snart jag fick tillfälle efter ett sådant samtal skrev jag ned intressanta synpunkter.
För att säkerställa att jag uppfattat situationen korrekt har jag erbjudit respondenterna möjlighet att läsa och ge synpunkter på råmanus till mina empirikapitel.
2.3.4 Insamling av sekundära data
Den tredje informationskällan var studier av sekundära data i form av dokumentation avseende projektet och förvaltningen. Vid Landstinget tilldelades jag dokumentation av huvudprojektledare, förvaltningsledare samt modellansvarig. Vid
Försäkringsbolaget hade jag fri tillgång till såväl projektets som förvaltningens
dokumentationsdatabas. Jag studerade projektdokumentation såsom projektdirektiv, projektplaner, rapporter avseende kvalitetsgranskning av projektet etc. Studier
av projektdokumentationen syftade till att få kännedom om projektet och dess syfte, mål, tidplan styrgrupp, resurser mm. Jag studerade även förvaltningsdokumentation såsom förvaltningsplan och förvaltningsspecifikation. Dessa studier syftade
till att få kännedom om förvaltningsorganisationen och dess uppdrag.
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Vidare studerade jag modeller och metodstöd för projekt- respektive förvaltningsstyrning i syfte att få kännedom om hur man i de två organisationerna arbetade i
projekt- respektive förvaltningsuppdrag. Vidare var syftet att undersöka vilka metodstöd som fanns tillgängliga i de två organisationerna. Vid Landstinget erhöll jag
dokumentation över Landstingets egenutvecklade projektmodell från den person
som utsetts som modellansvarig. Vid Försäkringsbolaget hade jag via den interna
webben tillgång till deras modeller och metodstöd.
Jag studerade även de två organisationernas externa webb för att inhämta kunskap
om organisationens uppbyggnad och verksamhet. På försäkringsbolaget hade jag
även tillgång till deras interna webb.

2.4 Analys av empiriska data
Efter datainsamlingen påbörjades arbetet med att analysera mina insamlade data.
Dataanalysen bör påbörjas så snart som möjligt och helst överlappande med datainsamlingen (Eisenhardt 1989). Ibland är dock en överlappning i praktiken inte
möjlig att genomföra och desto viktigare är det att göra fältanteckningar, skriva
kommentarer, föra dagbok för sig själv (ibid.). Efter intervjuer, fria samtal och observationer har jag skrivit kommentarer kring intressanta aspekter. På så sätt påbörjades analysen indirekt i samband med datainsamlingen.
Analysen av materialet har varit tolkande, vilket innebär att fenomenet har studerats i syfte att beskriva och förstå. Walsham (2006 s. 320) menar att en tolkande
studieansats tar sin början vid “the position that our knowledge of reality, including the domain of human action, is a social construction by human actors”. Detta
innebär att resultatet är en tolkning av andra människors tolkningar samt bygger
på att forskaren har en viss förförståelse för det som ska studeras. Tolkning kan
ses som en process där man först frilägger och sedan tilldelar mening åt det som
tolkas (Ödman 1991). I den friläggande aspekten fokuseras att beskriva det faktiska, det vill säga det som hände, i syfte att förstå. I den tilldelande aspekten är syftet
att gå från nuet till framtiden och ta ställning till fenomenets möjligheter. Tolkning
har därmed en tidsdimension, ”vi är bundna till det faktiska, det givna/ …
/samtidigt som vi frigör oss från dessa betingelser genom att i handling föregripa
vår framtid” (Ödman 1991 s. 46). Detta innebär att när jag betraktar ett fenomen
måste jag förstå dess ursprungsvillkor för att kunna uttala sig om en möjlig framtid.
2.4.1 Narrativ analys
I mina två empirikapitel har jag lagt vikten på friläggande tolkning i syfte att beskriva fallens förutsättningar samt överlämningen i respektive organisation. För
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organisering och presentation av de enskilda fallen har jag tillämpat narrativ analys. Med narrativ avses att presentera ett fenomen i form av en berättelse. Med
hjälp av en narrativ analys kan man organisera och presentera sitt insamlade material i en sammanhängande form (Myers 2009). En berättelse beskrivs vanligtvis
sekventiellt: med en början, ett antal aktiviteter som utförs samt ett avslut (ibid.). I
denna avhandling beskriver jag de studerade överlämningarna som en process
som har en början och ett slut. Jag beskriver vad som genomfördes från att överlämningen initierades till att projektet avslutades. Innan jag beskriver överlämningen i respektive organisation beskriver jag först bakgrunden och det utgångsläge som utgjorde grund för de två överlämningarna. Därefter beskriver jag hur
överlämningen gick tillväga med hjälp av ett antal aktiviteter och där flera aktörer
var involverade.
2.4.2 Teorigenerering på empirisk grund
För den tilldelande tolkningen har jag tillämpat teorigenerering på empirisk grund,
Grounded Theory (Strauss and Corbin 1998). Jag väljer hädanefter att benämna
Grounded Theory för GT. Jag valde att använda GT som analysmetod eftersom endast ett fåtal tidigare studier (se Vollman 1990, Pigoski 1997, Kajko-Mattsson et al.
2010, Khan och Kajko-Mattsson 2010) har behandlat detta område. Syftet med GT
är att generera teorier från empiriska data (Strauss and Corbin 1998) och därför
passade denna metod mitt avhandlingsarbete.
Om GT tolkas strikt ska kodning av insamlat material utföras innan befintliga teorier studeras. Detta för att med så öppna och ofärgade ögon som möjligt skapa sin
grundade teori och inte påverkas av tidigare studier och resultat (ibid.). När väl
kärnkategorin vuxit fram studeras befintliga teorier efter relaterade begrepp. Min
tolkning är att GT inte förutsättningslöst kan användas utan jag anser att en viss
förkunskap inom ett valt studieområde finns hos den som ämnar studera något.
Om förkunskapen inte finns är man troligtvis inte nyfiken på att lära sig mera och
således är inte området intressant att studera. Jag anser därför att GT såsom jag
har tolkat den är användbar för generering av mitt resultat. Min förförståelse inom
det studerade området kan relateras till styrning av IT-system ur ett utvecklingsoch förvaltningsperspektiv samt den problematik som uppstår vid överlämningen.
Mitt förfaringssätt liknar därmed metoden Multi Grounded Theory (i fortsättningen MGT), som uttalat adderar den teoretiska och interna grundningen till de empiriska resultaten (Goldkuhl och Cronholm 2003). MGT förespråkar empirisk, teoretisk och interngrundning (ibid.). Mitt resultat är empiriskt grundat genom att de
två fallstudierna resulterat i ett antal kategorier. Den teoretiska grundningen ut49

görs av den teoridrivna analysen genom de litteraturstudier jag har valt att förhålla mig till i mina teoretiska utgångspunkter. Med interngrundning avses att rekonstruera kunskap och grunda begrepp utifrån den empiriska och teoretiska grundningen samt att värdera framtagen kunskap (ibid.). Interngrundningen kan relateras till min förförståelse inom området och som i sin tur påverkat hur jag har värderat resultatet.

2.5 Kvalitetskriterier
I samband med kvalitativa studier talar man ibland om nyhet (eng. novelty), testbarhet (eng. testability) och empirisk validitet (eng. empirical validity) (Eisenhardt
1989), vilket skulle kunna jämföras med den kvantitativa ansatsens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Ett centralt bidrag inom akademin är att bidra med
ny eller vidareutvecklad kunskap. Kvalitativa forskningsansatser inleds vanligtvis
med att studera tidigare forskningsresultat inom området för att finna intressant
frågeställningar att undersöka. Jag har därför studerat litteratur inom informatik
och företagsekonomi för att utöka mina kunskaper inom området men även för att
klargöra varför jag finner mina frågeställningar relevanta och intressanta att studera djupare.
För att förstärka testbarheten, det vill säga möjligheten att testa iakttagelser och
resultat i andra kontexter, betonas vikten av att öppet och noggrant redovisa aktuella metoder och urvalskriterier samt att beskriva hur datainsamling genomförts.
Det har varit min ambition att i detta kapitel öppet och grundligt redogöra studiens
genomförande genom att beskriva val av fallstudieobjekt, datainsamlingstekniker
samt strategier för analys av empiriska data. De frågor jag har utgått ifrån vid mina
intervjuer återfinns även som bilaga i denna avhandling.
I den tolkande ansatsen vid fallstudier är empirisk validitet i resultatet centralt. Jag
har använt mig av triangulering är att erhålla ett bredare dataunderlag och eftersträva högre validitet på det insamlade materialet då ett bredare dataunderlag utgör en säkrare grund för tolkning. Jag har använt mig av metodtriangulering och
datatriangulering, se avsnitt 2.3. När det gäller intervjuer bör man utforma sina
frågor så att man får svar på det man söker svar på (Yin 2003). Det finns även en
risk att deltagaren ger det svar som man som forskare vill höra eller att deltagaren
likaväl som forskaren inte minns det hela korrekt. När det gäller dokumentation
kan insamlingen bli ofullständig. Viss dokumentation kan vara sekretessbelagd.
Forskaren kan dessutom göra egna tolkningar utifrån sin förförståelse (ibid.). För
att minimera missuppfattningar och feltolkningar har jag därför erbjudit deltagarna i mina fallstudier möjlighet att läsa och ge synpunkter på råmanus till mina em50

pirikapitel. Jag har därefter själv avgjort vilka synpunkter jag har valt att beakta i
min avhandling. Missuppfattningar och vissa tolkningar har reviderats.
En intressant aspekt att diskutera i samband med datainsamlingen är huruvida
mitt insamlade material har påverkats av forskningseffekten, det vill säga att aktörerna betedde sig annorlunda på grund av att de var medvetna om att jag studerade deras specifika överlämning. Kan jag med min blotta närvaro ha påverkat överlämningen för de två studerade fallen? Jag tror inte det. Mina intervjuer har dock
medfört att deltagarna själva har reflekterat över överlämningen och de aktiviteter
som genomfördes. Jag har därmed medvetandegjort deras egna insikter om överlämning. Jag tror dock inte att överlämningen vid Landstinget eller vid Försäkringsbolaget påverkades nämnvärt av mina intervjuer eller observationer. Det är
däremot möjligt att mina studier har en påverkan på framtida överlämningar i dessa organisationer. Genom mina fallstudier har jag tydliggjort deras perspektiv på
överlämning vilket i sin tur kan leda till förändringar i deras förfarande.
En annan aspekt att reflektera över är hur studiens resultat kan generaliseras i ett
vidare sammanhang (Klein och Myers 1999). Fallstudier som studiemetod ifrågasätts för hur det är möjligt att på ett vetenskapligt sätt utveckla och generalisera
teorier från ett fåtal fall. Jag håller med om kritiken att det inte är möjligt att, utifrån ett fåtal fall, statistiskt generalisera kunskap. Detta har inte heller varit mitt
syfte. Däremot kan fallstudier bidra till generaliseringar i form av begreppsutveckling, analytisk teorigenerering, beskrivning av specifika implikationer samt bidrag
till djupare insikter (Walsham 1995). Förespråkare av fallstudier (se t.ex. Walsham
1995, Yin 2003) menar att man med teorin som grund, kombinerad med en fallstudie, kan utföra en analytisk generalisering. Det är därför centralt att skilja på
statistisk och analytisk generalisering. Vid insamling och analys av kvantitativa
data är statistisk generalisering allmänt erkänt. Denna typ av generalisering är inte
möjlig vid analys av kvalitativa data men istället kan analytisk generalisering
genomföras. Analytisk generalisering syftar till att identifiera och analysera fenomen som, i liknande situationer, kan antas vara av mer generell karaktär (ibid.).
Mitt resultat kan därmed ses som ett språkligt bidrag i form av begreppsutveckling
samt ett bidrag enligt analytisk generalisering. Detta genom att beskriva överlämningsarenan med dess aktörer och aktiviteter.
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3

Från utveckling till förvaltning av IT-system

I detta kapitel presenteras den första delen av avhandlingens teoretiska referensram.
Syftet med den teoretiska referensramen är att ge läsaren förståelse för de teorier
som avhandlingen tar sin utgångspunkt i. I denna del av den teoretiska referensramen presenteras IT-relaterade begrepp samt aktiviteter för utveckling och förvaltning av IT-system. I nästa del av den teoretiska referensramen behandlar jag organisationsformer och styrmedel för att bedriva utveckling och förvaltning.

3.1 IT-system
Det förekommer flera olika definitioner för informationssystem och jag vill härmed
tydliggöra vad som avses när jag skriver om detta. Information System är den engelska benämningen på den akademiska disciplinen informatik. Informationssystem
(IS) kan även avse det objekt som studeras inom disciplinen. Disciplinen utvecklar
kunskap om det studerade objektet genom exempelvis styrnings- och utvecklingsprocesser för IS, begrepp och metoder för IS-utveckling samt olika typer av IS (Baskerville och Myers 2002). I denna avhandling fokuseras inte disciplinen utan det
objekt som studeras inom disciplinen. Som den uppmärksamme läsaren redan har
märkt använder jag benämningen IT-system där IT står för informationsteknik.
Detta avsnitt syftar till att diskutera olika begrepp för detta och därmed tydliggöra
mitt perspektiv på begreppen.
Jag börjar med begreppet informationssystem som var ett alternativ att använda i
denna avhandling. En tidig definition av informationssystem formulerades av
Langefors (1966). Han definierade ett informationssystem som ett system vars
uppgifter är att samla in, lagra, behandla och distribuera information (ibid). Ett
informationssystem är konstruerat av människor och är knutet till en viss uppgift
(Andersen 1994). Informationshanteringen i ett informationssystem kan utföras
såväl manuellt som maskinellt (ibid.). För att hantera informationen behövs någon
typ av verktyg. Det enklaste verktyget är papper och penna men vanligtvis är verktyget baserat på informationsteknik (IT). I denna avhandling fokuserar jag de informationssystem som baseras på IT.
Med begreppet informationsteknik avses tekniken, såsom mjukvara, hårdvara och
kommunikationsteknik, som är nödvändig för att samla in, lagra, bearbeta och distribuera information (Checkland och Howell 1998). En alternativ benämning är ITartefakt (se t.ex. Orlikowski och Iacano 2001, Benbasat och Zmud 2003, Galliers
2003). Med IT-artefakt avses IT-baserade verktyg som erbjuder funktionalitet och
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därmed bidrar till att effektivisera organisationen samt dess verksamheter (Orlikowski och Iacano 2001). De IT-baserade verktygen är därför inte fristående utan
påverkar och påverkas av handlingar och dess resultat. De är beroende av verksamheten och hur den förändras över tiden. I takt med att verksamheten förändras
bör även de IT-baserade verktygen vidareutvecklas för att fortsättningsvis stödja
verksamheten (Orlikowski och Iacano 2001). IT-baserade verktyg bör därmed studeras i en kontext eftersom det ska stödja ett antal uppgifter samt omfatta en viss
struktur (Benbasad och Zmud 2003). Jag delar ovanstående premisser avseende
det IT-baserade verktyget och återkommer till premisserna när jag behandlar förvaltning av IT-systemen, se avsnitt 3.4.1.
Jag skrev inledningsvis i detta avsnitt att en alternativ benämning till IT-system
hade varit att använda informationssystem. Att endast benämna systemet för informationssystem kan dock vara missvisande eftersom det existerar andra typer
av informationssystem. Jag har därför valt att använda begreppet IT-system och
syftar till IT-baserade informationssystem som det objekt som fokuseras i utveckling och förvaltningsuppdrag. IT syftar till att belysa den informationstekniska tilllämpningen med hjälp av IT-baserade verktyg vilka är en förutsättning för att kunna hantera informationen. Den verksamhet som utnyttjar IT-system omfattas inte i
IT-systemet men är däremot central eftersom IT-systemet syftar till att ge stöd till
verksamheten (Orlikowski och Iacano 2001).
3.1.1 Olika typer av IT-system
Det finns olika typer av IT-system. De är utvecklade för olika syften och för olika
ändamål såsom beslutssystem, affärssystem, produktionssystem, CRM-system och
system för e-handel etc. (Baskerville och Myers 2002). En del stödjer flera verksamheter inom en organisation medan andra stödjer en specifik verksamhet. De
kan även vara egenutvecklade eller standardiserade.
Ett egenutvecklat IT-system är framtaget och utvecklat för en enskild organisation
för ett specifikt ändamål. Det har visat sig att egenutveckling är både krävande och
kostsam. Att utveckla ett IT-system från grunden kräver noggrann analys av verksamheten och vad verksamheten vill uppnå med hjälp av ett IT-system (se t.ex.
Avison och Fitzgerald 2006). När väl kravbilden växt fram följer en omfattande
utveckling av IT-systemet. Samtidigt som utvecklingsarbetet pågår sker förändringar i verksamheten vilket kan medföra att den kravbild som togs fram inte längre är aktuell. Det har även blivit tekniskt svårare med egenutveckling eftersom
tekniken utvecklas i allt snabbare takt. Detta medför att det blir allt svårare att förvalta egenutvecklade IT-system.
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Ett standardiserat IT-system, eller ett så kallat standardsystem, är en färdig systemlösning som efter mer eller mindre anpassning kan implementeras i en organisation. Syftet med standardsystem är att flera organisationer ska använda samma programvaror till skillnad från det egenutvecklade IT-systemet som utvecklas
för en specifik beställare i syfte att stödja en viss verksamhet. De typer av standardsystem som jag relaterar till i mitt avhandlingsarbete är verksamhetsstödjande standardsystem. Dessa kan omfatta funktionalitet för en viss typ av verksamhet,
exempelvis ett ekonomisystem, eller stödja flera typer av verksamheter, så kallade
affärssystem eller verksamhetssystem. Inom den offentliga sektorn används ofta
den senare benämningen. Affärssystemen skiljer sig från övriga standardsystem
genom att erbjuda heltäckande och integrerade IT-system för organisationens totala informationsförsörjning (Klaus, Rosemann och Gable 2000). Intentionerna
med att införa ett affärssystem är således att förbättra organisationens effektivitet
och prestationsförmåga (se t.ex. Arnold 2006, Benders et al. 2006). Det är designat
för att integrera en organisations verksamhetsprocesser och är uppbyggt av ett
antal moduler som stödjer redovisning, personaladministration, försäljning, lager,
produktion, leverans, fakturering samt inköp (Klaus, Rosemann och Gable 2000,
Boudreau och Robey 2005, Hedman 2009).
3.1.2 Ett IT-systems livscykel
Ett IT-systems livscykel kan beskrivas med hjälp av den traditionella livscykelmodellen, se figur 4. Modellen utvecklades under 1980-talet och beskriver faserna för
ett IT-system. Det är en sekventiell metod där varje fas ska uppfyllas innan nästa
påbörjas (Avison och Fitzgerald 2003). Modellen benämns ofta vattenfallsmodellen, en metafor där de sekventiella faserna inte kan itereras och likt vatten endast
rinner nedåt. Den har kritiserats på grund av dess sekventiella genomförande och
som reaktion till denna har andra utvecklingsmetoder skapats. Jag återkommer till
andra utvecklingsmetoder i avsnitt 3.3.

Förändringsanalys
Analys

Design
Realisering

Implementering
Förvaltning

Figur 4. Livscykelmodellen (fritt efter Avison och Fitzgerald 2006).
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Jag har dock valt att ta utgångspunkt i vattenfallsmodellen för att illustrera utveckling och förvaltning av IT-system i de efterföljande avsnitten. Först återges en kort
beskrivning av de olika faserna.
Förändringsanalys omfattar aktiviteter för att identifiera behovet av ett nytt ITsystem. Aktiviteterna genomförs vanligtvis i en förstudie och resulterar i en kravspecifikation där verksamhetsmässiga och tekniska krav specificeras på en övergripande nivå (Avison och Fitzgerald 2006). Analys omfattar aktiviteter för att ytterligare fördjupa kravspecifikationen. För egenutvecklade IT-system används till
exempel begreppsmodeller och flödesmodeller för att beskriva vad IT-systemet
ska utföra (ibid.). För standardsystem utförs istället en anskaffning vilket omfattar
aktiviteter som jämförelser mellan olika alternativ, offerering och upphandling
(Hedman och Lind 2009). Utformning syftar till att designa IT-systemet i detalj för
att därefter utföra realisering, det vill säga konstruera systemet (Avison och Fitzgerald 2006). Förutom att utforma och konstruera själva IT-systemet, omfattas även
eventuella förändringar i verksamhetens processer. För standardsystem motsvaras detta av anpassningar eller konfigureringar av såväl standardsystem som verksamhetens processer (Benders, Batenburg och van der Blonk 2006). Implementering omfattar installation av IT-systemet i verksamheten samt utbildning till användare (Avison och Fitzgerald 2006). Efter driftsättningen påbörjas nästa fas som
är förvaltning av IT-systemet. I livscykelmetaforen kan man vilseledas och tro att
förvaltning endast är att underhålla IT-systemet. Förvaltning innefattar dock mer
än bara underhåll och jag diskuterar detta djupare i avsnitt 3.4.
Jag återkommer till livscykelmetaforen när jag diskuterar vad jag avser med utveckling samt förvaltning av IT-system. Dessförinnan vill jag dock behandla metodologiska begrepp såsom modeller och metod som utgör stöd vid utvecklingen och
förvaltningen.

3.2 Metodologiska begrepp
I föregående avsnitt behandlade jag begreppen informationssystem, IT-system och
IT-baserade verktyg. Jag skrev att informationssystem som begrepp har flera betydelser. Dels är IS benämningen på en disciplin, dels är IS det centrala studieobjektet inom disciplinen. Inom disciplinen omfattas studier och teoretisering av det
centrala objektet, det som jag har valt att benämna IT-system. En central del i disciplinen behandlar modeller och metoder för de olika faserna i ett IT-systems
livscykel. Jag relaterar till olika metodologiska begrepp i avhandlingen och jag vill
därför förtydliga vad jag avser med dessa. Metodologiska begrepp har vanligtvis
olika innebörd för olika författare. Ibland används även olika begrepp för samma
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sak vilket kan förvirra läsaren. Denna begreppsförvirring har diskuterats under en
längre tid (Goldkuhl 1991, Jayaratna 1994, Cronholm och Ågefalk 1999).
Begreppet metodologi kan ses som ett samlingsnamn som omfattar läran om vetenskapliga metoder (Nationalencyklopedin). Begreppet används dock ofta i en
snävare form för att beskriva en viss typ av samlingar av metoder och verktyg, t.ex.
metodologi för systemutveckling (Jayartna 1994).
Metod är, till skillnad från metodologi, en detaljerad beskrivning över tillvägagångssättet eller förfarandet vid lösandet av en vetenskaplig uppgift (Jayartna
1994). Metod och metodologi används dock ofta synonymt med varandra (ibid.).
Metoder karaktäriseras av användningsområdet, vilket arbete som ska utföras
samt vilka tekniker som ska användas (Andersen 1994). En metod är således ett
sätt att lösa ett visst problem och har ett specifikt användningsområde. En metod
bör därför vara så exakt beskriven att den kan användas på samma problem vid
olika tillfällen eller av olika personer, och ändå ge samma resultat.
Nära relaterat till metod är modell. En modell är en avbild, ett föredöme eller ett
mönster för något (Svenska akademins ordbok). En modell kan även vara en övergripande struktur för en viss typ av verksamhet (Goldkuhl 1991). En modell talar
således om vad som ska göras med inte hur det ska göras (ibid.). En modell, likt
livscykelmodellen (figur 4), är uppbyggd av olika delar eller faser. En enskild fas
kan i sin tur utföras med hjälp av en eller flera metoder. I denna avhandling relaterar jag modell till generella beskrivningar av t.ex. projekt- och förvaltningsstyrning. Modellen beskriver i grova drag vilket arbete som ska genomföras och vem
som bör genomföra det.
Jag har hittills behandlat ett antal hjälpmedel av beskrivande karaktär, det vill säga
riktlinjer för hur ett arbete kan bedrivas. Det finns även en annan typ av hjälpmedel, nämligen verktyg. Dessa är till för att man ska kunna utföra ett arbete och är
vanligtvis integrerade i metoderna (Goldkuhl 1991). Inom systemutveckling finns
till exempel verktyg i form olika IT-stöd för att designa och utveckla ett IT-system.
För projektledning finns ett antal projektledningsverktyg för att planera och administrera uppdrag. En annan form av verktyg är mallar och checklistor. Mallar är till
stöd för att till exempel skriva en projekt- eller förvaltningsplan. Checklistor syftar
till att stämma av att arbetet utförs enligt den utvalda metoden.
Jag vill härmed introducera benämningen metodstöd som ett samlingsnamn för
modeller, metoder och verktyg. Jag använder mig av benämningen i efterföljande
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kapitel när jag beskriver hur projekt- samt förvaltningsorganisationerna använt sig
av olika modeller, metoder och verktyg.

3.3 Utveckling av IT-system
Med utveckling av IT-system avser jag arbetet med att anskaffa och införa ett ITsystem, oavsett om det är egenutvecklat eller ett standardsystem, i en organisation. Jag vill dock vidga begreppet till att även omfatta vidareutveckling av ITsystem. En stor del av den utveckling som bedrivs avser vidareutveckling av redan
driftsatta IT-system. Viss vidareutveckling, exempelvis enklare modifieringar,
genomförs utan alltför omfattande analys, design och realisering. Denna typ av
vidareutveckling bedrivs vanligtvis inom ett förvaltningsuppdrag och jag återkommer till detta i avsnitt 3.4. Mer omfattande vidareutveckling kan dock vara lika
omfattande som anskaffning och införande av ett nytt IT-system avseende aktiviteter, tid och kostnad.
Anskaffning och införande av ett standardsystem omfattar inte någon större utveckling utan istället utförs anpassningar av redan färdiga systemlösningar. Begreppet utveckling kan därför upplevas som missvisande när det gäller införande
av standardsystem. En organisation som inför ett standardsystem kan välja olika
strategier för anskaffning och införande. De flesta organisationer utför med stor
sannolikhet ett antal anpassningar av såväl verksamhetens processer som modifieringar av standardsystemet. Att anpassa standardsystemets funktionalitet efter
verksamhetens processer innebär en fortsatt kontinuerlig anpassning allteftersom
nya versioner levereras (Benders, Batenburg och van der Blonk 2006). Att istället
anpassa verksamhetsprocesserna efter standardsystemet kräver ofta ett omfattande förändringsarbete i organisationen. Genom att anpassa verksamhetsprocesserna till systemet skapas en övergripande standardisering av rutiner och arbetssätt i organisationen (ibid.).
Utvecklingen genomförs vanligtvis efter någon utvecklingsmetod. Jag har tidigare
behandlat livscykelmodellen (avsnitt 3.1.2) vilken kritiseras för dess sekventiella
genomförande. Krav på kortare ledtider, mer frekventa leveranser samt ett samarbete mellan kravställare och användare har lett till alternativa utvecklingsmetoder
som exempelvis prototyping, lättrörliga samt evolutionära metoder. I prototyping
skapas snabbt ett verksamhetsnära exempel som stäms av med kravställare och
användare (Avison och Fitzgerald 2006). När användare efter ytterligare önskemål
godkänt prototypen utvecklas därefter IT-systemet. I lättrörliga metoder sker utvecklingen iterativt och/eller inkrementellt. I den iterativa metoden skapas snabbt
ett körbart IT-system och därefter sker utvecklingen i iterationer till dess att all
58

funktionalitet är utvecklad. I inkrementell utveckling levereras funktionaliteten i
flera leveranser där varje version kan ses som mindre vattenfallsmodeller (Larman
och Basili 2003). I den evolutionära metoden levererar man, liksom i inkrementell
utveckling, systemet i delleveranser men skillnaden är att kraven inte är kända
(Avison och Fitzgerald 2006). Efter varje delleverans sker därför en uppdatering
av kraven.
3.3.1 Perspektiv på utveckling i denna avhandling
I ett IT-systems livscykel, se figur 4, motsvarar utveckling faserna analys, utformning, realisering och implementering. Dessa faser genomförs i större eller mindre
omfattning oavsett om det är egenutveckling eller införande av ett standardsystem, se avsnitt 3.1.2. Med utveckling avser jag utveckling av ett nytt IT-system,
anskaffning och anpassning av ett av marknadens standardsystem samt omfattande vidareutveckling av befintliga IT-system. Utveckling som begrepp kan vara
missvisande vid införandet av standardsystem men det är ett vedertaget begrepp
inom den studerade disciplinen och jag har därför valt det som samlingsnamn för
ovan beskrivna aktiviteter.
Jag vill även förtydliga att jag fokuserar kundperspektivet i utvecklingsuppdraget
det vill säga det är mottagaren av IT-systemet som driver processen framåt. Det är
mottagaren som är i behov av ett nytt IT-system och som väljer att antingen utveckla ett eget eller att köpa ett standardsystem. Ett standardsystem ska även
lämpa sig för flera kunder vilket innebär att producenter/leverantörer av ITsystemet fokuserar ett annat perspektiv4 på systemet. Standardsystemet ses som
en produkt som ska säljas till flera kunder (Hedman och Lind 2009). Mitt intresseområde omfattar dock kundperspektivet, där mottagaren har en central roll för
utveckling av IT-system.
Jag har nu definierat vad jag menar med utveckling samt vilka aktiviteter som igår.
I nästa kapitel beskriver jag hur utveckling kan organiseras. Utvecklingen bedrivs
vanligtvis i projekt och jag fördjupar mig i projekt som arbetsform i avsnitt 4.6.1.
Vidare behandlar jag hur styrningen av ett utvecklingsuppdrag sker (avsnitt 4.6.2).

4 I detta perspektiv fokuseras produktlivscykeln i form av att standardsystemet ses som en
produkt. Produktlivscykeln omfattar en produkts livslängd för försäljning och i detta perspektiv fokuseras utveckling av IT-systemet såsom en produkt. Livslängden delas in i följande faser; Introduktion, Tillväxt, Mognad, och Nedgång (se t.ex. Keppler 1996).
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3.4 Förvaltning av IT-system
När ett IT-system har införts i en organisation påbörjas nästa fas i ett IT-systems
livscykel, nämligen förvaltning. Det finns dock inget entydigt begrepp för vad som
avses med förvaltning. Det är vanligt att förvaltning relateras till ett leveransperspektiv, det vill säga förvaltning definieras som ”Modication of a software product
performed after delivery” (IEEE 1998 s. 3). Detta perspektiv illustreras även i livscykeln, se figur 4.
Förvaltning innebär att modifiera IT-systemet genom att rätta fel, förbättra prestandan samt anpassa systemet efter förändringar i omgivningen (ISO/IEC5standard 14764 2006). Modifieringarna klassificeras vanligtvis som rättningar,
anpassningar eller förbättringar (se t.ex. Kitchenham et al 1999). Det har visat sig
att en stor del av förvaltningen omfattar förbättringar samt anpassningar till omgivningen (se t.ex. Bennet och Rajlich 2000, Chapin et al 2000). Chapin et al (2000)
anser därför att begreppet förvaltning är ett för snävt begrepp för de aktiviteter
som genomförs när ett IT-system är i drift. De menar att de aktiviteter som utförs
för ett driftsatt IT-system är av såväl vidmakthållande som vidareutvecklande karaktär (ibid.).
Vidmakthållande aktiviteter är exempelvis att hantera incidenter, rätta fel eller
stödja användare. Vidareutveckling avser aktiviteter som förändrar det driftsatta
IT-systemet eller förändrar utnyttjandet av IT-systemet (Kitchenham et al 1999).
Chapin et al (2000) menar dock att förvaltningsbegreppet snarare förknippas med
vidmakthållande än med vidareutveckling. En förklaring till detta kan vara att förvaltning till stor del är händelsedrivet, vilket innebär att förvaltningsaktiviteterna
stimuleras av att något händer (Kitchenham et al 1999). Det kan vara ett felärende
som anmäls av en användare eller en konfigurering av en ny version av det ITbaserade verktyget. Vidareutveckling i sin tur stimuleras av ett krav eller ett behov
från en beställare eller användare (ibid.). I livscykelmodellen synliggörs inte vidareutveckling men vidareutveckling kan ses som en mindre och avgränsad livscykel
för det som ska utvecklas eller förändras (Pigoski 1997). Det innebär att faserna
analys, utformning, realisering och implementering, se figur 4, sker i större eller
mindre omfattning även vid vidareutveckling.
Jag har hittills skrivit att förvaltning innefattas av aktiviteter som syftar till att
vidmakthålla eller vidareutveckla IT-systemet. Förvaltning omfattar även aktivite-

5 The International Organization for Standardization/the International Electrotechnical
Commission
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ter för att stödja användare i sitt användande av IT-systemet i form av att ge support, informera och samt vid behov utbilda (se t.ex. Pigoski 1997). Nordström och
Welander (2005) lägger även till förvaltningsstyrning som en aktivitet i förvaltningen. De argumenterar för att fler än en enhet inom organisationen är involverade som användare, kravställare eller som förvaltare av IT-systemet. Förvaltningsstyrning innebär att styra, planera och prioritera aktiviteter i förvaltningen av såväl vidmakthållande som vidareutvecklare karaktär (ibid.). Kitchenham et al (1999
s. 379) definierar förvaltningsstyrning som ”the process used to manage maintenance services”. Författarna (ibid.) skriver att förvaltningsstyrning omfattar styrning av konfigurationer och modifieringar. Förvaltningsstyrning är därmed en central aktivitet i förvaltningen, för att planera samt prioritera förbättringar och anpassningar av IT-systemet. Colter (1987) anser att det största problemet med förvaltning är av styrningskaraktär och April et al (2005) menar att det fortfarande
gäller. Jag återkommer till förvaltningsstyrning utförligare i nästa kapitel där jag
behandlar organisering av och styrmedel för förvaltning.
3.4.1 Förvaltningsobjekt
Vad är det som förvaltas? På samma sätt som det finns flera perspektiv på förvaltning finns flera perspektiv på vad som förvaltas. En stor del av den studerade litteraturen behandlar förvaltning av mjukvara (Kitcenham et al 1999, Bennet och Rajlich 2000, Chapin et al 2000, Kajko-Mattsson 2001, April et al 2005). Jag ser i denna avhandling mjukvara synonymt med det IT-baserade verktyget, se avsnitt 3.1.
Nordström (2005) använder istället begreppet förvaltningsobjekt för det som ska
förvaltas. Förvaltningsobjektet definieras som ”det underlag som används i en förvaltningsverksamhet” (ibid., s. 142) och utgör ett medel för att avgränsa en förvaltningsverksamhet. Författaren anser att om förvaltningsobjektet är det samma som
ett IT-baserat verktyg fokuseras IT-nära aktiviteter av vidmakthållande karaktär
(ibid.). Det IT-baserade verktyget har dock sitt ursprung i sociala och ekonomiska
verksamheter (Orlikowski och Iacano 2001). Detta uppmärksammades redan på
1980-talet genom Kling och Dutton (1982) som menade att informationssystemet
bara är en del av större objekt som omfattar de komponenter som är nödvändiga
för att det IT-baserade verktyget ska användas i en verksamhet. Dessa verksamheter förändras över tiden vilket innebär att även verktyget bör vidareutvecklas så
att det ger ett fortsatt stöd till verksamheten. För att beakta det verksamhetsmässiga perspektivet bör ett förvaltningsobjekt därmed även omfatta de verksamhetsprocesser som stöds med hjälp av IT-systemen. Detta för att säkerställa att ITsystemen vidareutvecklas i samma takt som verksamhetsmässiga förändringar
genomförs.
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Nordström (2005) driver förvaltningsobjektperspektivet ytterligare ett steg och
menar att förvaltningsobjekt bör innehålla samtliga IT-baserade verktyg som stödjer en viss verksamhet. Det för att skapa en helhetsbild samt en gemensam styrning av de involverade IT-systemen. Detta innebär att ett förvaltningsobjekt kan
omfatta såväl processbeskrivningar som ett flertal IT-baserade verktyg.
I denna avhandling använder jag förvaltningsobjekt i det vidare perspektivet, det
vill säga förvaltningsobjektet omfattar såväl IT-system som de processer som delvis eller helt är automatiserade med hjälp av IT-system. Jag delar Nordströms
(2005) uppfattning att förvaltningsobjekt bör omfatta samtliga IT-system som
stödjer en viss verksamhet. På så sätt skapas ett helhetsperspektiv på förvaltningen av de IT-system som stödjer en viss typ av verksamhet. Med förvaltningsobjekt
avser jag härefter en gruppering av de IT-system som stödjer en viss typ av verksamhet samt de processer som helt eller delvis är automatiserade med hjälp av ITsystemen. Förvaltningsobjektet avgränsas i sin tur av en specifik verksamhet, dess
processer och produkter/tjänster. I detta perspektiv blir även organiseringen av
förvaltningsuppdraget central. Jag återkommer i avsnitt 4.7.2 till hur förvaltningen
bör organiseras för att säkerställa styrningen av förvaltningsobjektet ur ett verksamhetsperspektiv.
3.4.2 Perspektiv på förvaltning i denna avhandling
I föregående avsnitt tydliggjorde jag vad som avses med förvaltningsobjekt i denna
avhandling. Perspektivet på vad som förvaltas medför vilka aktiviteter som fokuseras i förvaltningen. I en IT-baserad förvaltning fokuseras modifieringen av ITsystem och denna är ofta händelsebaserad. Om förvaltningen baseras på förvaltningsobjekt är förvaltningen händelse- och kravbaserad. Därmed blir förvaltningsstyrningen en central aktivitet för att planera och prioritera inkomna ärenden och
krav på IT-systemen. När jag skriver om förvaltning i denna avhandling avses följande aktiviteter:
-

Förvaltningsstyrning i form av att planera och prioritera aktiviteter för såväl vidmakthållande som vidareutveckling, upphandling mot externa leverantörer etc.

-

Stöd till användare i form av support, information och utbildning

-

Modifiering av IT-system genom rättning, anpassning och vidareutveckling

-

Säkerställande av driften genom överenskomna servicenivåer såsom åtgärdstider, öppettider, servicefönster
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I detta kapitel har jag klargjort vad jag menar med IT-system, utveckling och förvaltning. I nästa kapitel beskriver jag organisationsformer och styrmedel för att
därefter behandla hur utveckling och förvaltning av IT-system kan organiseras och
styras.
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4

Organisation och styrning vid utveckling och förvaltning av IT-system

I detta kapitel presenteras den andra delen av avhandlingens teoretiska referensram.
Syftet med detta kapitel är att ge läsaren förståelse för de teorier som avhandlingen
tar sin utgångspunkt i. I denna del av den teoretiska referensramen presenteras olika
begrepp som organisation och verksamhet samt styrmedel för dem. Därefter behandlas organisationsformer och styrmedel för utveckling och förvaltning av IT-system.

4.1 Centrala begrepp
Innan organisationsformer behandlas, vill jag inledningsvis redogöra vad jag avser
med begreppen verksamhet och organisation. Dessa två begrepp är delvis synonyma med varandra och det händer att dessa i dagligt tal sammanväxlas med varandra. Vidare vill jag behandla begreppen processer och koordination som är nära
relaterade till verksamhet och organisation.
4.1.1 Verksamhet och organisation
Organisation definieras enligt Nationalencyklopedin (2010) som ”en planmässig
samverkan mellan individer och grupper med gemensamma intressen åsyftas (förekommer ofta i sammansättningar, t.ex. personalorganisation)”. Organisation kan
även avse ett företags eller en förvaltnings utformning, ofta hierarkisk med ”klara
skiljelinjer mellan över- och underordnade nivåer för att legitimera och underlätta
beslutsfattande, ordergivning och kontroll” (ibid.).
En organisation består därmed av ett antal aktörer som utför ett antal mer eller
mindre koordinerade arbetsuppgifter för att uppnå ett mål. Jacobsen och Thorsvik
(2010 s. 10) definierar en organisation som ”ett socialt system som är medvetet
konstruerat för att uppnå ett bestämt mål”. ”Socialt” anspelar på att en organisation består av en grupp individer som samverkar. ”System” anspelar på att individerna genom gruppen är avgränsade från omvärlden. ”Mål” är orsaken till varför
en organisation har upprättats och beskriver vad man vill åstadkomma med den.
Med ”medvetet konstruerat” menas att organisationerna är medvetet utformade
på det sätt som tros vara det mest effektiva för att lösa arbetsuppgifterna. Organisationen kännetecknas enligt Bruzelius och Skärvad (2004) av: (1) sättet att fördela och specialisera arbetsuppgifter, (2), planerad samordning och målinriktad
styrning för verksamheten, (3) ett tydligt ledarskap samt (4) förverkligande av
uppsatta mål.
Verksamhet förknippas med ett fortlöpande arbete eller någon aktivitet som vi
deltar i (Knutagård 2003). Varje dag är vi verksamma inom en rad olika områden
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som kan vara arbets- eller fritidsrelaterade. Ibland finns uttalade mål men ibland
är målet diffust. En verksamhet är uppbyggd av ett antal handlingar eller aktiviteter som mer eller mindre styr mot detta mål (ibid.). Det som ska produceras kan
ses som ett resultat av handlingarna eller aktiviteterna som utförs i verksamheten.
En verksamhet innebär att ”någon/några som gör något för någon/några” (Goldkuhl och Röstlinger 2005 s. 4). Det centrala i en verksamhet är med andra ord de
aktiviteter som utförs. Aktiviteterna utförs i sin tur av en aktör eller en organisatorisk part. En verksamhet kan omfatta en hel organisation, delar av en organisation
eller flera samverkande organisationer (Abrahamsson och Andersen 2005). I arbetsrelaterade verksamheter är det vanligt förekommande med verksamhets- och
processbeskrivningar för att tydliggöra hur aktiviteter utförs samt vem som utför
dem.
Verksamhetsbegreppet betonar de aktiviteter som utförs medan organisationsbegreppet betonar den grupp individer som är ansvariga för och utför ett antal aktiviteter. Likhetstecken kan därmed inte sättas mellan verksamhet och organisation.
Verksamhet och organisation är två centrala begrepp i min avhandling eftersom
jag studerar aktiviteter som utförs i överlämningen där flera aktörer är involverade. I mina fall är aktörerna delaktiga i projekt- och förvaltningsorganisationerna.
Dessa behandlas utförligare i avsnitt 4.6.1 och 4.7.1.
Begreppet organisation kan studeras från såväl makro- som mikroperspektiv. Avhandlingen fokuserar främst organisationsformer i ett mikroperspektiv, det vill
säga organisationer för utveckling och förvaltning av IT-system. Dessa organisationer är sammansatta för att lösa en specifik uppgift och bemannas i sin tur med
personal från den permanenta organisationen. Med makroperspektiv på en organisationsform avser jag den permanenta organisationsform som är fastställd för en
organisation med till exempel divisioner, avdelningar och enheter. För att tydliggöra vilken typ av organisation som avses introduceras härmed begreppet basorganisation. Med basorganisation avser jag organisationen i makroperspektiv och som
utgör ett företags utformning. I denna finns klara skiljelinjer mellan över- och underordnade och hur beslutfattande och ordergivning sker. Jag behandlar olika organisationsformer mer utförligt i avsnitt 4.3.
4.1.2 Processer och koordination
Nära förknippat med verksamhet är processer. Processbegreppet kan dock användas i olika betydelser. En studie av van de Ven (1992) avseende hur processbegreppet använts inom managementstudier visade på följande betydelser: (1) en
logik för att förklara kausala samband mellan input (oberoende variabler) och
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output (beroende variabler), (2) en typ av begrepp som refererar till individers
och organisatorers aktiviteter samt (3) en sekvens av händelser som beskriver hur
saker förändras över tiden. I denna avhandling fokuseras processer i betydelsen
att beskriva en serie aktiviteter eller arbetsflöden. Förutom att definiera arbetsflöden måste aktiviteter koordineras för att processerna ska tillföra organisationen
ett värde (Denning och Medina-Mora 1995, Keen 1997). Keen (1997 s. 19) definierar, med hänsyn till både arbetsflöde och koordination, process som ett arbete som
uppfyller fyra kriterier: ”… it is recurrent; it affects some aspect of organizational
capabilities; it can be accomplished in different ways that make a difference to the
contribution it generates in terms of cost, value, service, or quality; and it involves
coordination.” Det räcker därför inte att endast beskriva en verksamhet i form av
”input - aktivitet - output”, det vill säga att beskriva materiella och immateriella
flöden. Processer omfattar ett antal steg vilket kan innebära att flera organisatoriska enheter engageras. Det behövs därmed, förutom de ingående beskrivningar
av de aktiviteter som utförs, även beskrivas vem som utför samt när detta utförs
(Denning och Medina-Mora 1995). Detta medför att koordination är centralt för
styrning av en process. Det finns flera definitioner av koordination och Melin
(2002 s. 79) sammanfattar dessa definitioner till att innehålla ”… begrepp och delaktiviteter/handlingar såsom hantering av beroende, fördelning av uppdrag/uppgifter, allokering av resurser, förhandling och mål”. Koordinationen syftar därmed till att styra aktiviteterna i processen genom att tilldela olika aktörer
ansvar för delaktiviteterna.
4.1.3 Arena och interaktion
Ett centralt begrepp i min avhandling är arena såsom en form av mötesplats mellan aktörer. Den ursprungliga arenan var den sandbeströdda platsen för en amfiteater, en plats där deltagarna kunde ses från alla håll av åskådarna och där deltagarna också visste om att de var iakttagna (Nationalencyklopedin 2010). Med mötesplats menas i avhandlingen att ”människor uppträder på en arena, som är skapad av samma eller andra människor, med givna spelregler för sina aktiviteter”
(Andersson 1998 s. 64). Arena är därmed den plats där något utbyte sker efter ett
antal givna spelregler. Spelreglerna eller utbytet kan tydliggöras med någon form
av interaktion eller ett samspel där grupper eller individer genom sitt handlande
ömsesidigt påverkar varandra (Nationalencyklopedin 2010). Samspelet eller interaktionen kännetecknas följaktligen av handlingar som riktas från en aktör till en
annan (se t.ex. Goldkuhl och Lind 2004). I min avhandling motsvaras interaktionen
av de överlämningsaktiviteter som utförs av aktörer i samt mellan projekt- och
förvaltningsorganisation.
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Jag introducerar redan i avhandlingens rubrik begreppet överlämningsarena och
syftar till den specifika mötesplats där överlämningen av en projektorganisations
ansvar och resultat till en förvaltningsorganisation sker. I avsnitt 7.3 diskuterar jag
överlämningsarenan djupare samt definierar spelreglerna för denna.
4.1.4 Analysmodell för verksamhetsutveckling
För att beskriva och utveckla en verksamhet kan med fördel olika modeller användas (Walsham 2006), se även avsnitt 2.1.3. Eftersom jag studerar utveckling och
förvaltning av IT-system, vanligtvis utförda av olika typer av verksamheter, samt
hur dessa verksamheter kommunicerar och agerar med varandra har jag valt att
använda en modell för att belysa överlämningen ur olika aspekter. Modellen har
använts som guide vid utformning av fallstudierna samt som inspiration till strukturen på analysen av överlämningen. Beroende på vilken modell man väljer att
använda kommer vissa aspekter att fokuseras och andra att hamna i bakgrunden.
För att besvara min övergripande forskningsfråga samt delfrågorna, se avsnitt 1.4,
har följande aspekter varit centrala för val av analysmodell:
-

Belysande av processperspektiv där aktiviteter är i fokus

-

Möjlighet att identifiera olika aktörer samt relationen mellan dem

-

Möjlighet att identifiera förutsättningar för att utföra aktiviteter

Jag valde den praktikgeneriska modellen (i fortsättningen benämnd PGM) framtagen av Goldkuhl och Röstlinger (2006) vilken jag upplevde stödja ovanstående
aspekter. PGM är förutom en modell även ett teoretiskt bidrag och representerar
ett sätt att illustrera verksamheter. Valet föll på PGM eftersom den kombinerar ett
horisontellt och ett vertikalt processperspektiv med aktörer (roller) och deras relationer. PGM presenteras i figur 5 vilken illustrerar dess utgångspunkter och inbördes relationer.

68

Transaktionella förutsättningar
Ex. produktbeställning, underlag,
ersättning, omdömen om den
specifika transaktionen

Handlingar utförda på ett visst sätt ,
på någon plats och under en viss tid
av producenter (människor, maskiner)
baserad på erfarenheter och förmåga

Uppdragsgivare
Ex. beställare, försörjare,
finansiärer

Infrastrukturella förutsättningar
Ex. basuppdrag, baskapital, normer,
beskrivningar, instrument

Uppdragsgivare
Ex. basuppdragsgivare, finansiärer,
normställare, kunskapare

Produkter
och andra resultat

Klienter, deras
nyttjande
och uppkomna
effekter
Andra resultander
och påverkan på dem
och deras handlingar
samt uppkomna effekter

Figur 5. Den praktikgeneriska modellen (Goldkuhl och Röstlinger 2006 s. 13, min
översättning).
Det centrala i PGM är handlingarna som utförs av producenter. Varje handling har
en start- och en stopptid samt utförs ofta på en begränsad plats. Handlingarna syftar till att framställa produkter och andra resultat som kommer till användning av
klienter och andra resultander.
För att producenterna ska kunna utföra handlingarna krävs förutsättningar i form
av transaktioner och infrastruktur. Transaktioner avser materiella förutsättningar
i form av en produktställning, underlag, ersättning samt tidigare omdömen om den
specifika transaktionen. Infrastruktur avser de immateriella förutsättningar som
verksamheten vilar på och omfattar basuppdrag, baskapital, normer, beskrivningar och instrument. Basuppdraget kan vara av tre typer: sortiment, roll- och resursuppdrag.
PGM har använts som en checklista för att fånga potentiellt intressanta aspekter.
De aspekter som var i förgrunden för utformningen av mina fallstudier var handlingar och aktörer i de olika typer av verksamheter som jag studerade. När det
gäller aktörer var jag intresserad av uppdragsgivare, producenter samt klienter.

4.2 Organisationsperspektiv
Det finns olika perspektiv för att studera organisationer. Scott och Davis (2007)
skriver om följande tre perspektiv: rationella, naturliga eller öppna. Perspektiven
har utvecklats parallellt från början av 1990-talet som konceptuella begrepp för att
studera organisationer. Dessa perspektiv överlappar därmed varandra och det
finns även konflikter mellan dem (ibid.). Det finns ett värde att förstå de olika per69

spektiven. Perspektiven enskilt eller kombinerat kan hjälpa till att förklara varför
organisationer är strukturerade på ett visst sätt och varför t.ex. målstyrning är
centralt för en organisation men inte för en annan.
I det rationella perspektivet fokuseras mål och formalisering. Målen bör vara specifika och tydliga i syfte att uppnå önskat resultat. Med formalisering avses i vilken
grad arbetsuppgifterna är beskrivna (Mintzberg 1983) och i detta perspektiv finns
beskrivna processer och rutiner för hur arbetsuppgifterna ska genomföras. Formalisering behandlas utförligare under avsnitt 4.3.1. I detta perspektiv betraktas organisationen som ett medel för att uppnå bestämda mål.
När organisationer betraktas ur naturligt perspektiv ses organisationen som ett
socialt system med relationer och konflikter samt med fokus på att överleva (Scott
och Davis 2007). I detta perspektiv beaktas de anställdas personliga och sociala
behov. Organisationen blir därmed mer än bara ett medel och förtjänar i detta perspektiv att betraktas samt utforskas för sitt eget värde.
I det öppna perspektivet, betraktas organisationen som självgående men beroende
av inflöden från och utflöden till sin omgivning (ibid.). Beroendeförhållandet till
organisationens omgivning blir därmed starkt. Processer är centrala i detta perspektiv eftersom inflödet ska transformeras och därefter skapa ett utflöde.
Ett annat perspektiv än de tre ovan beskrivna är att beskriva det sociala perspektivet. Detta perspektiv har fått genomslag inom IS-forskningen. I The FRISCO-report,
som är ett ramverk för IS-koncept, beskrivs informationssystem och organisation
enligt: ”Information systems are designed and implemented within an organization
to support adequate action such that value addition may be achieved/… /An organisation constitutes a social system, where action is performed within the frame
of more or less well established goals, norms and rules and behaviour.” (Falkenberg 1998 s. 17). Det sociala perspektivet är att betrakta som en kombination av
det rationella och naturliga perspektivet i vilket mål, normer samt beteende kombineras.
4.2.1 Perspektiv i denna avhandling
I samtliga perspektiv handlar det om att betrakta organisationer i enlighet med
olika metaforer (Morgan 2006). Morgan (ibid.) liknar organisation med andra metaforer såsom maskin, organism, hjärna, kultur, politiskt system, flöde och transformation. Beroende på vilket perspektiv eller vilken metafor man använder för att
beskriva en organisation kommer olika egenskaper att träda fram i beskrivningarna. Thompson (1967) menar att de olika perspektiven kan vara applicerbara i en
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organisation, men på olika delar av den. I denna avhandling kombineras främst de
rationella och öppna perspektiven när jag studerar de organisationer som arbetar
med utveckling samt förvaltning av IT-system.
Mål samt formalisering är särskilt tydligt när utveckling bedrivs i projektform och
här är det rationella perspektivet utmärkande. I avsnitt 3.4.1 beskrev jag min syn
på förvaltningsobjekt och att förvaltningsobjektet även utgör medel för att avgränsa ett förvaltningsuppdrag. Såsom ett projekt bör därför även förvaltningsuppdraget formaliseras genom att definiera mål. Det rationella perspektivet är därför
högst relevant när jag studerar förvaltningsorganisationer.
I mina studier av utvecklings- och förvaltningsverksamheter fokuserar jag även inoch utflödet. Projektorganisationen etableras för att ett visst uppdrag ska genomföras. Uppdraget, målet eller inflödet är därmed det som styr vad som ska utföras i
projektorganisationen. Projektorganisationen ska därefter lämna resultatet vidare
till en förvaltningsorganisation. Projektleveranserna påverkar i sin tur förvaltningsuppdraget genom att resultatet innebär en förändring av förvaltningsobjektet. Förvaltningsuppdraget drivs även av ett antal händelser eller krav, se avsnitt
3.4. Användare felanmäler, ställer krav eller har önskemål på IT-system. Det öppna
perspektivet är därmed centalt i mina studier av utvecklings- och förvaltningsverksamhet eftersom projekt- och förvaltningsorganisationen är beroende av omgivningen.
Även det sociala perspektivet är applicerbart för mina studier. I detta perspektiv
fokuseras handlingar som genomförs inom ramen för mer eller mindre fastställda
mål, normer, regler och beteenden. De handlingar som jag fokuserar i mina studier
är främst de aktiviteter som genomförs i samband med överlämning.
Jag har avgränsat mig till att studera organisationerna enligt det naturliga perspektivet, jag fokuserar främst mina studier på rollnivå och inte på personnivå. Genom
att inte studera organisationerna som ett naturligt system utelämnas en organisations genomströmning av personal, resurser och information utanför organisationens gränser. En viss genomströmning kommer jag dock att beröra eftersom jag
avser att studera de styrande rollerna för utveckling och förvaltning av IT-system.
Utveckling, såsom jag definierat det i avsnitt 3.3, och förvaltning utförs vanligtvis
av skilda organisationer. Det sker därför ett utbyte mellan dem i form av såväl information som material. I detta utbyte fokuserar jag dock kommunikationen på
främst rollnivå.
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4.3 Organisationsformer
En basorganisation, se avsnitt 4.1.1, kan vara utformad på olika sätt. Beroende på
storleken och föränderligheten i basorganisationen kan den vara av enkel eller mer
komplicerad struktur. I följande avsnitt presenteras olika organisationsformer,
från de mer grundläggande till de teambaserade.
4.3.1 Grundläggande organisationsformer
Vanliga sätt att strukturera basorganisationer är följande (se t.ex. Mintzberg 1983,
Hatch 2002, Scott och Davis 2007):
-

Enkel struktur förknippas med små organisationer med minimal arbetsfördelning och direkt styrning.

-

Funktionell struktur används av organisationer som ställer krav på differentiering och grupperar olika verksamheter i enlighet med en logik gällande
arbetsfunktioner (ex. produktion, försäljning, personaladministration, redovisning).

-

Byråkratisk struktur karaktäriseras av strikta regler och rutiner, hög grad
av formalisering samt tydlig hierarki av auktoritetsnivåer.

-

Divisionaliserad struktur är vanligt förekommande i stora och multinationella organisationer. Divisionerna grupperas efter produkt, marknad eller geografi där varje division opererar enskilt. Inom varje division är den funktionella strukturen (se ovan) vanligt förekommande.

-

Adhoc karaktäriseras av låg grad av formalisering och centralisering. Specialiserade, oberoende, självorganiserande människor där strukturen anpassas för varje tillfälle.

De tre första formerna, enkel, funktionell och byråkratisk, förutsätter ett gemensamt mål för basorganisationen samt en sammanhållen ledning (Scott och Davis
2007). För de två sista formerna, divisionaliserad och adhoc, existerar multipla mål
samt att styrningen inom basorganisationen är decentraliserad (ibid.).
Förknippat med utformning av en organisations struktur är graden av specialisering och formalisering. Med specialisering avses de specialiserade arbetsuppgifter
som utförs i organisationen (Hatch 2002). Arbetsuppgifterna delas in efter funktion eller specialitet såsom profession eller yrke (Abrahamsson och Andersen
2005). Hög grad av specialisering återfinns främst i byråkratisk, funktionell samt
divisionaliserad organisationsform. Med formalisering avses i vilken grad arbetsuppgifterna i organisationen är standardiserade (Hatch 2002). Formalisering är ett
sätt att garantera stabilitet och förutsägbarhet (Jacobsen och Thorsvik 2006). Detta kan göras genom befattningsbeskrivningar, processer, arbetsflöden eller genom
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regler (ibid.). Vid en hög grad av formalisering sker styrning genom regler, rutiner
och procedurer (Abrahamsson och Andersen 2005). Hög grad av formalisering är
vanligt förekommande i funktionella organisationer där det är centralt att samordna de specialiserade enheternas, funktionernas verksamheter (Bruzelius och
Skärvad 2004). IT-verksamhet kan organiseras som en funktionell enhet. För dessa
enheter är graden av formalisering vanligtvis hög, support och hantering av incidenter och problem beskrivs med hjälp av processer (se t.ex. ISO/IEC 20000
2005).
En basorganisation kan över tiden ha olika organisationsformer beroende på organisationens mål, strategi, teknologi, omgivning, styrning och kontroll (Mintzberg
1983). En basorganisation är inte alltid strukturerad efter en viss typ av organisationsform utan kan vara uppbyggd av en kombination av flera organisationsformer, en så kallad hybridstruktur (Hatch 2002). Exempelvis kan multinationella
basorganisationers strukturer vara hybrider mellan olika organisationsformer. Det
finns ett antal komponenter som återkommer i flera typer av basorganisationer
enligt Mintzbergs (1983) grundläggande strukturmodell. Dessa är: operativ kärna,
mellanchefer, strategisk ledning, teknostruktur och supportfunktioner (ibid.). Det
dagliga arbetet med produktion av produkter och tjänster utförs av den operativa
kärnan och arbetet styrs av mellancheferna. När basorganisationer växer och blir
mer komplexa finns ett behov av en strategisk kärna med övergripande ledning
och kontroll över organisationen (ibid.). Mellancheferna blir då en del i den hierarkiska strukturen från den strategiska ledningen till den operativa. De är direkt ansvariga för den operativa kärnverksamhetens resultat och personal. I större och
komplexa basorganisationer är det vanligt med stabsfunktioner. Mintzberg (1983)
menar av det finns två typer av stabsfunktion: teknostruktur och supportfunktioner. Teknostrukturen har till uppgift att analysera och standardisera den operativa
kärnan på uppdrag av det strategiska toppskiktet och omfattar aktiviteter såsom
verksamhetsutveckling och produktionsanalys. Supportfunktioner är specialister
inom olika stödverksamheter såsom PR, personaladministration, redovisning, juridik, fakturering och inköp. Supportfunktionerna kan dock i princip inte ge order
till mellancheferna och den operativa kärnan, utan ger istället råd samt direktiv
(Bruzelius och Skärvad 2004). IT-verksamheten kan ses som en stödverksamhet
eftersom de är specialister på IT-system som i sin tur syftar till att stödja produktion och andra stödverksamheter.
Det finns även andra vanligt förekommande organisationsformer såsom teambaserade. Teambaserade organisationsformer är centrala i min avhandling och presenteras i nästföljande avsnitt.
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4.3.2 Teambaserade organisationsformer
Teambaserade organisationsformer kombinerar två eller flera av de organisationsformer som presenterades i föregående avsnitt för att utnyttja de olika formernas
fördelar. Med team avses en grupp människor med komplementära kompetenser
som arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål (Bengtsson et al 2000). Denna
organisationsform ger möjlighet till att bevara olikheter mellan olika produkt- eller
funktionsområden och samtidigt dra nytta av de beroendeförhållanden som finns
mellan dem (Bruzelius och Skärvad 2004). Matrisform är ett exempel på en teambaserad organisationsform. Den består av en dubbel struktur som vanligtvis kombinerar den funktionsbaserade organisationsformen med arbete i program eller
projekt (Scott och Davis 2007). Figur 6 visar en förenklad bild på matrisformen. De
anställda tillhör gruppering som vanligtvis är indelade efter funktionsområde: design, produktion eller kvalitet i figuren, men är regelbundet kontrakterade till program för produktion av produkter och tjänster (ibid.).
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Design

Produktion
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Program 1
Programkontor

Program 2

Program 3

Figur 6. Matrisformen (Scott och Davis 2007 s. 134, min översättning).
Det finns två typer av matrisformer: permanent och temporär. Den permanenta
matrisformen är vanligt förekommande i organisationer där beroendet mellan olika enheter är stabilt över tiden och därmed även enheten och personalen som arbetar vid enheten (Mintzberg 1983). Ett exempel på permanent matrisform är tillverkningsföretag där exempelvis en produktområdeschef ansvarar för en produktgrupp (motsvarande horisontell nivå i figur 6) och där marknadsföring, försäljning
och fakturering sker via funktionella enheter (motsvarande vertikal nivå i figur 6).
Den permanenta matrisstrukturen kan även ses som en typ av organisationsform
på samma sätt som enkel, byråkratisk, funktionell, divisionaliserad och ad hoc eftersom denna organisationsform har låg förändringsgrad samt är stabil över tiden
(se t.ex. Hatch 2002, Scott och Davis 2007). Den temporära matrisformen är som
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namnet antyder en tillfällig organisationsform och är vanligt förekommande i projekt6 där uppgiften styr sammansättningen av teamet (Mintzberg 1983).
Ett projekt kan i sin tur utgöra ett av flera uppdrag som syftar till att bidra till
framtida nyttoeffekter i en basorganisation. För att få kontroll över helheten är det
därför vanligt att etablera ett projektkontor (se figur 7). Syftet med ett projektkontor är att samordna, följa upp och stödja projekt inom basorganisationen (Project
Management Institute 2008) samt att minska gränserna mellan de temporära projekten och den operativa verksamheten (Rodenstedt och Winther 2004). Projektkontoret har även ett utökat ansvar jämfört med projekten genom att ansvara för
att nytta, intäkter och inte minst de strategiska mål som projekten strävar mot
uppnås. Det är även vanligt att projektkontoret har professionella projektledare
vars arbetsuppgifter är att bedriva projektarbete (Project Management Institute
2008).
Figur 7 illustrerar ett projekt som koordineras av en projektledare från ett projektkontor och där projektorganisationen är bemannad med personal från flera
organisatoriska enheter i basorganisationen. Gråfärgade rutor i figuren illustrerar
personal som är delaktiga i projektorganisationen och att de tillhör olika organisatoriska enheter. Samtliga projekt behöver dock inte ledas av en projektledare från
ett projektkontor eller omfatta personal från flera organisatoriska enheter. Projekt
kan även bedrivas i en och samma enhet där en i personalen bemannar projektledarrollen.

6

Specialstyrkor är en annan typ av temporär organisation där teamet är utvalt för ett spe-

cifikt uppdrag för att genomföra ett avgränsat (ofta kritiskt) uppdrag på kort tidsperiod
(Scott och Davis 2007). I specialstyrkan fokuseras således själva uppdraget till skillnad
från projektorganisationen vars syfte vanligtvis är att leverera ett resultat i form av en ny
produkt eller lösning.
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Figur 7. Matrisorganisation med projektkontor (Project Management Institute
2008 s. 30, min översättning).

Skillnaden mellan temporär och permanent organisation kan beskrivas med hjälp
av fyra nyckelaspekter: tid, uppgift, team och förändring (Berggren 2001). Den
temporära organisationen existerar under en avgränsad tid och har som mål att
utföra en förutbestämd uppgift. Detta till skillnad från den permanenta organisationen som är mer eller mindre beständig samt utför arbetsuppgifter enligt de
övergripande mål som ledningen beslutat. Den temporära organisationen är bemannad med personal som har den kompetens som behövs för att lösa uppgiften.
Detta till skillnad från den permanenta organisationen där man vanligtvis organiserar personalen efter den kompetens de har. Den sista skillnaden mellan dessa
organisationsformer är vilken förändring som förväntas vara resultatet. Eftersom
den temporära organisationen har en tydlig uppgift att utföra förväntas resultatet
innebära en förändring eller ett tydligt avtryck i basorganisationen. I den permanenta organisationen är de löpande arbetsrutinerna i fokus vilket i sig inte innebär
en förväntad förändring. Tabell 5 sammanfattar skillnaderna mellan den temporära och permanenta organisationen utifrån de fyra nyckelaspekterna.
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Tabell 5. Temporär versus permanent organisation – fyra nyckelaspekter (Berggren 2001 s. 39).
Nyckelaspekt

Temporär organisation

Permanent organisation

Tid

Avgränsad

”I evighet”; bortre gräns saknas

Uppgift

Tydlig uppgift

Övergripande mål

Team

Utvalt, förtätat, tillfällig

Linjens rutiner och roller

Förändring/

Förändring, göra ett avtryck

Löpande operationer

transformering

Jag har nu utförligt beskrivit teambaserade organisationsformer och skillnader
mellan en temporär och en permanent organisation. Organisationsformer är centrala i min avhandling eftersom jag studerar projekt- och förvaltningsorganisationen. Det är mellan dem som en överlämning sker. Utveckling av IT-system, så som
jag definierade företeelsen i avsnitt 3.3, organiseras och bedrivs vanligtvis i projekt. Detta beskriver jag i avsnitt 4.6.1. När det gäller förvaltning av IT-system kan
den bedrivas som en del i linjeverksamheten eller som uppdrag och vara organiserad som en teambaserad organisation. Eftersom jag anser att förvaltningsobjektet
(avsnitt 3.4.1) utgör medlet för att avgränsa en förvaltningsverksamhet förordar
jag det senare alternativet. Jag behandlar detta utförligare i avsnitt 4.7.2 och 4.7.3.
Innan jag fördjupar mig avseende organisationsformer för utveckling och förvaltning av IT-system vill jag behandla styrning och styrmedel eftersom utveckling och
förvaltning genomförs genom att aktörer handlar enligt den plan eller uppgift som
ålagts dem. Styrningen är därför högst relevant för dessa aktörer.

4.4 Styrning och styrmedel
Styrning kan ske på flera olika sätt och i efterföljande avsnitt behandlas målstyrning, handlingsstyrning, självstyrning och kontraktsstyrning. Ofta kombineras olika styrmedel i en organisation. På en högre nivå i organisationen sker målstyrning
i form av att övergripande mål och strategier formuleras. Dessa mål bryts ned genom de hierarkiska nivåerna i basorganisationen, ner till den enskilde individen.
Den enskilde individens arbetsuppgifter kan därefter styras genom metoder och
processer, det vill säga handlingsstyrning.
I denna avhandling utgör målstyrning, handlingsstyrning samt kontraktsstyrning
centrala styrmedel för såväl utveckling som förvaltning. Jag återkommer till detta i
avsnitt 4.6 och 4.7 men först en beskrivning av målstyrning, handlingsstyrning,
självstyrning samt kontraktsstyrning.
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4.4.1 Målstyrning
Målstyrning, eller resultatstyrning som det även kan kallas, innebär att verksamheten styrs utifrån uppsatta mål (Bruzelius och Skärvad 2004). Målstyrning är tilllämpbar på alla nivåer i en basorganisation. På en övergripande nivå formuleras
strategier som därefter, genom hierarkins samtliga nivåer, bryts ned till mål (Hatch
2002). Inom ramen för målet ges stora friheter för medarbetaren att själv välja
lämpliga medel för att uppnå målen. Det rationella perspektivet (avsnitt 4.2) är
utmärkande för målstyrning. Ett centralt synsätt i målstyrning är att de medarbetare som befinner sig närmast arbetsuppgifterna ofta är de som detaljmässigt vet
bäst hur ett problem ska lösas. För tillämpbar och effektiv målstyrning måste följande villkor för målen vara uppfyllda: (1) överensstämma med organisationens
mål, (2) vara precisa, det vill säga upprepade mätningar ska kunna ge samma resultat, (3) vara objektiva, ska kunna verifieras av en oberoende part, (4) kunna
genomföras i rätt tid, (5) kunna förstås (Bruzelius och Skärvad 2004).
Målstyrning har blivit allt vanligare till följd av den generellt högre utbildningen i
samhället och de krav som en alltmer komplicerad teknologi ställer. Eftersom teknologin har blivit mer komplicerad till sin karaktär kan det vara svårt att i detalj
beskriva det aktuella tillvägagångssättet och därför kan målstyrning vara ett lämpligt styrmedel. Hatch (2002) menar att detta styrmedel är vanligt förekommande
vid marknadsstyrning. Priser och vinst är styrande mekanismer i konkurrens med
andra konkurrenter då målet är att presentera ett positivt resultat (ibid.).
4.4.2 Handlingsstyrning
Handlingsstyrning, såsom process- och metodstyrning, används när man vill säkerställa att medarbetare utför handlingar som är till organisationens fördel (Bruzelius och Skärvad 2004). Detta styrmedel är det mest direkta eftersom det inriktar sig på att styra medarbetarna med hjälp av utvecklade arbetsmetoder. Inom
industrin är handlingsstyrning vanligt och där kan en hel tillverkningskedja vara
styrd, t.ex. det löpande bandet för tillverkning av bilar. Handlingsstyrning är även
vanligt förekommande i andra typer av organisationer i syfte att utnyttja beprövad
erfarenhet (ibid.). Det kan exempelvis röra sig om modeller för projektstyrning där
det är vanligt med dokumentmallar och checklistor för exempelvis projektplan,
kravspecifikation samt protokoll. Det kan även röra sig om rutiner för inköp och
analyser av olika slag. Det centrala i handlingsstyrning är att uppföljning av utförda
handlingar ska leda till samma resultat oavsett vem som har utfört handlingarna
samt att uppföljningen kan genomföras i stort sett omgående efter att det handlingarna utförts (ibid.).
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Inom IT-verksamheten är handlingsstyrning vanligt genom att man strukturerar
arbetet med hjälp av processer. Standarder som exempelvis ISO/IEC 20000 (2005)
syftar till att strukturera IT-verksamheten enligt processer. Ramverket ITIL7 Service Management (ITIL official web site 2010) har fått stor genomslagskraft och många
IT-verksamheter har etablerat hela eller delar av ramverket. I ramverket presenteras ett 20-tal processer som syftar till att styra handlingar i IT-verksamheten för
att säkerställa kvaliteten på IT-tjänsterna. Att arbeta enligt processer syftar till att
avgränsa möjliga handlingar och beteenden för IT-verksamheten men även att ge
användaren bästa möjliga service.
4.4.3 Självstyrning
Självstyrning innebär att det styrda objektet har stor handlingsfrihet och ibland
även stor frihet att formulera egna mål (Bruzelius och Skärvad 2004). Självstyrning kan därför förknippas med målstyrning. Med självstyrning avses en medarbetares spontana agerande på ett sätt som är bäst för organisationen. Medarbetaren
agerar utifrån sin egen uppfattning om vad som är bäst och inte enligt uppsatta
mål. Nära förknippat med självstyrning är därmed medarbetarnas arbetsmoral,
ansvarskänsla, lojalitet och organisationskultur (ibid.).
4.4.4 Kontraktsstyrning
Det blir även allt vanligare med styrning genom kontrakt. Med kontraktsstyrning
avses ”styrning av verksamhet som utförs av externa entreprenörer eller interna
utförare baserat på kontrakt, i form av överenskommelser med bindande verkan.”
(Bryntse 2000 s. 3). Under de senaste årtionden har trenden varit att utlokalisera
hela eller delar av IT-verksamheten, så kallad outsourcing, till externa ITleverantörer. Kontraktsstyrning bör inte ses som ett distinkt styrmedel utan snarare ett styrmedel som kombinerar olika styrelement (ibid.). Med styrelement avses
bland annat specifikationer som beskriver vilka som är delaktiga, tilldelade resurser, aktiviteter som ska genomföras samt vilket resultat som ska uppnås. Det är
även vanligt att beskriva hur kommunikationen mellan beställare och utförare ska
gå tillväga. I kontrakt fastställs även hur uppföljning och kontroll ska ske samt ersättningsnivåer om kontraktet inte uppfylls. Styrning kan dock inte specificeras
fullständigt i ett kontrakt eftersom verksamhetens förutsättningar kontinuerligt
förändras. Det krävs därför en kontinuerlig styrning och kommunikation mellan
parterna under den överenskomna period som kontraktet fortlöper.
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4.5 Organisering av IT-verksamhet
Hur ska då informationen och IT-systemen hanteras i en organisation? Informationen används av de anställda som tillhör olika enheter inom en organisation. Ändamålet för informationen kan därmed divergera. För att hantera (det vill säga
samla in, lagra, bearbeta och distribuera) information används vanligtvis ITsystem som verktyg, se avsnitt 3.1.
I en del basorganisationer har den verksamhet som använder sig av informationen
och de IT-system som stödjer informationshanteringen ansvar för såväl informationen som IT-systemen. Om varje individ eller organisatorisk enhet ansvarar för
sin respektive informationshantering finns sålunda inget behov av en central ITfunktion. Detta är kanske görligt för de IT-system som endast stödjer en specifik
verksamhet samt där informationsutbytet till och från andra IT-system är begränsat. Informationen används dock vanligtvis av flera enheter och på skilda hierarkiska nivåer inom en organisation. Detta gäller för till exempel affärssystemen, se
avsnitt 3.1.3, som avser stödja en organisations totala informationsförsörjning
(Klaus, Rosemann och Gable 2000, Boudreau och Robey 2005, Hedman 2009).
Funktionaliteten i affärssystem används av skilda verksamheter i en och samma
organisation. Affärssystemen kräver därför någon form av samordning för informationshanteringen och funktionaliteten.
Större organisationer organiserar vanligtvis sin IT-verksamhet i en eller ett fåtal
IT-enheter som ansvarar för utveckling och förvaltning av samtliga IT-system. Syftet är att samla specialistkompetensen. IT-verksamheten utgör en stödverksamhet
(jämför med Mintzbergs (1983) supportfunktion) som i sin tur syftar till att stödja
produktion och andra stödverksamheter. Många organisationer har även en relativt stor systemportfölj som innehåller såväl nya IT-system som systemarv från
olika teknikgenerationer. En organiserad IT-verksamhet innehar en samlad systemportfölj, vilket anses vara nödvändigt för att styra och effektivisera investeringar samt minska kostnader för IT-systemen. Vidare är många av IT-systemen
integrerade med andra IT-system vilket kräver en övergripande IT-infrastruktur.
Genom att samla IT-systemen på ett fåtal IT-enheter skapas således möjligheten att
koordinera och följa upp IT-verksamhetens pågående aktiviteter samt åtaganden
(David 1991).

4.6 Organisationsformer och styrmedel för utveckling av IT-system
I avsnitt 4.3 och 4.4 presenterade jag vanligt förekommande organisationsformer
och styrmedel. I detta avsnitt fokuseras organisationsformer och styrmedel för
utveckling av IT-system. Utveckling av IT-system bedrivs vanligtvis i projekt såsom
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en teambaserad organisationsform och närmare bestämt det som jag har kategoriserat som temporär matrisorganisation, se avsnitt 4.3.2. För att uppnå projektets
mål är styrning centralt. Jag behandlar dock först projektformen för att därefter
behandla styrmedel för projektuppdrag.
4.6.1 Projektformen
Vad är då ett projekt? Projekt kan relateras till ett uppdrag eller en uppgift som ska
genomföras (Berggren 2001). Uppgiften kan vara att utveckla ett IT-system, vidareutveckla befintliga IT-system eller anskaffa ett standardsystem, se avsnitt, 3.2.
Ett projekt kan även relateras till objektet, det vill säga det resultat som ska åstadkommas (ibid.). I projektdirektiv fastställs effektmål vilka syftar till att beskriva
det långsiktiga resultatet som ska uppnås, det vill säga den önskade effekten eller
nyttan av projektets leveranser (se t.ex. Project Management Institute 2008, Tonnquist 2010). De fyra nyckelaspekterna, som presenterades i tabell 5, avgränsar ett
projekts mål och aktiviteter. Mål och aktiviteter finns ofta väl beskrivna i projektdirektiv och projektplaner. Det existerar en deadline, det vill säga när projektet ska
avslutas och uppgiften är tydligt beskriven enligt tidigare utförda förstudier och
förändringsanalyser. Teamet bemannas av projektledare, eventuella delprojektledare samt ett antal utvalda specialister som behövs för att lösa uppgiften. Orlikowski och Barley (2001, s. 21) skriver: ”Understanding and guiding techno-social
developments requires knowledge of technological systems, social processes, and
their interactions”. Bemanningen är således central, det krävs såväl kunskap om
verksamheten och dess processer som teknisk kunskap. Projekt bemannas därför
av såväl verksamhets- som IT-specialister. Projektets omfattning kan naturligtvis
variera både resurs- och tidsmässigt. Mer omfattande projekt kan vara organiserade i delprojekt, där varje delprojekt har ett specifikt ansvarsområde, exempelvis
krav och design, utveckling, test samt införande.
I en av de tidigare studierna om projektledning som genomförts i Sverige presenteras tre olika perspektiv på projekt: idé, satsning och uppdrag (Engvall 1995).
Med idé- eller satsningsdefinitionerna avgränsas projektet utifrån ett objekt (till
exempel en brobyggnation). Projekt som idé/satsning fokuserar frågor om hur
beslut fattas, hur verksamheter förändras och hur olika faktorer påverkar projektsatsningens genomförande. Om projekt används i betydelsen uppdrag är projektet
kopplat till den specifika aktör som fått i uppdrag att genomföra projektuppdraget.
Projekt som uppdrag fokuserar istället frågor kring det tillfälliga uppdraget, den
tillfälliga organisationen och projektledarens mandat för att genomföra sitt uppdrag. Enligt Engvalls (ibid.) studie utgör uppdragsdefinitionen grund för hela projektledningsläran. Detta innebär att projektstyrningen primärt fokuserar frågor
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kring det tillfälliga uppdraget, den tillfälliga organisationen och projektledarens
villkor för att genomföra sitt uppdrag.
Kopplat till uppdragsperspektivet brukar projekt konkretiseras med hjälp av projekttriaden, se figur 8. Berggren (2001 s. 17) skriver: ”projekt är ett uppdrag som
ska vara klart på en viss tid, med ett specificerat innehåll och med hjälp av en klart
avgränsad budget”. Projekttriaden finns illustrerad med olika benämningar på
styrparametrarna. Projekttriaden vill tydliggöra att ett projekt inte kan fokusera
på samtliga parametrar. Detta innebär att projektledaren måste ha klart för sig
vilken av parametrarna som är mest relevant, för att kunna prioritera aktiviteter i
projektet om arbetet inte följer den beslutade planen. Project Management Institute (2008) klargör följande styrparametrar som ett projekt måste balansera mellan:
omfattning, kvalitet, tidplan, budget, resurser och risker. I figur 8 illustrerar jag
projekttriaden och vanligt förekommande benämningar på de olika parametrarna.

Funktionalitet, kvalitet

Tid

Resurser

Figur 8. Projekttriaden. Fritt illustrerat efter inspiration av Berggren (2001 s. 17)
och Tonnquist (2008 s. 58).
Utveckling av IT-system bedrivs vanligtvis i projektform och då ofta som ett uppdrag. I uppdraget tilldelas ett antal utvalda aktörer ansvar att genomföra uppdraget. Projekt som ett uppdrag är ett vanligt förekommande perspektiv av projektledare, IT-systemleverantörer och externa IT-konsulter. Projektledaren är ofta en
person vars specialistkompetens är just att leda projekt. Denna typ av projektledare fokuserar villkoren för sitt uppdrag. När målen har uppnåtts och projektet avslutats påbörjar han/hon därefter ett nytt uppdrag. IT-systemleverantörer eller ITkonsulter får i uppdrag av en kund att utveckla och/eller införa ett IT-system i
dennes organisation. Uppdraget tydliggörs och överenskommes i avtal som beskriver uppdragets omfattning.
Relateras projektet till ett objekt eller ett resultat lyfts däremot andra aspekter
fram. För de framtida användarna och förvaltarna av IT-systemet är resultatet viktigt: IT-systemet ska fungera utan fel, vara lätt att använda, lätt att uppgradera etc.
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Med andra ord är användarens och förvaltarens perspektiv på projekt objektrelaterat och där är resultatet samt användningen och förvaltningen av resultatet det
centrala.
Dessa två perspektiv existerar samtidigt och innehas av olika aktörer. Olika perspektiv på projektet kan påverka vad som ska överlämnas från projektet för förvaltning. Projektledaren vill avsluta sitt uppdrag och lämna över resultatet i form
av de beslutade leveranser som fastställts enligt projektplanen. Projektledaren har
därmed ett uttalat leveransfokus vid överlämningen. Förvaltningsorganisationen
är intresserad av kvaliteten på leveranserna för att kunna uppfylla sina åtaganden
mot användarna av IT-systemet. Förvaltningsorganisationens uppdrag är att tillhandahålla ett IT-system som ger nytta till användare genom att det ska stödja och
effektivisera deras arbetsuppgifter.
4.6.2 Styrmedel för projektuppdrag
Projektuppdraget initieras av en beställare och utförs enligt de direktiv som fastställs för det enskilda uppdraget (se t.ex. Project Management Institute 2008).
Styrdokument såsom projektdirektiv och affärskalkyl beskriver det förväntade
resultatet, effekt- och nyttomål efter infört resultat samt strukturen för uppdraget.
Beställaren, representanter från andra kravställande verksamheter samt ITverksamheten bildar vanligtvis en styrgrupp för projektet. Styrgruppen fattar beslut om projektets övergripande mål, resurser samt följer upp att projektet genomförs inom beslutade ramar (Tonnquist 2010). Styrgruppen innehar även mandat
att bedöma resultat och besluta om projektet ska drivas vidare eller avbrytas.
Primära styrmedel för projektuppdrag är målstyrning och kontraktsstyrning, se
avsnitt 4.4.1 samt 4.4.4. Projektorganisationen ska uppnå ett framtaget mål och
inom ramen för målet ges därefter projektorganisationen frihet att planera, prioritera samt strukturera aktiviteter för att uppnå målet. Projektledaren skriver en
projektplan som omfattar delmål, aktiviteter, personal och monetära resurser,
samt tidplan (se t.ex. Tonnquist 2010). Projektplanen kan ses som ett kontrakt
mellan projektorganisationen och beställaren/styrgruppen och som beskriver vad
projektorganisationen åtagit sig att utföra. Kontraktsstyrning är därmed ett centralt styrmedel för projekt. Kontraktet, det vill säga projektplanen, följs upp regelbundet och avvikelser rapporteras. Avvikelser kan även leda till att projektplanen
revideras.
Förutom mål- samt kontraktsstyrning är även handlingsstyrning i form av metodstyrning vanligt förekommande. Projekt bedrivs vanligtvis enligt en fastställd projektstyrningsmodell som möjliggör en tillfredsställande styrning och ett tillfreds83

ställande genomförande av projektet. Utöver projektstyrningsmodellen genomförs
vanligtvis enligt någon systemutvecklingsmetod såsom exempelvis lättrörliga metoder eller vattenfallsmodellen (se avsnitt 3.3).

4.7 Organisationsformer och styrmedel för förvaltning av IT-system
I föregående avsnitt behandlades organisationsformer och styrmedel för utveckling av IT-system. I detta avsnitt fokuseras organisationsformer och styrmedel för
förvaltning av IT-system. Förvaltning av IT-system kan bedrivas i basorganisationen som en del i linjeverksamheten eller som en supportfunktion. Förvaltningen
kan även bedrivas som en teambaserad organisation likt projektformen. De centrala skillnaderna mellan dessa två är vilka aktörer som är involverade i förvaltningsorganisationen samt på vilket sätt styrningen sker. Det kan även skilja sig mellan
vilka aktiviteter som fokuseras i förvaltningsverksamheten.
4.7.1 Förvaltningsverksamhet - som en del i linjeverksamheten
När förvaltning bedrivs i basorganisationen tilldelas specifika enheter ansvaret för
IT-verksamheten, jämför med Mintzbergs (1983) supportfunktion. De specifika
enheters organisationsform kan ses som en funktionell uppdelning, se avsnitt 4.3.2
där specialiseringen är IT-verksamhet. I dessa organiserade IT-verksamheter är
främst de enheter som ansvarar för IT-systemet delaktiga i uppdraget.
Aktiviteter som fokuseras är användarstöd, incident- och felhantering samt IT-drift
och underhåll. Dessa aktiviteter är av händelsebaserad (Kitchenham et al 2000)
samt vidmakthållande karaktär (Chapin et al 2000). Aktiviteterna är ofta formaliserade genom processer och rutiner så att ärenden i form av support, incidenter
och fel tas om hand på ett standardiserat sätt (se t.ex. ISO/IEC 20000 2005). Handlingsstyrning med hjälp av metodstöd är vanligt förekommande styrmedel. Support av IT-system, hantering av incidenter och problem utförs vanligtvis enligt ett
antal beskriva och beslutade processer. När till exempel en användare behöver
hjälp kontaktar denne ofta en så kallad första linjens support. Beroende på karaktär på ärendet slussas ärendet vidare till andra eller tredje linjens support. Detsamma gäller för aktiviteter av driftrelaterad karaktär. Vid driftrelaterade fel eller
avbrott åtgärdas problemet enligt fastställd rutin eller process. Ramverk som ITIL
(ITIL official web site 2010) syftar till att styra handlingar i IT-verksamheten. Att
arbeta enligt processer syftar till att avgränsa möjliga handlingar och beteenden
för IT-verksamheten men även till att ge användaren bästa möjliga service.
Det förekommer även att de verksamheter som använder IT-systemen själva förvaltar dem. Vanligtvis har då en anställd på enheten en djupare kunskap om själva
IT-systemet (t.ex. kan en lönehandläggare utses att förvalta lönesystemet). Om
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förvaltning bedrivs av de enheter som utnyttjar IT-systemet ingår styrningen av
IT-systemet som en del i verksamhetsplanen för enheten. Verksamhetsplanering
kan ses som en form av målstyrning.
4.7.2 Uppdragsstyrd förvaltningsverksamhet
I avsnitt 3.4.1 klargjorde jag att förvaltningsobjektet utgör medel för att avgränsa
en förvaltningsverksamhet samt definierade vad som ska förvaltas. Förvaltningsobjektet omfattar de IT-system som stödjer en viss verksamhet samt de verksamhetsprocesser som är helt eller delvis automatiserade. Anledningen till att jag anser att ett förvaltningsobjekt även ska omfatta verksamhetsprocesser är att ITsystemen har sitt ursprung i och är en del av sociala och ekonomiska verksamheter
(Kling och Dutton 1982, Orlikowski och Iacano 2001). IT-systemen omfattar såväl
sociala som materiella egenskaper och det är därför viktigt att ta hänsyn till relationen mellan det IT-baserade verktyget och utnyttjandet av det (Orlikowski och
Robey 1991).
Det innebär att förvaltningsorganisationen bör bemannas med såväl verksamhetssom IT-specialister, på samma sätt som en projektorganisation bemannas, se avsnitt 4.6.1. Även i ett förvaltningsuppdrag krävs såväl kunskap om verksamheten
och dess processer som kunskap om tekniken för att säkerställa fortsatt nytta av
IT-systemet (Orlikowski och Barley 2001). Förvaltningsorganisationen bör därför
organiseras som en teambaserad organisation och detta synsätt får mer och mer
genomslagskraft i teorin och på det praktiska fältet (se t.ex. April et al. 2005, Feng
et al. 2005, Nordström och Welander 2007).
Mitt perspektiv på förvaltning är att det omfattar aktiviteter av vidmakthållande
karaktär och även vidareutveckling, se avsnitt 3.4. Eftersom förvaltningsorganisationen bemannas av aktörer från flera organisatoriska enheter är styrning av förvaltningsuppdraget en central aktivitet (se avsnitt 3.4.2). Förvaltningsstyrning syftar, på samma sätt som styrning av projekt (se t.ex. Tonnquist 2010), till att besluta
om ramarna, tilldela personella och monetära resurser, planera samt prioritera
aktiviteter i uppdraget.
Förvaltningsverksamheten i en teambaserad organisation bedrivs således uppdragsstyrt på samma sätt som i en projektorganisation men att kalla det för en projektorganisation blir missvisande. Ett projekt har ett beslutat mål att uppfylla under en tidsbegränsad period. Det som skiljer ett projektuppdrag från uppdrag i
linjeverksamhet är den specifikt uttalade tidsbegränsade perioden (Tonnquist
2010). Förvaltning innebär att vidmakthålla olika IT-system så att dessa fungerar
tillfredsställande för användare så länge som IT-systemen existerar. Förvaltning
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innebär även att vidareutveckla IT-system efter de krav och behov som uppkommer. Den stora skillnaden mellan projekt- och förvaltningsuppdrag är att förvaltningsverksamheten inte har samma distinkta dead-line som ett projekt. Den uppdragsstyrda förvaltningsverksamheten är istället mer permanent till sin karaktär
eftersom förvaltningen pågår under ett IT-systems hela livstid. Jag vill dock inte
kategorisera den teambaserade förvaltningsorganisationen som en permanent
matrisorganisation eftersom den permanenta matrisorganisationen har låg förändringsgrad och är stabil över tiden. Vidare beskrivs den permanenta matrisorganisationen som en basorganisationsform motsvarande enkel, byråkratisk, funktionell, divisionaliserad och ad hoc (se t.ex. Hatch 2002, Scott och Davis 2007). Jag
väljer istället att benämna den teambaserade förvaltningsorganisationen som en
uppdragsstyrd förvaltningsorganisation. Förvaltningsuppdraget bör dock på samma sätt som projektverksamheten konkretiseras enligt exempelvis projekttriaden,
se figur 8, och därmed avgränsas i omfattning, tid, personer samt monetära resurser.
Genom att karaktärisera förvaltningsverksamheten som ett uppdrag (se t.ex. Engvall 1995) uppstår ett behov att fastställa dess mål. Målstyrning (se avsnitt 4.4.1)
är därför ett centralt styrmedel i den uppdragsstyrda förvaltningsorganisationen.
Målen baseras på ledningens strategier och övergripande mål samt användarnas
krav och behov. Det är därför viktigt att bryta ned övergripande verksamhets- och
IT-strategier och mål till förvaltningsuppdragets mål och aktiviteter för en fastställd period. Mål och aktiviteter av såväl vidareutvecklande som vidmakthållande
karaktär ska fastställas (Nordström 2005). Det är extra viktigt att särskilja vems
mål som avses uppfyllas eftersom denna verksamhet kan beröra flera olika funktioner/enheter i basorganisationen och som har olika målsättningar (ibid.). På
samma sätt som projektuppdraget beskrivs i en projektplan, beskrivs förvaltningsuppdraget i en förvaltningsplan omfattande mål, delmål, aktiviteter, tidplan,
personal samt övriga resurser. Förvaltningsplanen är därmed den styrande överenskommelsen för ett uppdrag och därför är även kontraktsstyrning ett centralt
styrmedel. Kontraktet, det vill säga förvaltningsplanen, följs därefter upp regelbundet och avvikelser rapporteras. Avvikelser kan även leda till att förvaltningsplanen revideras.
Förutom mål- och kontraktsstyrning är även handlingsstyrning ett vanligt förekommande styrmedel i förvaltningsuppdrag i form av processbeskrivningar. Förvaltningsaktiviteter av vidmakthållande karaktär beskrivs med hjälp av processer
för t.ex. incident- och problemhantering (ISO/IEC 20000 2005). Aktiviteter av förändringskaraktär beskrivs till exempel med hjälp av en process för ändringshan86

tering (ibid.). Processbeskrivningarna syftar till att aktiviteter utförs strukturerat
och på likartat sätt.
4.7.3 Perspektiv på organisationsform och styrmedel för förvaltning i denna avhandling
I denna avhandling förordar jag den uppdragsstyrda förvaltningsverksamheten
som organiseras med hjälp av en teambaserad organisation. Jag anser att man ska
förvalta såväl IT-system som de verksamhetsprocesser som är helt eller delvis automatiserade med hjälp av IT-systemen. Det behövs därför kunskap om såväl ITsystem som verksamheten och dess processer. Förvaltningsorganisationen bemannas därför med personal som innehar adekvat kunskap. Personalen återfinns
vanligtvis på skilda organisatoriska enheter och därför är den teambaserade organisationen en lämplig organisationsform.
För den teambaserade organisationen är mål- och kontraktsstyrning primära centrala styrmedel, se föregående avsnitt. För att säkerställa kvaliteten på ITtjänsterna bör IT-verksamheten bedrivas med handlingsstyrning som styrmedel.
Att arbeta enligt processer syftar till att avgränsa möjliga handlingar och beteenden för IT-verksamheten men även att ge användaren bästa möjliga service.
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5

Landstinget – empirisk studie I

Detta kapitel presenterar det första av två fallstudier som genomförts inom ramen
för detta avhandlingsarbete. Kapitlet inleds med en kort beskrivning av den studerade organisationen och dess verksamhet, följt av en presentation av projektorganisationen och förvaltningsorganisationen, mellan vilka överlämning skedde. Därefter
följer en beskrivning av projekt- respektive förvaltningsuppdragen som genom sina
upplägg utgjorde förutsättningarna för den specifika överlämningen, följt av själva
överlämningssituationen och en inledande analys av denna. Kapitlet avslutas med en
sammanfattning av de kategorier som genererats i fallstudien samt en diskussion om
överlämningens karaktär.

5.1 Landstinget
Landstingets huvuduppgift är att ge länsinvånarna en bra hälso- och sjukvård samt
tandvård för regionen och dess närliggande län. Hälso- och sjukvården består av
såväl när- som specialistvård med ett flertal vårdcentraler och sjukhus inom regionen. Förutom vårdverksamheten fanns vid studiens genomförande, ett antal gemensamma verksamheter som syftade till för att stödja samtliga verksamheter
inom Landstinget. Exempel på gemensamma verksamheter var personalavdelningen, fastighetsförvaltningen samt avdelningar för ekonomi och inköp.
En annan av dessa gemensamma verksamheter var avdelningen för verksamhetsutveckling, (i fortsättningen benämnd VU-avdelningen), vars uppdrag var att arbeta
med strategisk verksamhetsutveckling samt driva centrala och organisationsövergripande utvecklingsprojekt. Avdelningen ansvarade för och förvaltade Landstingets vårdstödjande processer, arbetssätt och IT-system. Vidare hade VUavdelningen i uppdrag att informera och utbilda om detta. Förutom VUavdelningen fanns även en gemensam driftavdelning som ansvarade för den tekniska infrastrukturen (inkl. nät och kommunikation) samt att ge tekniskt systemstöd. På driftavdelningen fanns även Landstingets centrala helpdesk vars uppgift
var att svara på alla frågor rörande IT-området.
Sedan mitten av 1990-talet har Landstinget arbetat med att ta fram sammanhållande IT-system för att hantera de massiva informationsflöden som finns inom
vårdverksamheten. Målet var ett gemensamt journalsystem för hela vårdverksamheten, som jag i efterföljande text valt att kalla journalsystemet. Ett journalsystem
kan ses som ett gemensamt verksamhetssystem för planering, genomförande och
uppföljning av vård av patienter. Ett journalsystem innefattar information om pa89

tienten, medicinsk dokumentation, dennes vårdkontakter samt ordinering av läkemedel. Systemet möjliggör därmed att journalföringen avseende patienter blir
en och samma i organisationen. Ett gemensamt journalsystem skulle innebära att
informationen skulle finnas tillgänglig hos såväl Landstinget som hos avtalade privata vårdgivare. Vid vårdcentralerna användes redan IT-baserade journalsystem
vars information var tillgänglig för den enskilda vårdcentralen. Vid flera sjukhuskliniker tillämpades pappersjournaler för hantering av patienternas vård.
År 2006 togs den Nationella IT-strategin för vård och omsorg8 fram. Ett antal frågor av betydelse för IT-användningen behövde lösas på en nationell nivå i samverkan mellan aktörer inom vården. Den Nationella IT-strategin syftar till att effektivisera IT-användningen genom en nationell standard för elektronisk informationsöverföring inom vård och omsorg (Nationell eHälsa 2010-10-18). Målet är att informationen följer patienten oavsett var i landet denne befinner sig. Ett första skede av den nationella strategin för Landstinget var att utbyta information mellan
samtliga vårdverksamheter.
Vid Landstinget studerade jag överlämningen av journalsystemet från en projekttill en förvaltningsorganisation. Innan jag beskriver överlämningen för detta fall,
presenterar jag de aktörer som jag identifierade som delaktiga i överlämningen.

5.2 Involverade aktörer
För detta fall fanns förutom projektorganisationen en nybildad förvaltningsorganisation till vilken projektresultatet skulle överlämnas. I tabell 6 sammanfattas de
centrala aktörerna i projekt- respektive förvaltningsorganisation. Dessa aktörer
innehade ledande roller för respektive organisation eller tilldelades ansvar för ett
visst område inom organisationen. Rollerna beskrivs därefter i efterföljande avsnitt.

8 Nationella IT-strategin har bytt namn till Nationell eHälsa. Anledningen var att flytta fokus från teknik, IT-lösningar och infrastruktur till nyttan för invånare och verksamheter.
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Tabell 6. Centrala aktörer i projekt- och förvaltningsorganisation vid Landstinget.
Aktörer9

Roll i projekt-

Roll i förvaltnings-

Organisatorisk till-

organisationen

organisationen

hörighet

Per

Projektledare

Ej delaktig

VU-avdelningen

Pernilla

Delprojektledare för

Processledare för

VU-avdelningen

pilot/bredd

vårddokumentation

Delprojektledare för

Processledare för

applikation

vårdadministration

Delprojektledare för

Ej delaktig

Driftavdelningen

Anna
Torbjörn

VU-avdelningen

teknik
Filippa

Ej delaktig

Förvaltningsledare

VU-avdelningen

Björn

Ej delaktig

Processledare för

VU-avdelningen

bastjänster

5.2.1 Projektorganisationen
Projektorganisationen var organiserad som en temporär teambaserad organisation (se t.ex. Bruzelius och Skärvad 2004, Scott och Davis 2007), se även avsnitt
4.6.1. Projektorganisationen presenteras i figur 9.

Styrgrupp
Lokal styrgrupp
Projektledare

Teknik

Applikation

Pilot/bredd

Figur 9. Den studerade projektorganisationen vid Landstinget (Landstinget
2006d).
Projektledaren och de tre delprojektledarna utgjorde projektledningsgrupp som
hanterade övergripande projektfrågor samt nödvändig koordinering mellan delprojekten. Huvudprojektets och de tre delprojektens omfattning beskrevs i var sitt
projektdirektiv. Delprojekten pilot/bredd och applikation bemannades av personal
från vårdverksamheterna samt VU-avdelningen. Delprojektet teknik bemannades

9 Namnen är fiktiva. För att underlätta igenkännandet av roll och namn är den initiala bokstaven i roll och namn densamma, det vill säga projektledaren Per osv.
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av personal från driftavdelningen. För beskrivning av VU- respektive driftavdelningen se föregående avsnitt.
Projektledarrollen bemannades av Per. Per hade arbetat som projektledare i tidigare uppdrag och hade därmed god kunskap om projektledning. Rollen omfattade
arbetsuppgifter som övergripande projektledning, samordning mellan delprojekten samt kommunikation med styrgrupp och berörda intressenter. Till sin hjälp
hade Per tre delprojektledare, se tabell 6, som ansvarade för var sitt område.
Delprojektledarrollen för området applikation bemannades av Anna. I rollen ingick
att ansvara för att anpassa standardsystemet till Landstingets verksamhetsprocesser och att utveckla integrationer till angränsande IT-system. Anna tilldelades även
rollen som processledare i förvaltningsorganisationen, jag återkommer till detta i
avsnitt 5.2.2. Delprojektledarrollen för området pilot/bredd bemannades av Pernilla. I rollen ingick att ansvara för införandet av det gemensamma journalsystemet,
först införandet ett fåtal piloter inom några utvalda vårdverksamheter och därefter
för breddinförandet inom hela Landstinget. Pernilla tilldelades även en roll som
processledare i förvaltningsorganisationen, se avsnitt 5.2.2. Delprojektledarrollen
för området teknik bemannades av Torbjörn. Torbjörn ansvarade för framtagandet
av rutiner och regelverk samt för anskaffandet av nödvändig infrastruktur.
Förutom ovan nämnda roller med ledaransvar engagerades ett omfattande antal
av VU-avdelningens personal till delprojekten. De arbetade med analys och anpassning av verksamhetsprocesser och det upphandlade standardsystemet. VUavdelnings personal var därefter var delaktiga i breddinförandet av journalsystemet. Projektledaren Per berättade att en uttalad strategi från VU-avdelningens
ledning var att personal som deltog i projektet senare skulle kunna fortsätta att
arbeta med förvaltning av journalsystemet. Eftersom journalsystemet skulle ersätta befintliga patientadministrationssystem bemannades projektorganisationen
med den personal som arbetade med systemförvaltningen av de befintliga systemen. Såväl projektledaren som delprojektledarna för applikation och pilot/drift
upplevde detta som positivt då det medförde att överföring av information och
kompetens blev onödig. För att nå förankring och verksamhetskunskap deltog
även ett antal verksamhetsföreträdare i delprojekten.
Ytterligare en aktör var delaktig i projektet, nämligen leverantören av journalsystemet. Journalsystemet var ett av marknadens standardsystem och ett avtal tecknades med leverantören. Leverantören ansvarade för utvecklingen av de anpassningar som projektorganisationen önskade.
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För projektet existerade flera fora för koordinering och beslut: styrgrupp, lokal
styrgrupp, projektledningsgrupp (Landstinget 2006d) samt införanderåd (Landstinget 2006b). Styrgruppen stod för de strategiska vägvalen samt förankrade projektet i vårdverksamheten. Styrgruppen bemannades av vårddirektören, divisionschefer samt chefen för VU-avdelningen. Den lokala styrgruppen syftade till att följa
upp projektets budget, tidplan och aktiviteter. Projektets budget och tidplan var
centralt då flertalet av VU-avdelningens personal deltog i projektet. Den lokala
styrgruppen bemannades med VU-ledningsgruppen, projektledaren samt en ekonom. I projektledningsgruppen deltog projektledaren och delprojektledarna. I detta
forum behandlades övergripande projektfrågor samt koordinering av aktiviteter
mellan delprojekten. För delprojektet pilot/bredd fanns även ett Införanderåd (tidigare benämnt för Pilotråd) vars uppgift var att granska alla införanden samt att
rekommendera ett godkännande av införande till styrgruppen. I införanderådet
deltog delprojektledaren Pernilla, representanter från de vårdverksamheter som
var involverande i det enskilda införandet samt den chefsläkare som var ansvarig
för patientsäkerheten. Chefsläkaren hade ett rådgivande mandat att utifrån ett
medicinskt perspektiv godkänna införandet på vårdverksamheterna. Styrgruppen,
med vårddirektören som ansvarig, godkände alternativt underkände därefter införandet.
Från projektorganisationen är det främst projektledaren Per samt delprojektledarna Anna, Pernilla och Torbjörn som jag identifierar som centrala roller för denna överlämning. Vidare är både införanderådet och styrgruppen delaktiga i godkännanden av införanden. Jag återkommer till rollerna i avsnitt 5.2.3 där jag sammanfattar samtliga huvudroller för överlämningen.
5.2.2 Förvaltningsorganisationen
Förvaltningen var organiserad med en förvaltningsledare samt tre processledare,
se figur 10. Etableringen av förvaltningsorganisationen genomfördes i samband
med godkännandet av piloterna och beslut om breddinförande vid årsskiftet 20072008.
Förvaltningsråd

Förvaltningsledare

Vårddokumentation

Vårdadministration

Bastjänster

Figur 10. Den studerade förvaltningsorganisationen vid Landstinget.
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Rollen förvaltningsledare bemannades av Filippa som ansvarade för att planera och
prioritera inom förvaltningsuppdraget. Till skillnad från de övriga i förvaltningsorganisationen var Filippa inte delaktig i projektet. Till sin hjälp hade hon tre processledare som ansvarade för var sitt område: vårddokumentation, vårdadministration samt bastjänster.
Processledaren för vårddokumentation bemannades av Pernilla, som även innehade rollen som delprojektledare för området pilot/bredd, se avsnitt 5.2.1. Pernilla
hade således god kunskap om det nya journalsystemet. Processledare för vårdadministration bemannades av Anna, som även hon bemannade en delprojektledarroll. Anna ansvarade även för delprojektet applikation, se avsnitt 5.2.1. Som processledare ansvarade de för var sin process samt hur denna var realiserad i journalsystemet. Processledaren för bastjänster bemannades av Björn som ansvarade
för bland annat integrationer, meddelandehantering, vårdinformationsöversikter
samt arkiverade journaler.
I förvaltningsorganisationen utsågs även modulansvariga för journalsystemets
moduler. Rollerna bemannades med personal från VU-avdelningen med verksamhets- alternativt IT-nära kompetens. Samtliga personer förutom Filippa, var delaktiga i såväl förvaltningsarbete som projektarbete under 2008, det vill säga det år
som breddinförandet fortlöpte.
En relation till leverantören av journalsystemet etablerades under projektet, se
föregående avsnitt. Även i förvaltningsuppdraget fanns ett behov av leverantörens
tjänster och ett avtal tecknades för förvaltning och vidareutveckling av journalsystemet. Leverantörens uppdrag omfattade de anpassningar som Landstinget önskade, konfigurering av moduler, stöd vid driftsättning av senare versioner samt
konsulthjälp.
För styrning av förvaltningsuppdraget existerade för år 2008 ett förvaltningsråd
som bemannades av Filippa och den läkare som ansvarade för patientsäkerheten.
Förvaltningsrådets syfte var att besluta och följa upp förvaltningsuppdragets budget. Filippa och läkaren deltog även i införanderådet, se avsnitt 5.2.1.
Från förvaltningsorganisationen är det främst förvaltningsledarrollen jag identifierar som central för överlämningen. I efterföljande avsnitt sammanfattar jag samtliga centrala roller och fora för överlämningen.
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5.2.3 Huvudrollerna i överlämningen
I figur 11 illustreras huvudrollerna i överlämningssituationen. Samtliga roller har
identifierats i de föregående avsnitten.

Styrgrupp
Projekt
Införanderåd

Projektledare

Delprojektledare
Teknik

Delprojektledare Delprojektledare
Applikation
Pilot/bredd

Förvaltningsledare

Figur 11. Huvudrollerna i Landstingets överlämningssituation.
Jag har nu beskrivit de involverade aktörer som utgjort fokus för min fallstudie.
Innan jag beskriver och diskuterar interaktionen mellan aktörerna, vill jag ge en
bakgrund till de uppdrag som projekt- respektive förvaltningsorganisationen ansvarade för. Detta i syfte att beskriva de förutsättningar som utgjort grund för
överlämningen.

5.3 Projekt- och förvaltningsorganisationens uppdrag
Under detta avsnitt presenterar jag de två uppdrag som jag studerade. Först presenteras projektuppdraget och därefter förvaltningsuppdraget. I figur 12 illustrerar jag aktiviteterna i de två uppdragen på en övergripande nivå. I figuren åskådliggörs även den period under vilken fallstudien genomfördes.
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Fallstudiens genomförande
Projektuppdra get
Del projekt:
Pi l ot/bredd

Pi l ot och i nföra ndepl a neri ng

Appl i ka ti on

Konfi g. efter verks a mhets kra v

Tekni k

Konfi g. a v s ys temhå rdva ra

Förva l tni ngs uppdra get

Breddi nföra nde

Rä ttni nga r & konfi g.

Rä tt.& konfi g.

Support

Support
Införa nde
Vi da reutv.

År:

2007

2008

2009

Figur 12. Aktiviteter i de studerade projekt- och förvaltningsuppdragen vid Landstinget.
I efterföljande avsnitt presenteras uppdragen mer utförligt.
5.3.1 Projektuppdraget
Jag har tidigare skrivit att projektets huvudsakliga syfte var att införa ett gemensamt journalsystem. För de vårdcentraler som redan använde sig av ett patientadministrationssystem innebar detta en övergång från ett IT-system till ett annat. För
sjukhusklinikerna däremot, innebar införandet en övergång från pappersjournaler
till digitaliserade journaler.
Det aktuella journalsystemet, som är ett standardsystem (se även avsnitt 3.1.1), är
ett modulärt system som erbjuder en plattformsbaserad, modulbaserad och integrerad systemlösning. Systemet omfattar funktioner för patientadministration och
kliniskt vårdstöd. Patientadministration i sin tur innefattar vårdadministration och
resursplanering i form av registrering av vårdkontakter, kassafunktion och fakturering, in- och utskrivningar samt planering av kontakten mellan patienten och
vårdgivaren i olika situationer genom bland annat schemaläggning, väntelista och
tidbokning. Vidare innefattar patientadministration stöd till mödravård, operation,
akutvård samt psykiatri. Funktionalitet inom kliniskt vårdstöd innefattar patientjournal, läkemedelshantering samt hantering av remisser.
Projektet fortlöpte i drygt tre år, från september 2005 till avslut i december 2008.
Projektuppdraget var omfattande, ca 100 personer deltog och den totala projektbudgeten uppgick till 114 miljoner SEK (Landstinget 2008a). Målet var att 80 procent av Landstingets verksamheter skulle använda den journalsystemet att vid
projektavslut. Införanden av systemet vid kvarvarande vårdverksamheter lämnades därefter över till förvaltningsorganisationen för genomförande.
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Projektet åtog sig att leverera följande (Landstinget 2006a, 2006b, 2006c, 2006d):
-

En elektronisk patientjournal samt utveckling av nödvändiga integrationer

-

Anpassade verksamhetsprocessbeskrivningar och regelverk

-

Begreppsbestämning av termer och begrepp som är vanligt förekommande
inom vårdverksamheten

-

Dokumentation

i

form av

kravspecifikation,

systemdokumentation,

testrapporter mm.
-

Rutiner och regelverk för nödvändig infrastruktur (kontinuitetsplan)

Förutom ovanstående ansvarade projektet för framtagning av rutiner, processer
och regelverk för support till användare. Som jag tidigare skrivit omfattade projektet tre delprojekt för applikation, teknik respektive pilot/bredd, se även figur 9. I
efterföljande stycken sammanfattas delprojekten.
Delprojekt tekniks mål var att specificera, anskaffa och konfigurera nödvändig systemhårdvara samt att säkerställa att den tekniska infrastrukturen uppfyllde ställda krav på tillgänglighet och prestanda (Landstinget 2006c). Delprojektet ansvarade även för att säkerställa användarsupport samt nödvändig teknik och infrastruktur. Delprojektet bemannades av personal från driftavdelningen som är en annan
enhet än VU-avdelningen. Projektledaren Per berättade att ett avtal därför tecknades mellan drift- och VU-avdelningen för att beskriva den interna överenskommelsen mellan de två avdelningarna.
Delprojekt applikations mål var att leverera en tillräckligt testad applikation, med
tillhörande nödvändiga systemintegrationer (Landstinget 2006a). Delprojektet
ansvarade för anskaffning av programvara, leveransgodkännande gentemot avtalet
med leverantör, parametersättning och konfigurering av applikation. Vidare ansvarade delprojektet för systemintegration till andra IT-system, genomförandet av
tester samt framtagande av rutiner, processer och regelverk för support samt systemdokumentation (ibid.).
Delprojektet pilot/bredds mål var att paketera rutiner och regelverk samt att identifiera involverade roller för införande i de olika vårdverksamheterna (Landstinget
2006b). Under 2006 fokuserades flödeskartläggningar, verksamhetsanalyser och
journalgranskningar i syfte att kartlägga ett effektivt arbetssätt. En utmaning var
mötet mellan den funktionalitet som standardsystemet erbjöd och de verksamhetsprocesser som existerade. ”Vi ville undvika att skapa alltför många unika konfigureringar som därefter kräver komplicerade konfigureringar vid uppgradering till
nya versioner. Vi ville samtidigt inte göra avsteg från väl fungerande verksamhets97

processer och arbetssätt”, berättade Pernilla, delprojektledaren för pilot/bredd.
Processer och arbetssätt genomlystes därför grundligt och nödvändiga anpassningar genomfördes efter standardsystemets ramar.
Pernilla berättade att innan breddinförandet startade, genomfördes ett antal pilotdriftsättningar för att testa och utvärdera det anpassade journalsystemet. Under
våren 2007 genomfördes två piloter, en på en vårdcentral och en på en klinik. Piloten på kliniken godkändes utan anmärkningar, fortsatte hon. Användare på vårdcentralen var däremot tveksamma till funktionalitet och inställningar i journalsystemet. Piloten utökades därför med ytterligare tre vårdcentraler för test av de
vårdcentralspecifika funktionerna. Under piloternas genomförande uppdagades
att det saknades tillräcklig kunskap om det nya systemet. ”Vi fick kritik för att vi
inte kunde systemet tillräckligt. Vi utsåg därför superanvändare på de enheter som
skulle driftsätta systemet och som utbildades direkt så att de kunde systemet under
själva införandet.” berättade Pernilla. Dessa superanvändare fanns därefter tillgängliga som stöd under införandet i syfte att utbilda användare och ge support.
En annan synpunkt från piloten var att inställningarna i IT-systemet var för generella för att vara användbara i olika typer av vårdverksamheter. Ett exempel var att
Landstingets samtliga mallar inte behövde vara tillgängliga för samtliga användare,
förklarade Pernilla och fortsatte: ”Detta fick till följd att vi för de efterkommande
införandena skapade unika inställningar. Till exempel så fick respektive klinik upp
endast de mallar och den funktionalitet de var i behov av och inte alla landstingets
mallar”.
Efter införande av journalsystemet på ytterligare tre vårdcentraler samt åtgärdande av de synpunkter som framfördes, godkändes piloten. Detta skedde i november
2007 och i samband med godkännandet fattades även beslut om breddinförande.
Sammanlagt fem verksamheter fick testa piloten innan beslutet om breddinförande fattades. Inför breddinförandet skrev Pernilla en införandeplan som omfattade
ett antal aktiviteter och en kronologisk tidplan (Landstinget 2007b). Eftersom införandet pågick under hela år 2008 fanns möjlighet till iterativt lärande och anpassning av införandeprocessen vilket innebar att processen förfinades allteftersom breddinförandet pågick. Lärdomar från de enskilda införandena togs med till
nästa införande och på så sätt förfinades processen.
Under 2008 var delprojektet pilot/bredd ansvarigt för införandet av patientjournalen. Det var ett högt tempo på införandet då målet för införandet var högt, 80
procent av samtliga vårdverksamheter skulle vid projektavslut fått IT-systemet
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infört. Ungefär 160 driftsättningar genomfördes under året. Kvarvarande införanden övertogs därefter för genomförande av förvaltningsorganisationen.
5.3.2 Förvaltningsuppdraget
I samband med godkännande av piloterna och beslut om breddinförande, fattade
ledningen på VU-avdelningen beslut att bilda en förvaltningsorganisation. Förvaltningsorganisationen fick i uppdrag att förvalta resultatet från projektet. Förvaltningsobjektet Patientjournalen skapades och omfattade:
-

det nya journalsystemet inklusive dess moduler

-

Processer för vårddokumentation, vårdadministration och bastjänster

Förvaltningsuppdragets övergripande mål för 2008 var att säkerställa förvaltningen av journalsystemet samt de tre tillhörande verksamhetsprocesserna genom att
erbjuda support till användare samt åtgärda de incidenter och problem som uppkommit. Förvaltningsorganisationen mottog även önskemål och förslag på vidareutveckling från de vårdverksamheter som fått journalsystemet installerat. Förvaltningsledaren Filippa berättade: ”Vi fick ta kritiken för brister i journalsystemet. Vi
hade inte heller tillräckligt med personal för att svara på användarnas förslag och
möta deras behov på förändringar”. Filippa berättade vidare att kritiken bestod i att
användarna upplevde att det system som infördes inte var tillräckligt färdigutvecklat. ”När användarna lärt sig det nya systemet ställs önskemål och behov på mer
funktionalitet. Under 2008 fanns dock varken tid eller personal i förvaltningen att
möta dessa önskemål. Samtliga personer som arbetade med förvaltningen var även
delaktiga i breddinförandet”, fortsatte Filippa. Förbättringar och vidareutveckling
inom ramen för förvaltningsuppdraget prioriterades således ned av ledningen på
VU-avdelningen på grund av personalbrist. Förvaltningsuppdraget prioriterade
således att ge stöd till användare samt åtgärda incidenter och problem som uppkommit efter driftsättning. Allteftersom breddinförandet fortlöpte, ökade antalet
användare av journalsystemet. Det innebar även en ökad arbetsbelastning för de
personer som arbetade med incident- och problemhantering då de även var delaktiga i införandet av journalsystemet på vårdverksamheterna.
I december 2008 avslutades projektet och förvaltningsorganisationen övertog ansvaret för införandet av systemet i de resterande vårdverksamheterna. Det fokuserade målet för 2009 var således att slutföra breddinförandet.

5.4 Styrning av projekt- och förvaltningsuppdrag
I detta avsnitt belyser jag styrningen av de studerade uppdragen. Först beskriver
jag hur personalen fördelades på de två uppdragen. Därefter beskriver jag de me99

todstöd som jag identifierade och sist presenteras de dokument som var styrande
för uppdragen.
5.4.1 Resursfördelning av personal
Som jag tidigare skrivit var strategin från ledningen på VU-avdelningen att bemanna projektet med den personal som senare skulle kunna fortsätta att arbeta med
förvaltningen av journalsystemet, se avsnitt 5.2.1. Projektorganisationen bemannades därför med den personal som även arbetade med förvaltning av de befintliga
patientadministrationssystemen. Jag har därför valt att i detta avsnitt belysa hur
personalen fördelades på de olika uppdragen.
Under år 2008 bemannade personalen på VU-avdelningen tre roller samtidigt: projektdeltagare, systemförvaltare för det nya journalsystemet samt systemförvaltare
för befintliga patientadministrationssystem. De tvingades därför ibland att prioritera mellan sina arbetsuppgifter i projektet och i förvaltningen vilket fick till följd
att användare av journalsystemet kände att de i sin tur inte fick tillräckligt med
stöd. Tiden räckte inte till för att både medverka vid införandet av det nya journalsystemet samt att möta användarnas krav och önskemål på vidareutveckling för de
redan driftsatta installationerna. För att underlätta koordineringen av aktiviteter
delade därför projekt- och förvaltningsorganisationen lokaler. Personalen upplevde dock denna typ av rollbemanning som otydlig och periodvis stressande. De
ställde sig frågan: ”Vilken roll har jag idag?”. Eftersom den involverade personalen
tillhörde VU-avdelningen utarbetade ledningen på VU-avdelningen riktlinjer för
prioritering av arbetsuppgifterna. Följande prioriteringsgrunder klargjordes:
1. Erbjuda support till de vårdverksamheter som fått journalsystemet infört i
sin verksamhet samt hantera incidenter och problem på de driftsatta modulerna
2. Medverka vid införandet av det nya journalsystemet
3. Vidareutveckla önskemål från de vårdverksamheter som fått det aktuella
journalsystemet infört
Aktiviteterna under 1. och 3. ingick i förvaltningsuppdraget. I realiteten innebar
detta att vidareutvecklingen prioriterades ned på grund av personalbrist, se avsnitt 5.3.2. Det var dock uppe till diskussion i projektets styrgrupp att göra en paus
i projektet för att tillgodose önskemålen på de redan driftsatta modulerna men
projektets tidplan prioriterades högre berättade projektledaren Per. De redan
driftsatta installationerna uppdaterades dock med de justeringar och förändringar
i konfigurationer som utfördes i projekt.
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Allteftersom breddinförandet fortlöpte utökades antalet användare och därmed
behovet av support samt hanteringen av incidenter och problem. Anna, delprojektledare för applikation, påpekade: ”Om man gör på samma sätt nästa gång är det
viktigt att ta hänsyn till de utökade arbetsuppgifterna. Projektet existerar under en
begränsad tid och därför orkar man kraftansamla för att nå målet. Förvaltningen
däremot ska finnas under en längre tid och ansvara för att systemet och processerna
ger fortsatt god verksamhetsnytta”. Anna fasthöll att ”Det är viktigt att ta höjd för
detta i ett breddinförande för att säkra att personalen har fortsatt ork att arbeta
med förvaltningen”.
Under 2008 förlade förvaltningsrådet sina möten i anslutning till införanderådet i
syfte att samordna styrningen av ovanstående aktiviteter. Mötena genomfördes en
gång per månad med start för införanderådet och därefter förvaltningsrådet. De
lokala verksamhetsföreträdarna, som var i införandefasen, deltog inte i förvaltningsrådet. Däremot deltog förvaltningsledaren i införanderådet och fick på så sätt
information om kommande överlämningar från delprojekt pilot/bredd till förvaltningsorganisationen.
Man kan fundera på om det hade varit någon skillnad om man låtit projektet ansvara för samtliga installationer under år 2008 och således inte lämnat över till
förvaltningsorganisationen förrän vid projektavslut. Fördelen hade varit att det i
så fall endast existerat en ledning och en styrning för samtliga resurser. Nackdelen
hade dock varit att användare hade fortsatt att vända sig till projektdeltagare för
support och inte börjat att använda Landstingets helpdesk. Projektledaren Per ansåg att även om breddinförandet pågick under ett helt år, var det klokt att etablera
en förvaltningsorganisation och låta dem påbörja sitt uppdrag. ”På så sätt fick förvaltningen tidigt en dialog med leverantören av systemet” förklarade Per. En ytterligare vinst var att förvaltningsorganisationen erhöll möjlighet att växa sig in i uppdraget och etablera rutiner för förvaltning.
5.4.2 Metodstöd
Inom Landstinget fanns under fallstudiens genomförande metodstöd för projektstyrning i form av en egenutvecklad projektmodell som var beskriven enligt följande steg i projektprocessen: initiering, start, genomförande och avveckling. Till
de olika stegen fanns mallar för projektdirektiv, projektplan, statusrapport och
slut-/erfarenhetsrapport. I projektmodellen fanns även ett antal checklistor till
hjälp. Modellen fanns tillgänglig på den interna webben och förvaltades av en modellansvarig. Det studerade projektet använde modellen för styrning av uppdraget.
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Projektledaren Per ansåg att mallarna och checklistorna var värdefulla för bedrivande av projektuppdraget eftersom de underlättade för styrning och planering.
Under den tid som fallstudien genomfördes stod i projektmodellen inget explicit
om överlämning av leveranser till förvaltningsorganisation. För en överlämning
kan detta t.ex. vara ett antal beslutspunkter för att etablera förvaltning samt checklista/protokoll över vad som ska levereras (Tonnquist 2010). Modellansvarig berättade att det inte fanns någon checklista för överlämning till drift och förvaltning
men att en översyn av modellen var planerad. Det fanns dock en checklista med ett
antal punkter att besvara inför ett projektavslut (Landstinget 2007a). Checklistan
inför projektavslut vände sig till projektledaren och syftade till att se över vem som
ska ansvara för resultatet efter projektavslut. Detta genom att definiera rutiner och
regelverk för användandet, förvaltningen samt driften av IT-systemet. I checklistan
(se bilaga B) ställs ett antal frågor som besvaras med ja eller nej, t.ex. Finns ansvarig i förvaltningsorganisationen utsedd? Checklistan avslutas med ett antal punkter
som fokuserar avslut av projektet genom att besluta om ekonomiska konton ska
avslutas, om behörigheter för t.ex. konsulter ska dras in, om slutrapport är skriven.
Denna checklista användes av projektledaren Per för att stämma av att alla leveranser var framtagna samt att administrera slutförandet av projektet.
Det fanns inget explicit stöd för förvaltningsstyrning under den period fallstudien
pågick. Filippa, som bemannade förvaltningsledarrollen, berättade att hon utgick
från förvaltningsstyrningsmodellen pm3 pm3 (på maintenance management model) (Nordström och Welander 2007) som hon kombinerade delar av tillsammans
med ett processperspektiv när hon bildade förvaltningsorganisationen. På så sätt
skapade hon förvaltningsledar- och processledarrollerna. Förvaltningsuppdraget
dokumenterade Filippa i en förvaltningsplan.
5.4.3 Styrdokument
För såväl projektet som förvaltningen fanns dokument som var styrande för projekt- och förvaltningsorganisationerna, dessa presenteras i tabell 7. Styrdokumenten utgjorde ramarna för respektive uppdrag genom att beskriva dess mål och aktiviteter, tidplan, involverad personal och övriga resurser.
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Tabell 7. Identifierade styrdokument för studerad projekt- respektive förvaltningsorganisation vid Landstinget.
Projektorganisationen
Styrdokument

-

Projektdirektiv Huvudprojektet

-

Projektdirektiv delprojekt Applika-

Förvaltningsorganisationen
-

Förvaltningsplan för Patientjournalen

tion
-

Projektdirektiv delprojekt Teknik

-

Projektdirektiv delprojekt Pilot/

-

bredd

-

Projektplan Huvudprojektet

-

Breddinförandeplan

Förutom att beskriva uppdraget och dess mål, utgjorde styrdokumenten grund för
fortlöpande uppföljning av aktiviteter i uppdragen. Vidare utgjorde de grund för
utvärdering av uppdragets utfall i samband med avslut.

5.5 Överlämningen
I de föregående avsnitten har jag beskrivit projekt- och förvaltningsorganisationen
samt deras respektive uppdrag. I detta avsnitt belyser jag interaktionen mellan de
två organisationerna med fokus på år 2008. I efterföljande avsnitt presenteras de
aktiviteter jag relaterar till överlämningen.
5.5.1 Överlämning av pilotdriftsättningar samt IT-nära anpassningar
I samband med VU-ledningens godkännande av förvaltningsorganisationen i januari 2008 påbörjades överlämningen. Anna, delprojektledare för applikation, överlämnade ansvaret att förvalta de driftsatta piloterna samt de IT-nära anpassningarna av journalsystemet till förvaltningsorganisationen. Med IT-nära anpassningar
avses här de landstingsunika konfigureringar och anpassningar som genomfördes
på det upphandlade standardsystemet. I samband med godkännande av piloterna
och beslut om breddinförande övertog driftavdelningen förvaltningen av den tekniska infrastrukturen, det vill säga det resultat som delprojektet för teknik levererat. Eftersom det var personal från driftavdelningen som även bemannat delprojektet fanns inget behov av någon formell överlämning.
Det rådde skilda meningar om delprojekten för applikation och teknik avslutades i
samband med denna överlämning eller om delprojekten fortlöpte under år 2008.
Delprojektet för teknik bemannades med personal från driftavdelningen, det vill
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säga den avdelning som ansvarade för Landstingets helpdesk och driften av ITsystem. Förvaltningsledaren Filippa menade att från och med årsskiftet 2007-2008
finansierades driften för journalsystemet av den ordinarie linjeverksamheten och
inte som en post i projektbudgeten. Filippa menade därför att delprojektet avslutades och att driften av journalsystemet därefter utfördes av driftavdelningen i
likhet med alla andra driftsatta IT-system vid Landstinget. Vidare menade Filippa
att delprojektet för applikations mål var uppfyllda i samband med godkännande av
piloterna. De anpassningar som genomfördes under breddinförandet ansvarades
och genomfördes istället av delprojektet för pilot/bredd. Anna, delprojektledare
för applikation, höll dock inte med Filippa. Hon hävdade att hennes delprojekt
genomförde de situationsanpassade konfigureringarna vid införandet på respektive vårdverksamhet. Denna meningsskillnad visar på den otydlighet som uppstod i
och med att samma personal var delaktig i flera uppdrag. Det är samma personal
som utför aktiviteterna oavsett om det sker i något delprojekt eller i förvaltningsorganisationen. Det är därför, så här i efterhand, svårt att avgöra de olika delprojektens omfattning under år 2008.
5.5.2 Återkommande överlämningar av verksamhetsnära anpassningar
Under år 2008 pågick breddinförandet av journalsystemet. Efter en driftsättning
påbörjades en interimsperiod på sex veckor, berättade Pernilla, delprojektledaren
för pilot/bredd. Under interimsperioden ansvarade delprojektet för support samt
incident- och problemhantering. När interimsperioden var slut upphörde möjligheten för användarna att direkt kontakta projektdeltagare för support. Användarna blev istället hänvisade till helpdesken för support, enligt den rutin som gäller
för samtliga driftsatta IT-system vid Landstinget.
Sex veckor efter driftsättning sammanträdde införanderådet för att följa upp införandet och rekommendera godkännande till projektet styrgrupp. Förvaltningsledaren Filippa deltog i införanderådet och fick på så vis information om unika anpassningar på de installationer som överlämnades till förvaltningsorganisationen.
Efter godkännande från styrgruppen övertog förvaltningsorganisationen ansvaret
för de verksamhetsnära anpassningarna. Förvaltningsuppdraget utökades därmed
successivt under år 2008 allteftersom breddinförandet pågick. Det genomfördes
dock ingen formell överlämning från projektledaren till förvaltningsledaren. Allteftersom införandet fortlöpte, i enlighet med beslutad införandeplan, övergick ansvaret för de driftsatta modulerna till förvaltning.
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5.5.3 Övertagandet av ansvar för kvarvarande införanden
I december 2008 hade projektet uppnått sitt mål, att införa journalsystemet på 80
procent av Landstingets vårdverksamheter. Projektledaren presenterade projektets slutrapport (Landstinget 2008b) för projektstyrgruppen som godkände projektets resultat och förklarade projektet avslutat.
I samband med att projektet avslutades övertog förvaltningsorganisationen ansvaret för kvarvarande införanden. Förvaltningsorganisationen övertog även den införandeprocess som tagits fram och förfinats under breddinförandet. Att förvaltningsorganisationen skulle överta resterande införanden var klargjort redan vid
projektstart, berättade förvaltningsledaren Filippa. Någon formell överlämning på
det sista och avslutande projektmötet genomfördes därför inte. Filippa berättade
att mötet i december fokuserade projektet och dess avslut. ”Att förvaltningsorganisationen skulle ta över ansvaret för journalsystemet och resterade införanden var så
vedertaget att det inte diskuterades under mötet. Det fanns inget behov av en formell
överlämning” menade hon. Från 2009 tilldelades förvaltningsorganisationen personal och monetära resurser för införande, förvaltning och vidareutveckling av
systemet.

5.6 Överlämningens kategorier och karaktär
Jag har nu beskrivit överlämningen mellan projekt- och förvaltningsorganisationen
vid Landstinget. I kapitlets avslutande avsnitt sammanfattar jag de identifierade
kategorier som jag relaterar till detta falls överlämning. De kategorier jag genererade i de föregående avsnitten är ett antal begrepp som syftar till att beskriva överlämningen. I tabell 8 sammanfattas de identifierade kategorierna för detta fall.
Tabell 8. Kategorier i överlämningen vid Landstinget.
Kategori

Benämning

Avsnitt

L-K1

Involverade aktörer

5.2.3

L-K2

Projektleveranser

5.3.1

L-K3

Metodstöd

5.4.2

L-K4

Styrdokument

5.4.3

L-K5

Överlämningsaktiviteter

5.5.1 - 5.5.3

Jag avslutar detta kapitel genom att diskutera överlämningens karaktär. Med avseende på de faktorer som utgjort detta falls överlämning har jag valt att karaktärisera överlämningen som sömlös och stegvis.
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Jag karaktäriserar överlämningen som sömlös eftersom i stort sett samma personal
deltog i projekt- och förvaltningsorganisationen och att dessa två organisationer
existerade parallellt under 2008. Detta medförde att personalen hade uppgifter att
utföra i såväl projekt- som förvaltningsuppdraget. En styrka med att bemanna de
två uppdragen med samma personal är att kompetensöverföring blir onödig, vilket
även var en strategi från VU-avdelningens ledning. Det uppstår därmed inget behov av att utbilda personalen i förvaltningsorganisationen om projektets resultat.
Förvaltningsledaren Filippa medverkade dock inte i projektuppdraget. Hon erhöll
dock, genom sitt deltagande i införanderådet, kontinuerlig information om status
på införandet samt fick erfara vilka typer av problem som var vanligt förekommande för användarna. En svaghet med att bemanna de två uppdragen med samma personal var att arbetsuppgifterna för de involverade periodvis blev omfattande och stress uppstod hos personalen till följd av tidsbrist. För att hjälpa personalen under år 2008 togs riktlinjer fram som förtydligade prioriteringsordningen på
arbetsuppgifterna, se avsnitt 5.4.1.
En slutsats som dras av denna sömlösa överlämning är att graden av formalisering
är låg. Det finns inget behov av att formalisera aktiviteter där samma personer är
både upphovsmän till och mottagare av resultatet. På så sätt blev mycket outtalat
och detta återspeglades även under intervjuerna då jag upplevde att respondenterna hade svårt att beskriva hur överlämningen gått tillväga. Den sömlösa överlämningen medförde även att olika ansvarsområden blev otydliga. Under intervjuerna rådde delade meningar kring huruvida delprojekten applikation och teknik
fortlevde under år 2008 och vad deras ansvar omfattade, se avsnitt 5.5.1. Det upplevdes dock som positivt av samtliga respondenter att förvaltningsorganisationen
bemannades med samma personal som projektorganisationen. Detta underlättade
överlämningen av de kvarvarande aktiviteterna i samband med projektavslut. Införandet av de kvarvarande vårdverksamheterna fortsatte därefter, enligt framtagen införandeprocess, i förvaltningsuppdraget. Den enda skillnaden var att aktiviteten var budgeterad i förvaltningsplanen istället för, som tidigare, i projektplanen.
Den andra karaktären som kännetecknar denna överlämning är stegvis. Detta eftersom överlämnandet skedde återkommande i etapper under 2008. Styrkan med
denna stegvisa överlämning är att förvaltningsorganisationen erhöll möjlighet att
påbörja sitt uppdrag med ett avgränsat antal vårdverksamheter och därmed ett
begränsat antal användare. Förvaltningsorganisationen erhöll även möjlighet att
utveckla sina förvaltningsprocesser allteftersom fler verksamhetsnära anpassningar infördes. Att fler vårdverksamheter och användare fick tillgång till journalsystemet var dock inte enbart av godo. Ju fler användare som fick tillgång till sy106

stemet, desto fler önskemål och krav framfördes från användarna. Det var, som
beskrivits tidigare, samma personal som arbetade med införandet och som även
skulle ansvara för vidareutvecklingen av det driftsatta journalsystemet. Detta medförde att de redan var uppbokade till 100 procent med breddinförandet av journalsystemet i projektuppdraget samt support, incident- och problemhantering i
förvaltningsuppdraget. Önskemål och krav på det driftsatta journalsystemet prioriterades därför ned på grund av personalbrist, se avsnitt 5.4.1. Detta medförde att
förvaltningsorganisationen fick en hel del kritik från användare som ansåg att ITsystemet inte var färdigt och att det fanns brister i funktionaliteten. Kritik som
kanske inte var befogad för förvaltningen eftersom det var projektorganisationen
som ansvarat för anpassningen och införandet av journalsystemet.
Under år 2008 existerade flera styrgrupper: projektets styrgrupp, den lokala VUavdelningens styrgrupp för projektet, införanderådet och förvaltningsrådet. Jag
identifierade införanderådet som det forum som var delaktigt i den återkommande
överlämningen under 2008. Detta genom sitt granskande av breddinförandet samt
rekommendation för godkännande, se avsnitt 5.2.1. Projektets styrgrupp innehade
dock mandatet att godkänna samtliga införanden, såväl piloterna under år 2007
som breddinförandet under 2008. Den lokala styrgruppen följde upp projektbudgeten vilket var naturligt då större delen av projektorganisationen bemannades av
VU–avdelningens personal. Förvaltningsrådet beslutade och följde upp förvaltningsuppdragets budget. De frågor som behandlades i förvaltningsrådet var av
karaktären rutiner och riktlinjer för att använda journalsystemet. Existensen av
flera styrgrupper har såväl för- som nackdelar. Fördelen är att styrgrupperna har
olika fokus och agenda vilket medför att de vanligtvis bemannas med olika personer. Personer i ledande befattning har vanligtvis ett visst mandat beroende på vilken roll i organisationen som de innehar. Nackdelen med många nivåer i beslutsfattandet är att önskemål/krav ibland ska passera flera styrgrupper innan beslutet
kan fattas. Detta kan i sin tur medföra att beslutsprocessen tar lång tid samt att
beslut kan överprövas.
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6

Försäkringsbolaget – empirisk studie II

I detta kapitel presenterar jag den andra av två fallstudier som genomförts inom
ramen för mitt avhandlingsarbete. Kapitlet inleds med en kort beskrivning av den
studerade organisationen och dess verksamhet, följt av en presentation av projektoch förvaltningsorganisationen mellan vilka överlämning skedde. Därefter följer en
beskrivning av projekt- respektive förvaltningsuppdragen som genom sina upplägg
utgjorde förutsättningarna för den specifika överlämningen. Därefter beskrivs själva
överlämningssituationen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de kategorier
som genererats i fallstudien samt en diskussion om överlämningens karaktär.

6.1 Försäkringsbolaget
Försäkringsbolaget är ett av Sveriges stora och etablerade försäkringsbolag. Bolaget erbjuder försäkrings- och sparandeprodukter till såväl organisationer som enskilda privatpersoner. Till enskilda privatpersoner erbjuds person-, boende-, lösöres- samt fordonsförsäkringar. Till organisationer erbjuds försäkringar avseende
exempelvis egendom, personal, avbrott samt rättsskydd. Försäkringsbolaget har
över tre tusen anställda och är organiserat efter affärsområden och gemensamma
enheter. Affärsområdena ansvarar för kollektivavtalade affärer, företagsmarknad
samt privata affärer. De gemensamma enheterna är indelade efter stödverksamheter som ekonomi, personaladministration, kommunikation, IT, produkter och skador.
Försäkringsbolaget har funnits under många år och har därmed en omfattande
systemportfölj som utvecklats över tiden. Portföljen omfattar såväl äldre som moderna IT-system som utvecklats i olika miljöer. Försäkringsbolaget hade, under
studiens genomförande, en strategi som gick ut på att effektivisera och modernisera systemportföljen. Moderniseringen av systemportföljen förväntades leda till ett
enhetligt arbetssätt vid hantering av försäkringar. Strategin var att föra över data
till modernare IT-system och att återanvända funktionalitet. Genom att förnya systemportföljen samt minska antalet IT-system var förväntningen att utvecklingen
av framtida av försäkrings- och sparandeprodukter ska bli mindre omfattande.
Målet var även att skapa en effektivare förvaltning av IT-system genom att avveckla de äldre IT-systemen. På så sätt förväntades mängden förvaltningsaktiviteter
minska och så även kostnaden för IT-drift.
Under min studie på Försäkringsbolaget studerade jag ett projekt vars mål var att
föra över försäkringsavtal för fordonsprodukter från ett äldre IT-system till ett IT109

system med modernare arkitektur i enlighet med ovan nämnda strategi. Det moderna IT-systemet har jag i efterföljande text valt att kalla för försäkringssystemet.
Försäkringssystemet infördes 2006 och omfattade en effektiv struktur för produkt- och avtalshantering. IT-systemet var även anpassat till arkitekturen enligt
försäkringsbolagets IT-strategi. Innan jag beskriver överlämningen för detta specifika fall presenterar jag i nästa avsnitt de aktörer som var involverade i överlämningen av projektets resultat.

6.2 Involverade aktörer
För detta studerade fall fanns förutom en projektorganisation en befintlig förvaltningsorganisation till vilken projektresultatet skulle överlämnas. I tabell 9 sammanfattas de centrala aktörerna i projekt- respektive förvaltningsorganisation.
Dessa aktörer innehade ledande roller för respektive organisation eller tilldelades
ansvar för ett visst område inom projektorganisationen. Rollerna beskrivs därefter
i efterföljande avsnitt.
Tabell 9. Centrala aktörer i projekt- och förvaltningsorganisation vid Försäkringsbolaget.
Aktör10
Petra

Roll i projektorganisatio-

Roll i förvaltnings-

Organisatorisk tillhö-

nen

organisationen

righet

Projektledare

Ej delaktig

Avdelningen för verksamhetsutveckling
(VU-avdelningen)

Thomas Tillverkningsansvarig

Ej delaktig

Konsult/ Inhyrd resurs

Ida

Införandeansvarig

Ej delaktig

VU-avdelningen

Kalle

Kvalitetsansvarig/testledare Ej delaktig

Konsult/ Inhyrd resurs

Klara

Krav- och designansvarig

Ej delaktig

IT-avdelningen

Fia

Ej delaktig

Förvaltningsledare för

VU-avdelningen

verksamheten
Felicia

Ej delaktig

Förvaltningsledare för IT

IT-avdelningen

10 Namnen är fiktiva. För att underlätta igenkännandet av roll och namn är den initiala
bokstaven i roll och namn densamma, det vill säga projektledaren Petra.
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6.2.1 Projektorganisationen
Projektet var organiserat som en temporär teambaserad organisation (se t.ex. Bruzelius och Skärvad 2004, Scott och Davis 2007), se även avsnitt 4.3.2. Projektorganisationen presenteras i figur 13.

Styrgrupp

Projektledare

Krav/analys & design

Tillverkning

Test/kvalitetssäkring

Införande

Figur 13. Projektorganisationen och dess funktioner (Försäkringsbolaget 2008d).
Projektet leddes av projektledaren Petra som till sin hjälp hade fyra delprojektledare11 som ansvarade för var sitt funktionsområde, se figuren ovan. Delprojektledarna benämndes krav- & designansvarig, tillverkningsansvarig, kvalitetsansvarig/testledare samt införandeansvarig (Försäkringsbolaget 2008d). Projektledare,
krav- & designansvarig samt införandeansvarig bemannades av intern personal,
medan tillverkningsansvarig och kvalitetsansvarig/testledare bemannades av konsulter. Konsulten Thomas bemannade rollen som tillverkningsansvarig och konsulten Kalle rollen som testansvarig/kvalitetssäkrare. Thomas och Kalle hade tidigare
arbetat med andra uppdrag vid Försäkringsbolaget. De var därmed väl förtrogna
med organisationen och dess kultur. De hade fått konsultuppdragen då de besatt
den kompetens som efterfrågades och hade erfarenhet av liknade genomförda
uppdrag.
De roller som jag har identifierat som centrala för eller delaktiga i överlämningssituationen är projektledaren, införandeansvarig och tillverkningsansvarig. Krav- &
designansvarige Klara och kvalitetsansvarige/testledaren Kalle innehade centrala
roller i projektorganisationen men deltog inte på möten som behandlade överlämning av resultat, se avsnitt 6.5.3. Jag har därför valt att inte beskriva dem djupare. I
efterkommande text följer en djupare beskrivning av de personer som bemannade

11 I projektet användes inte benämningen ”delprojektledare” utan rollerna benämndes
”områdesansvariga”. Jag ser dessa benämningar som synonyma med varandra och har
därför valt att skriva delprojektledare när jag skriver om dessa roller generellt i avhandlingen.
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projektledarrollen, rollerna införandeansvarig samt tillverkningsansvarig, det vill
säga de roller som jag identifierat som centrala för överlämningen.
Projektledarrollen bemannades av Petra som hade arbetat i 10 år vid Försäkringsbolaget. Hon hade goda kunskaper om projektledning och bemannade även rollen
som projektledare för utvecklingen av det omtalade försäkringssystemet fyra år
tidigare. Detta innebar att hon även hade god kunskap om det försäkringssystem
som vidareutvecklades i det aktuella projektet. I hennes roll ingick att planera och
leda projektet som helhet. Till sin hjälp hade hon fyra delprojektledare som ansvarade för var sitt område, se figur 13.
Rollen införandeansvarig bemannades av Ida, en för henne ny roll. Ida hade tidigare arbetat som förvaltningsledare för verksamheten och sammanställt krav från
användare på de IT-system som hanterade fordonsförsäkringsprodukter. Ida hade
således god kunskap om hanteringen av dessa produktavtal. Hennes roll i projektet
var att informera identifierade intressenter om projektet, uppdatera eutbildningen för användare samt ansvara för överlämningen till förvaltningsorganisationen. Eftersom Ida tidigare arbetat som förvaltningsledare hade hon god
kännedom om vilken information avseende projektleveranserna som var centrala
och relevanta för det kommande förvaltningsuppdraget. Denna kännedom kom till
nytta när hon kallade till införandemöten, jag återkommer till detta i avsnitt 6.5.3.
Rollen tillverkningsansvarig bemannades av Thomas, en inhyrd konsult. Thomas
ansvarade för utvecklingen av den nya funktionaliteten och integrationer till angränsande IT-system. I rollen som tillverkningsansvarig ingick även att ansvara för
att adekvat dokumentation reviderades eller skapades.
Förutom ovan nämnda roller med ledaransvar, bestod projektorganisationen av
ett antal operativa roller såsom produktspecialister, verksamhetsspecialister,
verksamhetsarkitekt, systemutvecklare, testare, driftsamordnare, databasansvarig,
samt IT-arkitekt (Försäkringsbolaget 2008d). De operativa rollerna bemannades
av representanter från såväl den kravställande affärsverksamheten som ITverksamheten.
Projektledaren rapporterade till en, för det definierade projektet, utsedd styrgrupp.
Styrgruppen bemannades av chefer från affärsverksamheterna från såväl den privata marknaden som företagsmarknaden. Vidare ingick även chefer eller utsedd
ansvarig från avdelningen för affärsstöd, produktavdelningen, skadeavdelningen
samt IT-avdelningen. Styrgruppen innehade mandat att fastställa projektplanen
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samt projektets budget. De fattade även beslut om avvikelser från projektplanen
samt beslut om utökande eller indragande av personal och övriga resurser.
Från projektorganisationen är det främst projektledaren Petra, införandeansvariga
Ida, tillverkningsledaren Thomas samt styrgruppen som jag identifierar som centrala roller för denna överlämning. Jag återkommer till dessa roller i avsnitt 6.2.3,
där jag sammanfattar samtliga huvudrollsinnehavare för överlämningen.
6.2.2 Förvaltningsorganisationen
Förvaltningen var, i likhet med projektet, organiserad som en teambaserad organisation (se t.ex. Bruzelius och Skärvad 2004, Scott och Davis 2007), se även avsnitt
4.3.2. Förvaltningsorganisationen var förändrad till följd av det omnämnda projektet. Innan projektet startade, existerade två förvaltningsorganisationer som ansvarade för var sitt förvaltningsobjekt. Förvaltningsobjekten benämndes för Civil och
Motor. Förvaltningsobjektet Civil omfattande de IT-system som stödsyftade till att
stödja hanteringen av försäkringsprodukter avseende hem och lösören. Förvaltningsobjektet Motor omfattade IT-system som hanterade försäkringsprodukter
avseende fordon. Eftersom fordonsförsäkringsprodukter skulle föras över till det
moderna IT-systemet som hanterade försäkringsprodukter avseende hem och lösören resulterade detta i en sammanslagning av förvaltningsobjekten Civil och Motor. Ett halvår före den planerade driftsättningen av projektets resultat, i januari
2010, sammanfördes de två förvaltningsobjekten till ett gemensamt. Det nya förvaltningsobjektet benämndes för Sak. Förvaltningsorganisationen som tidigare
ansvarat för objektet Civil utökades med verksamhetsspecialister och systemutvecklare med kompetens avseende fordonsförsäkringar. Beslutet fattades av chefen för VU-avdelningen i samförstånd med de två styrgrupperna för de ursprungliga förvaltningsuppdragen. De två styrgrupperna bemannades i hög grad av samma
personer och dessa två grupper slogs även samman till en styrgrupp för det nya
gemensamma förvaltningsuppdraget.
I tabell 10 presenteras den involverade förvaltningsorganisationen. Denna förvaltningsorganisation bedrevs av skilda aktörer då det fanns behov av såväl verksamhetsnära som IT-nära kompetens, se även avsnitt 4.7.3.
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Tabell 10. Förvaltningsorganisationen och dess roller (Försäkringsbolaget 2009a).
Part: Verksamhetsnära förvaltning

IT-nära förvaltning

Nivå:
Styrande roller

Förvaltningsansvarig för verksamhet

Förvaltningsansvarig för IT

Ledande roller

Förvaltningsledare för verksamhet

Förvaltningsledare för IT

Operativa rol-

Verksamhetsspecialister för

Systemutvecklare

ler

produkter och skador

Driftsamordnare

Förvaltningsorganisationen leddes av två förvaltningsledare, den ena ansvarade
för verksamhetsnära förvaltningsaktiviteter och den andra för IT-nära förvaltningsaktiviteter. Förvaltningsledarnas roll var att planera och prioritera förvaltningsaktiviteterna inom ramen för förvaltningsuppdraget.
Fia, som bemannade rollen Förvaltningsledaren för verksamheten, hade arbetat en
längre tid på försäkringsbolaget. Först på IT-avdelningen med IT-relaterade utvecklings- och förvaltningsaktiviteter samt därefter i den kravställande verksamheten i rollen som förvaltningsledare för förvaltningsobjektet Civil. Fia hade således stor erfarenhet av att leda förvaltningsuppdrag samt goda kunskaper om ITverksamhet. Hennes arbetsuppgifter i förvaltningsuppdraget var bland annat att
kravställa på IT-systemen ur ett produkt- och processperspektiv samt att ansvara
för planering och prioriteringen av samtliga aktiviteter inom förvaltningsuppdraget.
Rollen förvaltningsledare för IT bemannades av Felicia. Felicia blev dock sjukskriven under den period som fallstudien genomfördes men hann deltaga på de möten
som genomfördes fram till april 2010. Under juni 2010 fasades en ny person in i
rollen som Förvaltningsledare för IT. Denna nya förvaltningsledare hade dock inte
möjlighet att deltaga i aktiviteter avseende överlämning på grund av andra arbetsuppgifter som först skulle avslutas. Förvaltningsledare för IT:s uppgift innebar att
planera och prioritera för ändringar, såväl rättningar som vidareutveckling av ITsystemet inom ramen för förvaltningsuppdraget.
Förutom förvaltningsledarna ingick ett antal operativa roller i förvaltningsorganisationen. Dessa roller var verksamhetsspecialister på produkter eller skador, systemutvecklare och driftsamordnare, se tabell 10. De operativa rollerna arbetade
med genomförandet av de aktiviteter som fastställts i förvaltningsplanen. Flertalet
av de personer som bemannade rollerna i förvaltningsorganisationen deltog även i
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projektet. Förvaltningsledaren Fia uppskattade att ca 65 procent av de personer
som bemannade verksamhetsrollerna deltog i projektet och något fler av de personer som bemannade IT-relaterade roller deltog.
Förvaltningsledningen rapporterade till en, för det definierade förvaltningsuppdraget, utsedd styrgrupp som bemannades med chefer från produkt- samt skadeavdelningen. Vidare ingick chefer från avdelningen för affärsstöd samt ITavdelningen. Styrgruppens mandat var att godkänna förvaltningsplanen och dess
budget. Styrgruppen fattade även beslut om ökning eller minskning av personal
och monetära resurser. Styrgruppen bemannandes av sju personer varav sex även
deltog i projektets styrgrupp.
Från förvaltningsorganisationen är det förvaltningsledarna och styrgruppen för
förvaltning som jag identifierat som centrala för denna överlämning. I efterföljande
avsnitt sammanfattar jag samtliga centrala roller och fora för överlämningen.
6.2.3 Huvudrollerna i överlämningen
I figur 14 illustrerar jag de huvudroller i överlämningssituationen som jag identifierade i de föregående avsnitten. Förvaltningsledaren för IT var inte delaktig under
hela överlämningen, men är ändå identifierad som en huvudrollsinnehavare. Denna roll, hade liksom förvaltningsledaren för verksamheten, ett ansvar för planera
och prioritera för aktiviteter i förvaltningsuppdraget. Jag har därför valt att gråmarkera ”Förvaltningsledare för IT” i figur 14 för att illustrera att denna roll inte
var delaktig under hela överlämningen. Jag återkommer till detta i avsnitt 6.5.3 där
jag diskuterar förvaltningsledarnas roller vid överlämningen. Jag vill även i figuren
illustrera att de två styrgrupperna till stor del bemannades av samma personer
genom att låta styrgrupperna överlappa varandra.
Styrgrupp
förvaltning

Styrgrupp
Projekt

Projektledare

Förvaltnings- Förvaltningsledare verks. ledare IT

Tillverknings- Införandeansvarig
ansvarig

Figur 14. Huvudroller i Försäkringsbolagets överlämningssituation.
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Jag har nu beskrivit de involverade aktörerna som utgjorde fokus för min fallstudie. Innan jag beskriver och diskuterar interaktionen mellan dessa aktörer, vill jag
ge en bakgrund till de två uppdrag som projekt- respektive förvaltningsorganisationen ansvarade för. Detta i syfte att beskriva de förutsättningar som utgjorde
grund för överlämningen.

6.3 Projekt- och förvaltningsorganisationens uppdrag
I detta avsnitt presenterar jag projekt- respektive förvaltningsuppdraget som jag
studerade. Först presenteras projektuppdraget och därefter förvaltningsuppdraget. I figur 15 illustrerar jag aktiviteterna i de två uppdragen på en övergripande
nivå. I figuren åskådliggörs även den period under vilken fallstudien genomfördes.
I efterföljande avsnitt presenteras uppdragen mer utförligt.
Fallstudiens genomförande
Projektuppdra get
Ans va rs områ den:
Kra v/Ana l ys &des i gn

Utreda , a na l ys era och des i gna kra v

Ti l l verkni ng

Ti l l verkni ng

Tes t/kva l i tet
Införa nde
Förva l tni ngs uppdra get

Tes ter
Info & utbi l dni ng
Info & s upport
Vi dma kt. & vi da reutv.

År:

2009

Vi dma kt. & vi da reutv.
2010

Figur 15. Aktiviteter i de studerade projekt- och förvaltningsuppdragen vid Försäkringsbolaget.

Vid Försäkringsbolaget bedrevs samtliga former av vidareutveckling som överstiger 500 000 SEK i projektuppdrag och av temporära projektorganisationer. Detta
innebar att de former för vidareutveckling som understiger 500 000 SEK genomfördes inom förvaltningsuppdraget av förvaltningsorganisationen vilket medförde
att en omfattande del av all vidareutveckling utfördes inom ramen för förvaltningsuppdragen.
6.3.1 Projektuppdraget
Som jag har beskrivit tidigare i detta kapitel var projektets huvudsakliga syfte att
föra över försäkringsavtal för fordonsprodukter från ett föråldrat IT-system till ett
modernare, i avhandlingen kallat för försäkringssystemet. Det ingick även i uppdraget att utveckla integrationer mellan försäkringssystemet och ett 15-tal an116

gränsande IT-system. De generiska funktioner som existerade i försäkringssystemet skulle återanvändes för fordonsförsäkringsprodukter. Det var funktioner för
exempelvis utskrift, betalning, bokföring och statistik (Försäkringsbolaget 2008d).
Projektet fortlöpte under två år, med start i september 2008 och avslut i juni 2010.
Projektuppdraget var omfattande, ett 40-tal personer deltog vilket motsvarade i
runda tal 25 heltidstjänster under projektets genomförande. Den totala projektbudgeten uppgick till 54 miljoner SEK (Försäkringsbolaget 2010a). Projektet och
dess omfattning beskrevs, av projektledaren Petra, i en projektplan som innehöll
mål, tidplan, aktiviteter och deltagare (Försäkringsbolaget 2008d). Efter projektavslut skrev hon en slutrapport avseende måluppföljning, avvikelser från projektplan, utfall och kostnader samt synpunkter och förslag till förbättring (Försäkringsbolaget 2010a).
Inom Försäkringsbolaget fanns en försäkringsprocess som beskriver hantering av
försäkringsavtal, se figur 16.

Offert

Nyteckning

Ändring

Förnyelse

Annullation

Figur 16. Försäkringsprocessen för hantering av försäkringsavtal (Försäkringsbolaget 2008a, min egen illustration ).
Funktionaliteten för denna process fanns utvecklad i såväl det föråldrade ITsystemet som det modernare försäkringssystemet vilket innebar att samtliga försäkringar för privatpersoner redan hanteras enligt försäkringsprocessen. Det
fanns därmed inget behov i projektet att se över och eventuella förändra processen.
Projektet åtog sig att leverera följande(Försäkringsbolaget 2008d):
1. Ett utökat IT-system som inkluderade försäkringsprocessen för fordonsförsäkringsprodukter
2. Överföring av fordonsförsäkringsavtal till försäkringssystemet
3. Komplettering av befintligt e-utbildningsmaterial och användardokumentation
4. Förvaltningsdokumentation avseende verksamhet och IT
Samtliga leveranser, förutom den tredje, levererades i juni 2010. Kompletteringen
av e-utbildningsmaterialet, levererades två månader före driftsättningen och fanns
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därefter tillgängligt för användare samt övriga intressenter på försäkringsbolagets
interna webb.
Under projektets första kvartal planerades projektets genomförande. I januari
2009 utvecklades plattformen för fordonsförsäkringar. Utvecklingen av funktionalitet genomfördes enligt lättrörliga utvecklingsmetoder, se även avsnitt 6.4.2 där
jag beskriver projektledarens val av utvecklingsmetod. Utvecklingen skedde i iterationer där varje iteration pågick i tre månader: den första månaden analyserades
och designades kraven, den andra månaden tillverkades funktionalitet och i den
tredje månaden genomfördes tester. Utvecklingen pågick även parallellt, så snart
ett krav var designat och överlämnat för tillverkning påbörjades analys och design
av ett nytt krav.
Driftsättningar12 av förändringar i IT-system skedde koncentrerat vid ett antal
planerade releasetillfällen. Försäkringsbolaget hade fyra planerade releaser per år:
mars, maj, september och november. Under dessa releaser driftsattes funktionalitet från såväl projekt- som förvaltningsuppdrag. Tillverkningsansvarige Thomas
berättade att grunden och databasinställningar driftsattes vid de första releasetillfällena. I efterföljande releaser skapades integrationer till angränsande IT-system.
Thomas berättade även att samtliga funktioner och integrationer var måste finnas
innan försäkringsprodukterna kunde flyttas över till det utökade systemet. Det
fanns därmed ingen möjlighet för att öppna upp funktionalitet för användare under projektets genomförande.
Under projektets genomförande tillkom flera tilläggsbeställningar på funktionalitet
vilket medförde en utökad omfattning av projektets uppdrag. Projektledaren Petra
berättade: ”Jag avropade till följd av tilläggsbeställningarna ytterligare systemutvecklare men fick inte tillräckligt med resurser för att kunna genomföra samtliga
tilläggsbeställningar. Eftersom projekttiden var styrande, var en senareläggning av
produktionssättningen inget alternativ”. Tiden var en styrande parameter för projektet och det var av stor vikt att driftsätta leveranserna under maj-releasen år
2010. Styrgruppen beslutade därför att prioritera ned viss ursprunglig utveckling
enligt projektplanen till förmån för utveckling av tilläggsbeställningarna, berättade
styrgruppsrepresentanten från avdelningen för affärsstöd. Detta resulterade i att
styrgruppen även fattade beslut om att starta en efterföljande fas av projektet efter
överlämningen i juni 2010. Den andra fasen syftade till att utveckla de krav som

Vid Försäkringsbolaget användes benämningen ”produktionssättning”. Jag har dock valt
att i avhandlingen benämna denna aktivitet för driftsättning och ser dessa benämningar
som synonyma med varandra.
12
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definierades i den ursprungliga projektplanen men som inte genomfördes på bekostnad av de tilläggsbeställningar som uppkommit under projektets gång.
Parallellt med utvecklingen av funktionalitet pågick planeringen av införandet av
leveranserna. Det är framförallt dessa aktiviteter som har varit i fokus för mina
studier. I ansvarsområdet för införandet ingick att informera intressenter och användare om projektets aktiviteter och framskridande samt att skapa en elektronisk
utbildning för användarna (Försäkringsbolaget 2009c). Införandeansvariga Ida
berättade att hon ansvarade för revidering av användar- samt förvaltningsdokumentation. För att revidera dokumentation delegerades själva uppdaterandet av
dokumentationen till de operativa rollerna i projektet, till exempel uppdaterades
systemdokumentationen av systemutvecklare.
6.3.2 Förvaltningsuppdraget
Förvaltningsorganisationens uppdrag var att ansvara för förvaltningsobjektet Sak.
Sakobjektet bestod under år 2010 av (Försäkringsbolaget 2009b):
-

Försäkringsprocessen för samtliga sakförsäkringar (hem, lösören och fordon)

-

Process för skadereglering

-

Ett 15-tal IT-system som hanterade funktionalitet för att stödja försäkringsoch skaderegleringsprocesserna

Fia, förvaltningsledaren för verksamheten, beskrev att förvaltningsuppdragets
övergripande mål var att förvaltningsobjektet skulle ge kontinuerligt stöd till
handläggare så att de kunde arbeta effektivt med försäkringsprodukterna enligt
försäkringsprocessen. Detta innebar att fånga krav på behov och önskemål om förändring av försäkringsprocessen eller processen för skadereglering samt de ingående IT-systemen. I förvaltningsuppdraget ingick, förutom att styra och prioritera
förvaltningsaktiviteter, att ge support till handläggare, utreda affärskrav samt planera och genomföra ändringar och vidareutveckling av IT-systemen. Vidare ingick
i uppdraget att ansvara för drift och övervakning för förvaltningsobjektets ingående IT-system.
Förvaltningsuppdraget var omfattande och Fia arbetade, såväl före, som under och
efter fallstudiens genomförande, heltid i detta uppdrag. Hon berättade att eftersom
förvaltningsobjektet var så omfattande var hennes roll huvudsakligen att inneha
det övergripande ansvaret vilket innebar att leda det dagliga arbetet med förvaltningen och att utvärdera förvaltningsverksamhetens effektivitet samt rapportera
till förvaltningens styrgrupp. Fia fortsatte: ”Jag håller ihop helheten och tar emot
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alla beställningar och frågetecken. Jag är ytterst ansvarig för uppföljning, leder och
fördelar arbetet på verksamhetssidan. Jag leder förvaltningsmöten på verksamhetssidan och de gemensamma förvaltningsmötena mellan verksamheten och IT”. Det
innebar att hon prioriterade och beslutade inom ramen för förvaltningsplanen
samt utförde formella beställningar till förvaltningsledaren för IT.
Som jag skrev i början på avsnitt 6.3 bedrevs en omfattande del av all vidareutveckling i befintliga förvaltningsuppdrag. För att planera och prioritera vidareutveckling beskrevs samtliga aktiviteter i en förvaltningsplan. I förvaltningsplanen
specificerades aktiviteterna och en uppskattning av kostnader för att genomföra
dem (Försäkringsbolaget 2009a). En fördjupad beskrivning av förvaltningsobjektet, de identifierade rollerna som var nödvändiga för att utföra förvaltningsuppdraget samt processer för att genomföra aktiviteter beskrevs i en förvaltningsspecifikation (Försäkringsbolaget 2009b).

6.4 Styrning av projekt- och förvaltningsuppdrag
I detta avsnitt belyser jag styrningen av de studerade uppdragen. Först beskriver
jag hur styrgrupperna fördelade personalen till de två uppdragen. Därefter beskriver jag olika metodstöd som jag har identifierat och sist presenteras de dokument
som var styrande för de två uppdragen.
6.4.1 Resursfördelning av personal
Eftersom projektet syftade till att vidareutveckla funktionalitet i det redan driftsatta försäkringssystemet har jag valt att belysa styrningen i detta avsnitt. Jag har i
avsnitt 6.2.1 och 6.2.2 beskrivit de två styrgrupperna. I detta avsnitt fokuseras
främst de problem och behov som uppstod i samband med att det fanns två styrgrupper som fattade beslut avseende ett och samma IT-system.
Styrgrupperna för projektet och förvaltningen bemannades av personal från såväl
affärs-/verksamhetsavdelningar som IT-avdelningen. I projektets styrgrupp deltog
elva personer och i förvaltningen sju personer. Sex personer var desamma i de två
styrgrupperna.
Som jag har nämnt tidigare var det brist på systemutvecklare med kompetens i
försäkringssystemet. 65-70 procent av personalen deltog i både projekt- och förvaltningsorganisationen. Eftersom försäkringssystemet var driftsatt och dagligen
användes av handläggare, fanns behov i förvaltningsorganisationen att genomföra
krav på ändringar ur ett affärsperspektiv. Projekt- och förvaltningsuppdragen
konkurrerade därför om personalen och främst systemutvecklarna.
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Under projektets fortlevnad fattade styrgruppen beslut att stoppa all vidareutveckling av försäkringssystemet inom förvaltningsuppdraget. Det hade tillkommit beställningar på funktionalitet vilket medförde att fler systemutvecklare behövdes
till projektuppdraget. Detta medförde i sin tur att man i förvaltningsorganisationen
inte fick tillgång till systemutvecklare för att vidareutveckla enligt de krav och behov som uppstått i affärsverksamheten. Förvaltningsledaren Fia berättade ”Fram
till maj 2009 genomförde vi den utveckling som vi hade planerat. När projektet startade drogs våra aktiviteter ned och nu under 2010 har budgeten dragits ned rejält. Vi
skulle enligt föreslagen plan produktionssätta lite i mars men inget i maj”. Detta var
ett bekymmer då en viktig ändring i försäkringssystemet rörande försäkringsprodukter för hem och lösören var högt prioriterad från affärssidan. Förvaltningsledaren Fia fick strida för att få tillgång till några systemutvecklare för utveckling av
denna ändring. Det medförde att projektledaren Petra, i sitt projektuppdrag, oroade sig för hur detta skulle påverka projektet i sin slutfas. Denna brist på främst systemutvecklare medförde att Fia och Petra kände sig osäkra i respektive uppdrag
och oroade sig för hur detta skulle påverka deras respektive planer. De två berättade att mycket tid ägnades åt att diskutera bemanningssituationen och hur den
påverkade såväl tidplan som planerade aktiviteter i projekt- respektive förvaltningsuppdraget. ”Det pratades högt och lågt och på alla nivåer i projektet och förvaltningen, bland personalen och i styrgrupperna.” berättade Petra. Petra tryckte
även på detta i projektets slutrapport (Försäkringsbolaget 2010a s. 2): ”Bemanningssituationen har varit svår då tilläggsbeställningar kommit och tiden 1,5 år
skulle hållas. Enligt projektfokus ska detta lösas genom kostnad, det vill säga fler
IT-resurser med rätt kompetens. Dessa har inte funnits att tillgå och bemanningssituationen har under hela projekttiden varit en svår fråga för både styrgrupp och
projektledning.” Petra gav därför i sin slutrapport förslag till förbättring genom
framtagande av en IT- bemanningsprocess som tillsammans med en projekt- och
projektportföljsstyrningsprocess skulle kunna bidra till att underlätta för genomförandet av projekt.
Styrgrupperna beslutade och tilldelade resurser i form av personal och pengar
men det rådde skilda meningar om hur dessa fördelades mellan de två uppdragen.
Vid flera tillfällen hade projektledaren Petra blivit tilldelad en systemutvecklare i
heltid ett par veckor men detta var inte kommunicerat till förvaltningen. Andra
tillfällen var det vice versa, förvaltningsledaren Fia hade fått en systemutvecklare
tilldelat för ett uppdrag men projektet fick inte information om att denna person
inte var tillgänglig för projektet under denna tid. Tillverkningsansvarige Thomas
menade att i detta projekt genomfördes ingen grundlig förstudie för att uppskatta
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behovet av tid för projektets utvecklingsaktiviteter. Detta medförde att för lite personal i form av systemutvecklare tilldelades. Då ett antal tilläggsbeställningar tillkom utökades behovet av mer tid från systemutvecklarna. Eftersom även förvaltningsledaren fått ett antal systemutvecklare tilldelade till sina aktiviteter uppstod
konkurrens om dessa. Det medförde att både projektplanen och förvaltningsplanen reviderades under den period som projektet fortlöpte.
För att undvika att styrgrupperna fattade motstridiga beslut och missade att kommunicera besluten till varandra, beslutades det att styrgrupperna skulle sammanträda på samma dag samt i anslutning till varandra. Det diskuterades även om en
sammanslagning av de två styrgrupperna för att hantera resursbristen på systemutvecklare. Ledaren för avdelningen för affärsstöd och tillika representant i de två
styrgrupperna vidhöll emellertid att det var bättre med skilda styrgrupper: ”I styrgruppen för förvaltning kommer man naturligt in på diskussioner om projektet men
inte vice versa. Fördelen med separerade styrgrupper, förutsatt att resurssituationen
är bra, är att det är olika fokus. I förvaltningen fokuseras budgetuppföljning och i
projektet projektaktiviteter”. Denna ledare behövde dock inte praktiskt hantera
resursproblematiken då det främst var brist på systemutvecklare och därmed ITavdelningens ansvar. Styrgrupperna slogs av denna anledning inte samman men
däremot förlades mötena efter varandra i såväl tid som rum. På så sätt kunde frågor som uppkommit på det första mötet vid behov även diskuteras på det efterföljande mötet. Det medförde även att styrgrupperna fick ett helhetsperspektiv över
pågående aktiviteter avseende försäkringssystemet och lättare kunde omfördela
personal till aktiviteter med hög prioritet. Projektledaren Petra var av annan åsikt
än ledaren för affärsstöd. Bristen på systemutvecklare påverkade såväl projektsom förvaltningsuppdraget och Petra menade därför att en gemensam styrgrupp
hade underlättat för prioritering mellan uppdragen: ”En gemensam styrgrupp hade
haft en gemensam agenda och fattat beslut om försäkringssystemet ur ett helhetsperspektiv”. Den frustration som såväl Petra som förvaltningsledaren Fia kände
bottnade i att de beslut som fattades av de två styrgrupperna inte alltid var kommunicerade till projekt- och förvaltningsledningen. Det medförde att både Petra
och Fia fick hantera bemanningssituationen dem emellan vilket var krävande i
både tid och energi.
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6.4.2 Metodstöd
Vid försäkringsbolaget fanns under fallstudiens genomförande metodstöd för såväl
utveckling som förvaltning av IT-system. Metodstöden fanns tillgängliga på den
interna webben.
Under den period som jag genomförde min fallstudie fanns inget explicit stöd för
projektstyrning13. Däremot berättade Petra att projektkontoret hade tagit fram mallar för
projektplan, rapportering etc. och att hon

använde dessa under projektet. Det fanns även

en egenutvecklad systemutvecklingsmodell som fokuserade på utveckling av ITsystem enligt vattenfallsmodellen (se t.ex. Avison och Fitzgerald 2006). I vilken
omfattning denna modell utnyttjades var enligt Petra upp till respektive projektledare. Hon menade att flera projektledare hade erfarenhet av att bedriva systemutveckling enligt lättrörliga metoder och att projektstyrgrupper gav dispens att följa
dessa metoder istället. Petra hade, sedan tidigare projektuppdrag, erfarenheter av
att bedriva utveckling lättrörligt med goda resultat. Hon fick därför medgivande av
styrgruppen att arbeta på detta sätt istället för att följa Försäkringsbolagets egenutvecklade modell för systemutveckling. Petra berättade att det inte var någon
speciell modell hon följde: ”Jag byggde ihop min egen modell och tog lite från varje
som inspirerade”. Hon berättade vidare att hon inte ville följa vattenfallsmodellen
då hon ansåg att konsekvenserna av tidig och omfattande kravspecifikation kunde
bli svåra att ta hand om i ett tidsmässigt långt projekt. För beskrivning av systemutvecklingsmetoder, se även avsnitt 3.3.
För förvaltningsstyrning fanns under fallstudiens genomförande en intern förvaltningsmodell som baserades på förvaltningsstyrningsmodellen pm3 (Nordström
och Welander 2007). Förvaltningsuppdragen, de två som existerade innan projektet påbörjades samt det sammanslagna förvaltningsuppdraget, var etablerade i
enlighet med den interna förvaltningsmodellen. Modellen syftar till att planera och
styra förvaltningsobjekt genom att tydliggöra förvaltningsaktiviteter och förvaltningsprocesser samt beskriva förvaltningsorganisationen (Försäkringsbolaget
2008b).
Det fanns även en intern checklista för överlämning av leveranser från en projektorganisation till en förvaltningsorganisation. Det var dock osäkert huruvida denna
checklista hade uppkommit. Ida och Fia trodde att den var en kvarleva från en tidigare och intern projektstyrningsmodell. Den förvaltades dock på samma plats som

13 En projektstyrningsmodell har emellertid implementerats vid Försäkringsbolaget under
hösten 2010.
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de övriga metodstöden. Checklistan var en översikt som omfattade ett antal tänkbara leveranser till förvaltningsorganisationen i form av IT-system, dokumentation
och central information som kunde vara av vikt för förvaltningsorganisationen
(Försäkringsbolaget 2007). Det stod fritt för projekt- och förvaltningsledare att
använda denna checklista för att definiera vad som var relevant i det enskilda fallet. Checklistan återfinns i sin helhet i bilaga C.
Checklistan användes i den aktuella överlämningen för att definiera vilka leveranser som var nödvändiga för förvaltningsorganisationen så att de i sin tur fick goda
möjligheter att bedriva sin verksamhet. Att tydliggöra leveranserna var centralt
enligt förvaltningsledaren Fia eftersom dessa i sin tur påverkar förvaltningsuppdraget. Checklistan användes därför för att tydliggöra leveranserna men även för
att säkerställa att förvaltningsorganisationen erhöll den information de var i behov
av för att bedriva förvaltningsverksamheten.
Figur 17 sammanfattar hur projekt- respektive förvaltningsorganisationen använde sig av metodstöden. Projektuppdraget genomfördes enligt lättrörliga arbetssätt.
Förvaltningsuppdraget etablerades enligt den interna förvaltningsstyrningsmodellen. För överlämningen utnyttjades checklistan som guide för att tydliggöra central
information och relevanta leveranser så att förvaltningsorganisationen i sin tur
kan genomföra sitt förvaltningsuppdrag med goda förutsättningar.

Metodstöd för
utvecklingsuppdrag

Metodstöd för
förvaltningsuppdrag

genomförde projektet enligt
Projektorganisation

definierade leveranser enligt

etablerades enligt
Förvaltningsorganisation

Checklista för
överlämning

Figur 17. Tillgängliga metodstöd för Försäkringsbolagets projekt- och förvaltningsorganisationer.
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6.4.3 Styrdokument
För projektet och förvaltningen fanns dokument som var styrande för projekt- och
förvaltningsorganisationerna, dessa presenteras i tabell 11. Styrdokumenten utgjorde ramarna för respektive uppdrag genom att beskriva dess mål och aktiviteter, tidplan samt tilldelade personalresurser och monetära resurser.
Tabell 11. Identifierade styrdokument för projekt- respektive förvaltningsorganisationen vid Försäkringsbolaget.
Projektorganisationen
Styrdokument

Förvaltningsorganisationen

-

Projektdirektiv Projektet

-

Förvaltningsplan för Sak

-

Projektplan Projektet

-

Förvaltningsspecifikation för

-

Införandeplan

Sak

Förutom att beskriva själva uppdraget och dess mål, utgjorde styrdokumenten en
grund för fortlöpande uppföljning av aktiviteter under uppdragens genomförande
samt utvärdering av uppdragens utfall. Under den tid som projektet fortlöpte reviderades såväl projektplanen som förvaltningsplanen till följd av styrgruppernas
beslut om utökning eller minskning av personella resurser och då främst systemutvecklarna.

6.5 Överlämningen
I avsnitt 6.2 till 6.4 beskrev jag projekt- och förvaltningsorganisationen samt deras
respektive uppdrag. I detta avsnitt belyser jag interaktionen mellan de två organisationerna med fokus på första halvåret 2010. Interaktionen skedde genom planerade och spontana möten mellan de ledande rollerna i projekt- och förvaltningsorganisationerna.
6.5.1 Initiering av överlämningsaktiviteter
I samband med att den nya förvaltningsorganisationen etablerades, påbörjades
aktiviteter för överlämningen. Projektledaren Petra berättade att förvaltningsledarna hade kallats till gemensamma möten för att få information under hela projektets fortlöpande. Ett halvår före driftsättning, ersattes de gemensamma mötena
med planeringsmöten inför driftsättning samt införandemöten. Jag beskriver dessa
två möten i de två nästkommande avsnitten. Planeringsmöten inför driftsättning
initierades av Petra och införandemöten initierades av införandeansvariga Ida.
6.5.2 Planering inför driftsättning
Under våren 2010 kallade projektledaren Petra till regelbundna planeringsmöten
inför driftsättning. Mötena genomfördes varannan vecka. Petra kallade delprojekt125

ledarna samt förvaltningsledarna. Beroende på mötets agenda kallades även till
exempel systemutvecklare för försäkringssystemet eller angränsade IT-system och
driftsamordnare. Under mötena rapporterade samtliga delprojektledare och förvaltningsledare pågående aktiviteter i sina respektive uppdrag och ansvarsområden. Dessa möten syftade därmed till att säkerställa informationsöverföringen
mellan projekt- och förvaltningsuppdragen.
Under flera möten i april diskuterades den kommande driftsättningen. Under ett
av dessa möten deltog den releasesamordnare som utsetts till majreleasen. Under
mötet diskuterades en detaljerad aktivitetsplan för driftsättningen. Man diskuterade bland annat hur länge försäkringssystemet skulle vara avstängt under helgen
och hur tidigt man kunde börja verifiera och testa funktionaliteten. Vidare planerades för uppföljningsmöten där även förvaltningsledarna skulle delta. Petra beordrade att det skulle finnas personal tillgänglig under och efter driftsättningen:
”Under helgen och veckan efter får ingen ta semester och det kan bli obekväma arbetstider för tillverkningsgruppen”.
6.5.3 Förtydligande av leveranser till förvaltningsorganisationen
I projektplanen fanns projektets leveranser specificerade, se avsnitt 6.3.1. I projektplanen (Försäkringsbolaget 2008d s. 5) stod ”Förvaltningsdokumentation, för
både verksamhet och IT”. Från förvaltningsorganisationen fanns därför ett behov
av att identifiera och förtydliga vad för dokumentation som avsågs.
Införandeansvariga Ida kallade projektledare, tillverkningsansvarige och förvaltningsledarna till ett möte i syfte att diskutera den tekniska dokumentation som
projektet skulle leverera. På detta möte deltog en systemutvecklare som hade fått i
uppdrag av Ida att sammanställa de tekniska dokumenten i projektets databas och
kategorisera dem som framtagen, påbörjad, planerad14. Målet var att all dokumentation skulle vara framtagen till detta möte men det visade sig att det fanns en hel
del dokumentation kvar att utföra. En livlig diskussion startade. Ida undrade varför
ingen hade signalerat detta till henne, hon var trots allt ansvarig för att relevant
dokumentation togs fram eller reviderades. Systemutvecklaren svarade att hon
hade påmint de andra utvecklarna om att se över och revidera dokumentationen.
Projektledaren Petra tilldelade till följd av detta tillverkningsansvarige Thomas
ansvaret att säkerställa att systemutvecklarna reviderade dokumentationen. Det
beslutades att granskning samt komplettering av all dokumentation skulle vara

Med framtagen avsågs att dokumentationen var reviderad och aktuell. Dokumentation
under revidering kategoriserades som påbörjad samt dokumentation som inte tagits fram
eller reviderats efter ändringarna kategoriserades som planerad.
14
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färdigt dagen före driftsättning. Thomas tryckte på vikten av att det var klart till
dess för att klara av eventuella incidenter och problem under sommaren.
Under det efterkommande mötet behandlades leveranser för överlämning enligt
den checklista som fanns till stöd för att tydliggöra leveranser ur ett förvaltningsperspektiv, se avsnitt 6.4.2. Ida hade sammanställt punkterna från checklistan i ett
separat dokument (Försäkringsbolaget 2010b) där hon även kommenterade varje
punkt. Checklistan hade verifierats av Petra och Fia inför mötet. Vis av erfarenheten från det föregående mötet då det visade sig att de tekniska dokumenten inte
var framtagna, tog Ida nu kommandot och ledde genomgången av dokumentet.
Varje punkt diskuterades och ansvaret för de olika dokumenten fördelades. Vissa
punkter i checklistan påverkades inte av projektresultatet och för dessa noterades
detta. Exempel på detta var punkt fem i checklistan, förändringar i processer eller
verksamhetsregler, se även bilaga C. Dessa processbeskrivningar fanns redan implementerade i det moderna IT-systemet och påverkades därmed inte av vidareutvecklingen. För de dokument som var under framtagning eller revidering tilldelades åter igen tillverkningsansvarige Thomas ansvaret för att detta genomfördes.
Ida påminde att samtliga dokument skulle vara granskade och reviderade senast
dagen före driftsättning.
Förvaltningsledaren Fia tilldelades ansvaret att se till att samtliga dokument som
togs fram granskades ur ett förvaltningsperspektiv. Avsikten var att förvaltningsledarna tillsammans skulle granska den dokumentation de behövde för förvaltningsuppdraget samt kravställa på dess kvalitet. Felicia, som bemannade rollen
Förvaltningsledare för IT var, som nämnts tidigare, sjukskriven under denna period och hade därmed inte möjlighet att medverka. Fia överlämnade istället dokumentationen till systemutvecklarna i förvaltningsorganisationen för granskning av
dess innehåll.
Fia tyckte dock att det var synd att Felicia inte kunde delta under denna period då
denna granskning innebar att, på ett strukturerat sätt, bli informerad om leveranserna. Jag delar Fias åsikt eftersom rollen förvaltningsledare för IT, på samma sätt
som förvaltningsledare för verksamheten, var en ledande och central roll inom
förvaltningsuppdraget. De två rollerna hade ansvaret för förvaltningsuppdraget
och var ansvariga för planering och prioritering av aktiviteter för verksamhetsnära
respektive IT-nära förvaltning. Fia belyste även vikten av förvaltningsledarnas delaktighet i aktiviteter inför överlämning för att bli informerade om vad förändringen medförde. Informationen låg därefter till grund för uppskattningen av leveransernas påverkan på förvaltningsuppdraget.
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Hur påverkade då leveranserna förvaltningsuppdraget? Den nya funktionaliteten i
försäkringssystemet ställde krav på utökad kunskap. Två utbildningstillfällen
genomfördes för förvaltningsorganisationens systemutvecklare. Jag skriver mer
om utbildningstillfällena i nästkommande avsnitt. Flytten av aktuella och beslutade
fordonsförsäkringsavtal från befintligt IT-system till försäkringssystemet innebar
även utökade transaktionsvolymer i försäkringssystemet. Förvaltningsledaren Fia
förklarade att ”Utökade transaktionsmängder påverkar tidigare identifierade problem gällande transaktioner genom att antalet incidenter ökar. Fler incidenter ställer i sin tur högre krav på att åtgärda identifierade problem”. Man kunde acceptera
att ett antal incidenter återkom på grund av ett antal tidigare kända problem. Om
däremot antalet incidenter skulle bli påtagligt fler ställs krav på att åtgärda själva
källan, det vill säga det identifierade problemet. Vidare berättade Fia att konverteringen av fordonsförsäkringsavtal påverkade förvaltningsuppdraget eftersom det
var svårt att förutse allt som kunde hända före driftsättning. Överlämningen till
förvaltningsorganisationen ledde till ökad manuell hantering och därmed behov av
vidareutveckling. Fia beskrev att det inte var möjligt att flytta pengar maskinellt
mellan systemen och att detta var ett exempel som aktiviteter som medförde en
ökad manuell hantering.
6.5.4 Utbildning avseende försäkringssystemets nya funktionalitet
Förvaltningsledarna Fia och Felicia deltog i projektet från dess start och fick därmed fortlöpande information om projektuppdraget. Informationsutbytet intensifierades under våren 2010 vilket medförde att de innehade goda kunskaper om förändringarna i det moderna IT-systemet. I förvaltningsorganisationen fanns även
roller som var specialiserade på såväl försäkringsprodukter/försäkringsprocessen
som på IT, se tabell 10. 65-70 procent av dem deltog i projektorganisationen och
fick därmed kunskap om vidareutvecklingen av försäkringssystemet. Det fanns
dock ett antal systemutvecklare som inte deltog i projektet men som arbetade med
vidareutveckling i förvaltningsuppdraget. De hade därför behov av att lära sig den
nya funktionaliteten i IT-systemet och för dem genomfördes därför två halvdagarsutbildningar. Införandeansvariga Ida ansåg att även annan personal inom förvaltningsorganisationen fick utbildning i försäkringssystemets nya funktionalitet
och syftade på den elektroniska utbildningen som erbjöds till de som var specialister på försäkringsprocessen. Det rådde dock delade meningar mellan Ida och Fia,
förvaltningsledaren för verksamheten, om dessa specialister tillhörde förvaltningsorganisationen eller var en del av försäkringsbolagets helpdesk. Fia menade
att specialisterna tillhörde helpdesken och inte var en aktör i förvaltningsorganisationen.
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6.5.5 Uppföljning efter driftsättning
Efter driftsättningen i maj 2010 följde en interimsmånad då projektorganisationen
förstärkte beredskapen för att fånga upp och åtgärda eventuella incidenter samt
problem som uppkommit i försäkringssystemet eller i angränsande IT-system. Införandeansvariga Ida kallade projektledare, delprojektledare, förvaltningsledare,
verksamhetsspecialister, driftsamordnare samt systemutvecklare till uppföljningsmöten. Till en början träffades gruppen dagligen för genomgång av ärendeloggen men då det visade sig att endast ett fåtal incidenter upptäcktes övergick
gruppen till att träffas tre gånger per vecka eller vid behov.
De ledande rollerna i projekt- och förvaltningsorganisationen bestämde gemensamt i vilken turordning rättningar skulle utföras samt i samband med beslut om
åtgärd tilldelades en aktör ansvaret för åtgärden. De incidenter som inte åtgärdades under interimsmånaden skulle därefter överföras till förvaltningsuppdraget
för åtgärd. Det var därmed av vikt att förvaltningsledaren erhöll möjligheten att
påverka vilka ärenden som var centrala att åtgärda först. På så sätt kunde förvaltningsledaren planera för de ärenden som kvarstod i relation till övriga aktiviteter i
förvaltningsuppdraget.
Efter genomgången av loggade ärenden följdes de ärenden som prioriterats från
föregående möte upp. Ida stämde av om de var åtgärdade eller om ärendet kvarstod samt om det hade uppkommit några problem i samband med rättningen.
6.5.6 Överlämning av resultat och ansvar
Den sista avslutande interaktionen avseende överlämningen var det formella överlämningsmötet mellan projektledaren och förvaltningsledarna. Mötet ägde rum i
juni, en månad efter driftsättningen och då interimsmånaden avslutats (se föregående avsnitt). På detta möte deltog även den nytillsatte förvaltningsledaren för IT.
Stämningen var glad och avslappnad, driftsättningen hade fortlöpt enligt plan samt
ett fåtal incidenter och problem hade rapporterats. ”Det har gått så otroligt smärtfritt, man har nästan inte vågat vara glad” sa en leende Petra.
Under detta möte skedde en sista genomgång av checklistan för att stämma av att
samtliga leveranser och relevant information var uppdaterade. Förvaltningsledarna godkände projektets leveranser genom att tillsammans med projektledaren
underteckna checklistan. I samband med detta möte övertog nu förvaltningsledarna ansvaret för leveranserna. Dagen efter det formella överlämningsmötet överfördes dokumentationen från projektets till förvaltningens databas. Överföringen
utfördes av införandeansvariga Ida, som i sin roll i projektet, hade ansvaret för
överlämningen.
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Vad var det som överlämnades? I föregående empirikapitel identifierade jag kategorin projektleveranser, se avsnitt 5.6. Med projektleveranser avsåg jag det resultat och ansvar som överlämnades från projekt- till förvaltningsorganisationen i
form av utvecklingen av funktionalitet, utvecklade integrationer till angränsade ITsystem, dokumentation och utbildningsmaterial. Jag vidareutvecklar härmed kategorin ”projektleveranser” till överlämningsobjekt. I överlämningsobjektet inkluderar jag, förutom ovan definierade projektleveranser från projektet, även relevant
information eller specifika krav som påverkar förvaltningsuppdraget och som inte
definieras som en leverans enligt projektplanen. Informationen och de specifika
kraven var enligt förvaltningsledaren Fia en förutsättning för att revidera det befintliga förvaltningsuppdraget vilket jag håller med om. Överlämningsobjektet för
detta fall utgjorde de definierade leveranserna från projektet, se avsnitt 6.3.1. Projektleveransen förvaltningsdokumentation förtydligades med hjälp av checklistan,
se avsnitt 6.4.2. Med hjälp av checklistan klargjordes även relevant information
och specifika krav som påverkade förvaltningsuppdraget. Utifrån checklistan för
den aktuella överlämningen (Försäkringsbolaget 2010b) sammanfattar jag överlämningsobjektet till:
-

Funktionalitet för konvertering samt konverterade försäkringsavtal inkl.
nödvändiga integrationer

-

Kravspecifikationer framtagna i projektet

-

Komplettering av användardokumentation samt e-utbildning för användare

-

Information om system- och objektsamband

-

Systemdokumentation

-

Testrapporter och testfall

-

Förväntade transaktionsvolymer

-

Driftdokumentation

-

Ingen identifierad påverkan på befintlig avbrottsplan/ kontinuitetsplan

-

Rapporterade incidenter som inte åtgärdats under interimsperioden.
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6.5.7 Former för interaktion
Denna kategori identifierades under denna fallstudie. Med former för interaktion
avser jag hur interaktionen mellan de involverade aktörerna gick tillväga. Jag har
identifierat två former för interaktion: arrangerade möten samt arbetsmöten. Från
observationerna och intervjuerna har jag delat in de arrangerade mötena i följande
i tre olika typer:
-

Överlämningsmöte

-

Planeringsmöte inför driftsättning

-

Uppföljningsmöte efter driftsättning

Överlämningsmöten syftade till att granska och godkänna leveranser från projektorganisationen, se avsnitt 6.5.3 och 6.5.6. Planeringsmöten inför driftsättning syftade till att planera driftsättningen samt lägesrapportera om pågående aktiviteter i
projektet respektive förvaltningen. Uppföljningsmöten efter driftsättning syftade
till att följa upp inkomna ärenden, rangordna samt prioritera ärenden. Under mötet utsågs även ansvariga för att åtgärda prioriterade ärenden.
Med arbetsmöten avser jag möten som uppkom då det fanns behov av att diskutera
eller granska något speciellt. Införandeansvariga Ida träffade såväl projektledaren
Petra och förvaltningsledaren Fia för att diskutera checklistan för överlämning.

6.6 Överlämningens kategorier och karaktär
I detta avslutande avsnitt sammanfattar jag de identifierade kategorier som jag
relaterar till i detta falls överlämning. I avsnitt 5.6 presenterade jag de kategorier
jag identifierat i det första fallet. För detta fall uppkom ytterligare en kategori Former för interaktion då jag, baserat på empirin, fann olika former för interaktion
mellan de involverade aktörerna. Övriga kategorier för detta fall har redan tidigare
identifierats i föregående empirikapitel. Kategorierna visade sig vara applicerbara
även för detta fall och återkommer därför för detta fall. Kategorin Projektleverans
(se avsnitt 5.6) har dock ändrat benämning till Överlämningsobjekt i detta fall, se
avsnitt 6.5.6. Jag vill med detta belysa att det är mer än det som definierats som
projektleverans som överlämnas. I tabell 12 sammanfattar jag kategorierna för
detta fall.
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Tabell 12. Kategorier i överlämningen vid Försäkringsbolaget.
Kategori

Benämning

Avsnitt

F-K1

Involverade aktörer

6.2.3

F-K2

Metodstöd

6.4.2

F-K3

Styrdokument

6.4.3

F-K4

Överlämningsobjekt

6.5.6

F-K5

Överlämningsaktiviteter

6.6.1 - 6.6.6

F-K6

Former för interaktion

6.6.7

I efterföljande kapitel analyseras och diskuteras ovanstående kategorier med föregående kapitels kategorier samt med valda delar från den teoretiska referensramen. Jag avslutar detta kapitel med att diskutera överlämningens karaktär. Med
avseende på de faktorer som utgjort detta falls överlämning har jag valt att karaktärisera överlämningen som åtskild och distinkt. Åtskild eftersom de ledande rollerna för projekt- och förvaltningsuppdragen bemannades av olika personer. Inom
Försäkringsbolaget bedrevs samtliga former för vidareutveckling som översteg
500 000 SEK, se avsnitt 6.3, i projektform. Som jag beskrev i avsnitt 6.3.2 omfattade förvaltningsobjektet Sak såväl verksamhetsprocesser som ett 15-tal IT-system.
Detta innebar att förvaltningsuppdraget var omfattande och Fia, förvaltningsledaren för verksamheten, arbetade heltid med detta. De vidareutvecklingsaktiviteter
som understeg 500 000 SEK bedrevs inom förvaltningsuppdraget vilket innebar
att förvaltningsuppdraget omfattade förutom de vidmakthållande aktiviteterna,
även en hel del vidareutveckling. Vidareutvecklingen i försäkringssystemet var
omfattande i såväl tid som resurser: 1,5 år i tid samt en budget på över 50 miljoner
SEK. Omfattningen på vidareutvecklingen av det aktuella försäkringssystemet
medförde att ett projektuppdrag startades. Projektorganisationen bemannades
med de personalresurser som innehade rätt kompetens. Under projektets genomförande fortsatte förvaltningsorganisationen att bedriva förvaltning och vidareutveckling av det driftsatta försäkringssystemet. Detta innebar att de två organisationerna arbetade med samma IT-system men i skilda uppdrag. De separerade organisationerna medförde i sin tur att överlämningen formaliserades genom bland
annat genomförandet av arrangerade möten där projektledare, införandeansvarig,
tillverkningsansvarig och förvaltningsledare deltog, se avsnitt 6.5.3. För detta fall
användes även en checklista, se avsnitt 6.4.2 till hjälp att förtydliga vad som skulle
överlämnas.
Vad finns det då för styrka och svaghet med att bedriva vidareutveckling av ett
redan driftsatt IT-system i ett separat uppdrag? Styrkan med skilda projekt- och
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förvaltningsorganisationer är att respektive organisation har tydliga och avgränsade uppdrag att genomföra. Det hade i detta fall inte varit rimligt att förvaltningsorganisationen genomfört vidareutvecklingen inom förvaltningsuppdraget. Förvaltningsuppdraget hade i så fall blivit alltför omfattande att leda och planera. En
svaghet blir dock att de två organisationerna är i behov av samma personal för att
genomföra sina aktiviteter. För detta fall rådde hög utvecklingstakt i såväl projektsom i förvaltningsuppdraget. Det fanns samtidigt ett begränsat antal systemutvecklare med kompetens avseende försäkringssystemet. Det existerade även skilda styrgrupper för de två uppdragen vilket medförde en otydlighet om vilken styrgrupp som var den överordnade och hade det beslutande mandatet. Såväl de ledande rollerna i projektet som i förvaltningen upplevde en otydlighet i kommunikationen från de två styrgrupperna när det gällde beslut om tilldelning eller indragning av personalresurser, exempelvis systemutvecklare. Otydligheten i kommunikationen från styrgrupperna medförde att projektledaren och förvaltningsledaren för verksamheten periodvis kände sig osäkra i sina uppdrag och ibland inte
visste vilka systemutvecklare de hade fått tilldelat sig under en viss period.
Den andra karaktären som kännetecknar detta fall är distinkt. Distinkt eftersom
överlämnandet skedde vid ett tillfälle, i juni 2010. Överlämningen skedde en månad efter driftsättningen, efter genomförd interimsperiod. Det fanns för denna
överlämning ingen möjlighet att genomföra delleveranser då konverteringen av
försäkringsavtal förutsatte att all funktionalitet samt att alla integrationer till angränsade IT-system var utvecklat . Vad medför då en distinkt överlämning? I det
aktuella fallet medförde det, i samband med att ansvaret för resultatet övertogs av
förvaltningsorganisationen, att projektorganisationen avvecklades. Styrkan med
en samlad överlämning är att förvaltningsledningen får samtliga resultat på en och
samma gång vilket möjliggör att förvaltningsledningen kan uppskatta hur resultatet påverkar förvaltningsuppdraget. En samlad leverans kan, som i detta fall, vara
omfattande vilket medför att överlämningen måste påbörjas i god tid. Det är därför
av vikt att initiera och planera överlämningen för att säkerställa att relevant information kommuniceras, att utbildning av förvaltningspersonal genomförs samt
att förvaltningsledningen ges möjlighet att granska dokumentationen.
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7

Analys av överlämningsarenan

I detta kapitel diskuterar och analyserar jag de kategorier som identifierades i mina
empirikapitel (kapitel 5 respektive 6) i syfte att genomföra en tilldelande tolkning av
överlämningen. Vidare sker i kapitlet ett möte med valda delar av den teoretiska referensramen (kapitel 3 och 4) i syfte att relatera kategorierna från mina fallstudier
till existerande teorier. Först behandlas de förutsättningar som var specifika de två
fallens överlämningar och därefter behandlas de identifierade kategorierna jag relaterade till överlämning i de två empirikapitlen.

7.1 Kontextuella förutsättningar för de två fallen
Innan jag gör en närmare beskrivning av själva överlämningen vill jag först diskutera de kontextuella förutsättningarna i de två fallen. Vilka aktiviteter som genomförs beror på ett antal faktorer som ställer krav på eller påverkar överlämningen.
Eftersom jag medvetet valde fall som skilde sig åt, se avsnitt 2.2.3, skilde sig förutsättningarna åt i de två fallen. Jag har identifierat följande förutsättningar:
1. Typ av verksamhet
2. Karaktär på projektuppdraget
3. Mottagande förvaltningsorganisation
4. Bemanning av projekt- respektive förvaltningsorganisation
5. Leveransmodell
Ovan identifierade förutsättningar, förutom det första, påverkade överlämningen
för det två fallen och hjälper till att förklara likheter och skillnader i överlämningen
mellan fallen. Jag återkommer till förutsättningarna när jag diskuterar kategorier
för överlämningen.
7.1.1 Typ av verksamhet
Min första fallstudie genomfördes inom offentlig verksamhet, närmare bestämt på
ett landsting. Ett kriterium för min andra fallstudie var att genomföra den i en organisation inom den privata sektorn. Valet föll på ett försäkringsbolag som uppfyllde de kriterier jag definierade efter den första studien, se även tabell 1. Jag ville
med detta kriterium undersöka om det fanns några olikheter mellan den offentliga
och privata sektorn i perspektivet på att bedriva utvecklings- och förvaltningsuppdrag. Jag upptäckte dock inte några olikheter som jag kunde relatera till en specifik
sektor. Jag hade inte heller förväntat mig olikheter som kunde relateras till en specifik sektor. Skillnaderna och likheterna mellan fallen relaterar jag istället till de
övriga förutsättningar som jag har generat. Likheter och skillnader i hur projektoch förvaltningsuppdrag bedrivs kan även bero på vilket perspektiv som råder på
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utveckling och förvaltning av IT-system. Jag tänker här exempelvis på hur ”förvaltning” definieras inom en organisation, se min tidigare diskussion kring förvaltningsbegreppet i avsnitt 3.4. Vidare är min erfarenhet att olikheter, på hur uppdrag
bedrivs, beror bland annat på vilka metodstöd som ligger till grund för genomförandet av projekt- och förvaltningsuppdrag. Metodstöden styr t.ex. hur ett vad som
ska genomföras, vilka roller som är involverande samt hur styrningen av uppdrag
sker.
7.1.2 Karaktär på projektuppdraget
Den andra förutsättningen var karaktären på projektuppdraget. Projektuppdraget
vid Landstinget syftade till att införa ett, för Landstinget, nytt IT-system medan
projektuppdraget vid Försäkringsbolaget syftade till att vidareutveckla i ett befintligt IT-system. Införandet av det nya IT-systemet medförde att en ny förvaltningsorganisation etablerades. För det befintliga IT-systemet existerade en etablerad
förvaltningsorganisation. Projektuppdragets mål, i de två fallen införandet av ett
nytt IT-system och vidareutvecklingen i ett befintligt IT-system, påverkar identifierandet av mottagande förvaltningsorganisation. Jag behandlar detta specifikt i nästa avsnitt, 7.1.3.
Karaktären på projektuppdraget påverkade även omfattningen av införandet i
verksamheten. Vid Landstinget skedde införandet i etapper under ett år medan vid
Försäkringsbolaget driftsattes den nya funktionaliteten under ett tillfälle. Detta i
sin tur påverkade antalet överlämningstillfällen och därmed även tidsperioden
under vilken överlämningen pågick. Jag återkommer till överlämningens omfattning i avsnitt 7.1.5 där jag diskuterar detta i form av leveransmodell.
7.1.3 Mottagande förvaltningsorganisation
Den tredje förutsättningen var identifierandet av mottagande förvaltningsorganisation. Förutsättning nummer två hade stor påverkan på identifierandet av mottagande förvaltningsorganisation. Projektorganisationen är en given aktör vid överlämningen och för de två fallen var projekten organiserade såsom temporära och
teambaserade organisationer. Denna organisationsform är som namnet antyder,
tidsbegränsad och upplöses när uppdraget är slutfört (se t.ex. Mintzberg 1983,
Scott och Davis 2007). Det är därför centralt att identifiera mottagare som kan
överta ansvaret för att förvalta och vidareutveckla resultatet. Om ingen mottagare
identifieras, kan ingen överlämning ske och således blir projektet fortsättningsvis
ansvarigt för resultatet.
Då projektet vid Landstinget syftade till att införa ett integrerat journalsystem föll
det sig naturligt för ledningen på VU-avdelningen att bilda en förvaltningsorganisa136

tion som mottagare av resultatet, se avsnitt 5.2.2. I samband med detta skapades
därför ett systemspecifikt förvaltningsobjekt, det vill säga förvaltningsobjektet var
det samma som journalsystemet samt de tillhörande processerna vårdadministration och vårddokumentation. Vid Försäkringsbolaget syftade projektet till att konvertera fordonsförsäkringar från ett äldre till ett modernare försäkringssystem. De
två IT-systemen tillhörde, vid start av projektet, skilda förvaltningsobjekt och förvaltades därmed av skilda förvaltningsorganisationer. Överföringen av försäkringsavtal medförde en översyn av förvaltningsobjekten samt en sammanslagning
av två förvaltningsorganisationer till en, se avsnitt 6.2.2. Beslutet fattades av ledaren för avdelningen för affärsstöd i samförstånd med de två styrgrupperna för de
två tidigare förvaltningsuppdragen.
Studien vid Försäkringsbolaget visade att projektresultatet i sig inte nödvändigtvis
behöver innebära att ett nytt förvaltningsobjekt skapas och därmed att en ny förvaltningsorganisation etableras. Däremot medförde leveranserna en revidering av
förvaltningsobjektens omfattning och till följd av detta en förändrad förvaltningsorganisation. Vid Landstinget medförde dock resultatet att ett nytt och systemspecifikt förvaltningsobjekt skapades. Med det perspektiv som jag har på förvaltningsobjektets omfattning, se avsnitt 3.4.1, hade ett tänkbart resultat varit att skapa ett förvaltningsobjekt som innefattade såväl journalsystemet som de övriga ITsystem för patientadministration som fanns vid Landstingets olika vårdverksamheter. Jag anser att samtliga IT-system som stödjer en viss typ av verksamhet (som
i landstingsfallet patientadministration) bör sammanföras till ett förvaltningsobjekt för att skapa en gemensam styrning över dem, vilket även Nordström (2005)
belyser i sin avhandlingsstudie. På så vis kan synergieffekter skapas, till exempel
underlättas avveckling av IT-system och konvertering av information från ett ITsystem till ett annat (ibid.).
Beställare för projektet vid Landstinget var ledaren för VU-avdelningen. Vid Försäkringsbolaget utgjorde beställaren ledaren för avdelningen för affärsstöd. I de
två fallen identifierade och beslutade samma beställare även den mottagande förvaltningsorganisationen. Beslutet fattades dock utanför projektets ramar, det vill
säga beslutet fattades av ledaren i sin roll i linjeorganisationen. Förvaltningsledaren vid Landstinget och styrgruppsrepresentanterna vid Försäkringsbolaget var
tydliga med att denna aktivitet, att identifiera mottagare, inte ingick i projektuppdraget. I de två fallen var det dock viktigt att mottagare utsågs före överlämningen
eftersom projektorganisationen därefter skulle upphöra. Jag håller med om att det
inte ingår i projektuppdraget, det vill säga att det inte är projektledarens ansvar att
utse mottagande förvaltningsorganisation(-er). Projektledarens ansvar är att styra
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projektet och se till att målen uppfylls. Att utse en förvaltningsorganisation är en
istället en styrningsfråga för de linjechefer som ansvarar för förvaltning av ITsystem. Även resursägare, vanligtvis linjechefer, är delaktiga eftersom de ska tillhandahålla personal i förvaltningsorganisationen och säkerställa att personalen
har lämplig kompetens (Nordström, 2005).
I litteratur avseende projektstyrning (se t.ex. Project Management Institute 2008,
Tonnquist 2008) eller systemutveckling (se t.ex. Avison och Fitzgerald 2006) fördjupas inte identifierandet av mottagare. I projektstyrnings- och systemutvecklingslitteratur står att resultatet ska överlämnas till en aktör, t.ex. en beställare,
kund eller förvaltningspersonal i linjeverksamheten. Samtliga projektuppdrag har
dock någon typ av beställare (se t.ex. Project Management Institute 2008, Tonnquist 2008). Jag anser härmed att det är beställarens ansvar att utreda och besluta
vem som ska mottaga resultatet av projektet. Beställaren ska, redan i projektdirektivet, beskriva vem eller vilka som är mottagare av resultatet. Beställaren bör därmed, såsom i fallet på Försäkringsbolaget, se över befintliga förvaltningsobjekt, om
sådana finns, samt revidera dem om så är nödvändigt. Om den/de förvaltningsorganisation(-er) som ska mottaga resultatet är identifierade redan innan ett projekt
påbörjas, kan därmed interaktion mellan projektledningen och förvaltningsledningen skapas redan från projektets start. I tidigare studier avseende systemförvaltning (se t.ex. Pigoski 1997, Kajko-Mattsson et al, 2001, Khan och KajkoMattsson, 2010) belyses vikten av att förvaltningsorganisationen är deltaktig i god
tid före projektavslut. Genom att utse den/de mottagande förvaltningsorganisationen(-erna) redan vid projektstart ges därmed förvaltningsledare och andra roller
inom förvaltningsuppdraget möjlighet att få information om projektet och dess
förväntade resultat samt ,om behov finns, erbjudas utbildning.
Förknippat med den mottagande förvaltningsorganisationen är nästa identifierade
förutsättning, bemanningen av projekt- respektive förvaltningsorganisationen.
7.1.4 Bemanning av projekt- respektive förvaltningsorganisationen
Den fjärde förutsättningen var bemanningen av rollerna i projekt- respektive förvaltningsorganisationen. Vid Landstinget bemannades såväl de ledande som de
operativa rollerna i de två organisationerna till största delen av samma personer.
Fördelen med att låta personalen deltaga i såväl projekt- som förvaltningsuppdrag
är att kompetensöverföring till förvaltningsorganisationen blir överflödig vilket
även var uttalade strategin vid bemanningen av projektorganisationen vid Landstinget. Nackdelen är att arbetsbelastningen för den enskilda individen periodvis
kan vara omfattande, vilket även deltagarna i fallstudien berättade.
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Vid Försäkringsbolaget bemannades de ledande rollerna i projekt- och förvaltningsorganisationen av olika personer. För de operativa rollerna var ca 65-70 procent av personalen delaktiga i de två organisationerna. Det involverade ITsystemet var även i drift under projektets genomförande. För förvaltningsledarna
fanns därmed ett behov av att uppskatta hur projektets leveranser påverkade det
befintliga förvaltningsuppdraget. Det uppstod därför en interaktion mellan de ledande rollerna i de två organisationerna för att planera såväl överlämning som
driftsättning. Jag behandlar till interaktionen djupare i avsnitt 7.3.7.
Bemanningen påverkar i högsta grad vilka aktiviteter som genomförs i överlämningen vilket jag tydligt kunde observera i mina två fallstudier. Kompetensöverföring, vilken var en aktivitet vid Försäkringsbolaget, var exempelvis överflödig vid
Landstinget. Jag återkommer till aktiviteter och involverade parter i avsnitt 7.3 och
7.5.
7.1.5 Leveransmodell
Den femte förutsättningen var leveransmodell för överlämningen. Med leveransmodell avser jag hur överlämningen gick tillväga avseende frekvens och tidpunkt.
Vid Landstinget överlämnades resultatet från projektet i omgångar. Den första
överlämningen genomfördes i januari 2008 och omfattade de produktionssatta
piloterna samt IT-nära anpassningar i journalsystemet. Den sista överlämningen
genomfördes i samband med projektavslut i december 2008 och omfattande kvarvarande införanden. Däremellan pågick fortlöpande överlämningar under år 2008
allteftersom breddinförandet pågick. Jag ser därför den överlämningen vid Landstinget snarare som en övergång av ansvar för support och felrättning från en organisation till en annan, det vill säga ansvaret för journalsystemet övergick från projekt- till förvaltningsorganisationen i samband med införanderådets godkännande.
Hade det varit ett alternativ att projektorganisationen hade ansvarat för samtliga
aktiviteter under 2008 och att förvaltningsorganisationen hade övertagit resultatet
och ansvaret efter projektavslut? Jag anser inte det. Det var ett omfattade införandeprojekt med ett 160-tal installationer. Genom att dela upp ansvaret för aktiviteterna kunde projektet fokusera på införandet och förvaltningen fokusera på att
erbjuda stöd till användare i de vårdverksamheter som fått IT-systemet infört. Det
upplevdes vidare som positivt att förvaltningspersonalen tidigt etablerade en dialog med leverantören, se avsnitt 5.2.2. Detta talar också för att påbörja överlämnandet så snart pilotstudier eller delleveranser är godkända.
Vid Försäkringsbolaget överlämnades däremot en samlad leverans till förvaltningsorganisationen i anslutning till ett av bolagets planerade releasetillfällen. För
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överföring av försäkringsavtalen var det nödvändigt att all funktionalitet och alla
integrationer var utvecklade. Det medförde att endast en gemensam överlämning
av leveranserna från projektorganisationen var möjlig. De schemalagda releasetillfällena var därmed styrande för överlämning av leveranser från projekt- till förvaltningsorganisationer.
Efter driftsättning inleddes för de två fallen en interimsperiod. Under denna period
ansvarade projektorganisationen för support samt incident- och problemhantering. Syftet med interimsperioden var att åtgärda de incidenter och problem som
uppkommit efter driftsättningen. Under interimsperioden fanns de systemutvecklare som medverkat i projektet tillgängliga för att snabbt kunna åtgärda incidenter
och problem. För de två fallen resulterade åtgärdandet av incidenter och problem i
en högre kvalitet på leveranserna. En högre kvalitet på resultatet leder, i sin tur, till
färre incidenter och problem att åtgärda för förvaltningsorganisationen.
Vilka för- och nackdelar kan då olika leveransmodeller medföra? Löpande leveranser, som vid Landstinget, medför att förvaltningsuppdraget utökas successivt vilket
kan vara en fördel för en nybildad förvaltningsorganisation. Förvaltningsorganisationen får därmed möjligheten att växa successivt i förvaltningsuppdraget. En samlad leverans, som vid Försäkringsbolaget, innebär att förvaltningsorganisationen
har möjlighet att uppskatta det utökade förvaltningsuppdraget och vad detta innebär i form av exempelvis mer tid på att utföra manuella rutiner. Jag upplevde att
förvaltningsledaren Fia som var delaktig i överlämningen fick god information om
leveranserna samt hade stora möjligheter att påverka leveransernas kvalitet.
Vid Försäkringsbolaget genomfördes driftsättningar i samband med någon av de
fyra årliga releaserna. Det innebär att leveranser från projektorganisationer inträffa max fyra gånger per år. Är det en styrka eller en svaghet att projekt- och förvaltningsorganisationer är begränsade till fyra schemalagda tillfällen för driftsättning
per år? Deltagarna hade goda erfarenheter av att planera sina uppdrag och för dem
var det inte några problem att i god tid planera in driftsättningen i samband med
ett releasetillfälle. Jag anser att det tvärtom kan det vara en styrka att det endast
finns ett fåtal tillfällen då leveranser kan ske. Det bidrar till att formalisera överlämningarna eftersom de endast kan inträffa ett fåtal gånger per år. Därmed blir
överlämning inte en ”happening” som kan inträffa när som helst. Ett fåtal releasetillfällen per år bör även underlätta för förvaltningsledare att ”omvärldsbevaka” de
projektuppdrag som pågår i basorganisationen.
Överlämning kan därmed ske enligt olika förfaringssätt såsom mina två studerade
fall visar. Överlämningen är beroende av den strategi som finns för utvecklingen,
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vilket även Khan och Kajko-Mattsson (2010) belyser. Överlämningen underordnas
även av eventuella beslutade releasetillfällen.

7.2 Kategorier relaterade till överlämning
I detta avsnitt utför jag en jämförande och tilldelande analys mellan de kategorier
som jag relaterade till överlämning i kapitel 5 respektive 6. Eftersom jag i min
forskningsdesign avsåg att genomföra komparativ analys mellan mina fall skapades kriterierna för mitt andra fall utifrån resultatet från min första fallstudie, se
avsnitt 2.2.3. Jag strävade därför efter ett antal skilda dimensioner i fallen i syfte
att spegla intressanta likheter och skillnader samt att finna eventuella mönster.
Min första fallstudie resulterade i ett antal kategorier, inducerade från fallet, se
avsnitt 5.6. Med kategorier avser jag här begrepp som kan strukturera och beskriva överlämningen på en mer generell nivå. Med hjälp av kategorierna vill jag jämföra de två överlämningarna samt ytterligare abstrahera kategorierna. Innan jag
gör den jämförande analysen vill jag dock utveckla de kategorierna ytterligare. I
tabell 13 presenteras kategorierna från de två fallen. Kategorierna från det första
fallet visade sig även vara applicerbara för det andra fallet vilket jag beskrivit i föregående kapitel (avsnitt 6.6). Jag har därför valt att utgå från de kategorier jag
identifierade i det andra fallet eftersom de är dessa kategorier kan ses som en förädling. Jag relaterar därefter till motsvarande kategori från det första fallet. Det
finns dock två skillnader mellan de två fallens kategorier. Den första skillnaden är
benämningen projektleverans som jag definierade som kategori i det första fallet. I
det andra fallet valde jag att istället att benämna kategorin för överlämningsobjekt
eftersom jag identifierade annat som behandlades och som inte fanns preciserat
som projektleverans, se avsnitt 6.5.6. Jag väljer härmed att fortsättningsvis
benämna det som överlämnas från en projektorganisation för överlämningsobjekt.
Den andra skillnaden mellan de två fallens kategorier var antalet kategorier. I det
andra fallet identifierade jag ytterligare en till kategori, form för interaktion, se
avsnitt 6.6.7. Denna kategori uppkom då jag i detta fall observerade ett antal möten mellan de roller som jag hade identifierat som centrala för överlämningen. Jag
har kursiverat olikheterna för att belysa skillnaderna mellan de två fallens identifierade kategorier.
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Tabell 13. Kategorier relaterade till överlämning vid Landstinget och Försäkringsbolaget.
Kategorier vid Försäkringsbolaget

Motsvarande kategorier vid Landstinget

F-K1. Involverade aktörer

L-K1. Involverade aktörer

F-K2. Metodstöd

L-K3. Metodstöd

F-K3. Styrdokument

L-K4. Styrdokument

F-K4. Överlämningsobjekt

L-K2. Projektleveranser

F-K5. Överlämningsaktiviteter

L-K5. Överlämningsaktiviteter

F-K6. Former för interaktion

Ej identifierad

Jag ämnar nu abstrahera kategorierna ytterligare. Jag utgår från benämningarna
enligt de kategorier som jag identifierade i min andra fallstudie, se den högra kolumnen i tabell 13.
Den första beröringspunkten finns för kategorierna metodstöd och styrdokument.
De två utgör medel att styra och stödja uppdrag. Jag introducerar därför kategorin
styrmedel som kategori där metodstöd och styrdokument utgör underkategorier.
F-K2. Metodstöd
F-K3. Styrdokument

Utgör underkategorier till kategorin Styrmedel

Vidare har även kategorierna överlämningsaktiviteter och former för interaktion
beröringspunkter med varandra. Interaktionen beskriver på vilket sätt de identifierade överlämningsaktiviteterna kan utföras mellan de involverade aktörerna. Jag
introducerade redan i mitt inledande kapitel begreppet överlämningsarena och jag
återkommer till vad jag avser med begreppet i nästa avsnitt. Kategorierna överlämningsaktiviteter och former för interaktioner ser jag härmed som underkategorier till kategorin överlämningsarena enligt följande:
F-K5: Överlämningsaktiviteter

Utgör underkategorier till kategorin

F-K6: Form för interaktioner

Överlämningsarena

Från de ursprungliga sex kategorierna har jag nu reducerat dem till fyra stycken:
involverade aktörer, överlämningsobjekt, styrmedel och överlämningsarena. Innan
jag analyserar och diskuterar de abstraherade kategorierna vill jag härmed ändra
ordningsföljd för presentation. Arenan utgör mötesplatsen där aktörerna träffas.
Jag väljer därför att presentera överlämningsarenan först och därefter de aktörer
som är involverade. Därefter diskuterar jag vad som överlämnas för att avsluta
med vilka styrmedel som utgör grund för projekt- och förvaltningsuppdragen.
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I efterföljande avsnitt analyseras och diskuteras kategorierna genom att relatera
till fallens likheter och skillnader samt vilka lärdomar de har bidragit till.

7.3 Överlämningsarenan
Jag introducerade redan i mitt inledande kapitel begreppet överlämningsarena som
jag finner som en central kategori för överlämningen från projekt- till förvaltningsorganisationen. I min teoretiska referensram tar jag upp begreppet arena
såsom en form av mötesplats för aktörer, se avsnitt 4.1.3. Överlämningen mellan
projekt- och förvaltningsorganisationen ser jag härmed som en arena, där aktörer
möts för att planera, utbyta information samt överlämna resultat och ansvar.
”Överlämningsarena” definierar jag härmed som en mötesplats i såväl tid som rum:
-

för de ledande rollerna i projekt och förvaltning

-

är formaliserad genom arrangerade möten men även spontant genom fria
arbetsmöten och diskussioner

-

fokuserar överlämnandet av resultat och ansvar genom ett antal definierade
aktiviteter

Det bör därmed ske någon form av interaktion mellan de involverade aktörerna,
såväl formaliserad som fri. Jag behandlar interaktion i nästkommande avsnitt.
Spelreglerna på arenan definieras av de aktiviteter som utförs för att öka förutsättningarna för en lyckad överlämning av resultat och ansvar. Dessa aktiviteter
behandlar jag i avsnitt 7.3.2.
7.3.1 Former för interaktion
Denna kategori identifierade jag under min fallstudie vid Försäkringsbolaget. Vid
Försäkringsbolaget bemannades de ledande rollerna i projekt- respektive förvaltningsorganisationen av skilda personer vilket medförde att interaktion uppstod.
Med former för interaktioner avser jag hur projekt- respektive förvaltningsorganisationen interagerar med varandra, det vill säga samspelet mellan rollerna på
överlämningsarenan. En interaktion kännetecknas av att handlingar eller aktiviteter riktas från en aktör till en annan (se t.ex. Goldkuhl och Lind 2004). Jag observerade såväl arrangerade möten som fria arbetsmöten, se avsnitt 6.6.2.
Vid Landstinget bemannades projekt- och förvaltningsorganisationerna till största
delen av samma personer vilket medförde att interaktionen var överflödig. Detta
var även tydligt under mina intervjuer med deltagarna som menade att de inte
genomförde några arrangerade aktiviteter som var relaterade till överlämning. De
menade att det inte fanns något behov eftersom förvaltningsledaren, som var den
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enda som inte deltog i projektet, fick information om införandet under hennes deltagande i införanderådet.
Bemanningen av projekt- och förvaltningsorganisationen påverkar i allra högsta
grad den form av interaktion som uppstår i samband med överlämningen. Överlämnar projektdeltagarna ett resultat som de därefter ska förvalta blir interaktionen överflödig. Däremot anser jag att överlämningen bör dokumenteras. Bemanningen av förvaltningsuppdrag kan förändras och det är därför bra om man i efterhand kan läsa om vad som skedde. Jag återkommer till dokumentering av överlämning när jag diskuterar granskning av resultatets kvalitet i avsnitt 7.3.2.
7.3.2 Överlämningsaktiviteter
För de två fallen har jag identifierat ett antal aktiviteter mellan projekt- och förvaltningsorganisationen, se avsnitt 5.5 samt 6.5. När jag la dessa aktiviteter bredvid varandra upptäckte jag ett mönster i form av likheter och skillnader i aktiviteter. Likheterna bestod i att en överlämning har en början och ett slut. Däremellan
pågår någon form av utbyte så som exempelvis information, kompetensöverföring
eller granskning av leveranser. De två sistnämnda identifierade jag under min studie vid Försäkringsbolaget. Som jag tidigare beskrivit skilde sig bemanningen av
projekt- och förvaltningsorganisationerna åt mellan de två studerade fallen, se avsnitt 7.1.3. Detta medförde att vissa av de aktiviteter som identifierades vid Försäkringsbolaget inte var relevanta för den överlämning som genomfördes vid
Landstinget.
I figur 18 illustreras de aktiviteter som jag abstraherade från de två fallens aktiviteter. Aktiviteterna som utförs på överlämningsarenan kan relateras till processperspektivet som en sekvens av aktiviteter (se t.ex. Denning och Mora 1995, Keen
1997) som beskriver hur ansvaret för IT-systemet överförs från projekt- till förvaltningsorganisation. Detta har även gjorts i tidigare studier avseende överlämning (Khan och Kajko-Mattsson 2010). Jag väljer härmed att relatera de aktiviteter
som genomförs vid en överlämning till en överlämningsprocess.

Initiera och
planera

Informera om
resultatet

Överföra
kompetens

Kvalitetshöja
resultatet

Överlämna
resultat & ansvar

Figur 18. Överlämningsprocessen.
I figuren illustrerar jag de abstraherade aktiviteterna sekventiellt men jag anser att
dessa likaväl kan, vilket även skedde i de fall jag studerade, ske parallellt och itera144

tivt. Vid Landstinget observerade jag att överlämningen genomfördes iterativt. Vid
Försäkringsbolaget genomfördes informations- och kompetensöverföring parallellt med kvalitetshöjningen av resultatet.
Överlämningen är även beroende av det specifika projektets strategi för utvecklingen, exempelvis val av utvecklingsmodell och bemanning av projektorganisation. Detta påverkar i vilken grad de olika aktiviteterna utförs. I det studerade fallet
vid Landstinget var exempelvis strategin att samma personal deltog i såväl projekt
som förvaltning vilket påverkade aktiviteter i överlämningen. Detta har även iakttagits av Khan och Kajko-Mattsson (2010) som menar att överlämningsprocessen
inte kan ses som en isolerad process utan är nära relaterad till utveckling och förvaltning i IT-systemets livscykel. I efterföljande stycken analyserar och diskuterar
jag de identifierade aktiviteterna i överlämningsprocessen.
Initiera och planera
Den första aktiviteten syftar till att initiera och planera överlämningen. Detta innebär att involvera den mottagande förvaltningsorganisationen i god tid innan projektet avslutas och planera övriga aktiviteter som behöver genomföras före överlämningen.
Vid Landstinget initierades överlämningen i samband med att pilotrådet, se avsnitt
5.2.1, godkände piloterna och styrgruppen fattade beslut om breddinförande. I
samband med detta utsågs förvaltningsledaren Filippa och hon fick därmed i uppdrag att bilda förvaltningsorganisationen, se avsnitt 5.2.2. Vid Försäkringsbolaget
existerade en etablerad förvaltningsorganisation där de ledande rollerna bemannades med andra personer än de ledande rollerna i projektet. Till skillnad från
Landstinget överlämnades även projektets resultat och ansvar vid ett enda tillfälle.
Det fanns därmed ett behov från förvaltningsledarna att initiera och planera överlämningen i god tid före driftsättningen så att de i sin tur hade möjlighet att planera det utökade förvaltningsuppdraget.
Oavsett om överlämningen sker i etapper eller distinkt ska en överlämning initieras och planeras (se t.ex. Vollman 1990, Pigoski och Cowden, 1992, KajkoMattsson, Khan och Tyrberg, 2010). Jag anser att denna aktivitet är central för såväl projekt- som förvaltningsledare. Vem ansvarar då för att initiera överlämningen? Eftersom projektledaren är ansvarig för projektets resultat anser jag att det är
han/hon som ska initiera och planera för överlämning. Detta förespråkas även i
tidigare studier (se t.ex. Pigoski och Cowden 1992, Tonnquist 2008, Khan och Kajko-Mattsson 2010). Senast när ett utvecklingsprojekt övergår från realiseringsfa145

sen till införandefasen bör mottagare kontaktas menar bland andra Tonnquist
(2008) och Khan och Kajko-Mattsson (2010). Så var fallet för Landstingets förvaltningsorganisation som bildades i samband med införandet. Jag anser dock att förvaltningsledaren i sin tur bör omvärldsbevaka de pågående projekten som kan
påverka ens eget förvaltningsobjekt, vilket även Nordström och Welander (2007)
belyser. Detta för att inte överlämningen ska bli en ”happening” och där inte förvaltningsorganisationen har möjlighet att förbereda sig inför mottagandet. Det är
dock orimligt att en förvaltningsledare ska bevaka samtliga pågående projekt för
att avgöra om resultatet kan tänkas påverka förvaltningsobjektet. Det åligger därför projektledaren att initiera överlämningen genom att kommunicera med förvaltningsorganisationen samt förbereda för överlämning, vilket även Khan och
Kajko-Mattsson (2010) betonar i sin studie avseende överlämningsprocessen.
Överlämningen kan med fördel beskrivas i en plan som beskiver vad som ska säkerställas innan förvaltningsorganisationen övertar ansvaret (Vollman 1990, Pigoski 1997). Checklistan som användes vid Försäkringsbolaget (avsnitt 6.4.2) är ett
exempel på en plan för överlämning. Jag diskuterar checklistan som styrdokument
utförligare i avsnitt 7.6.2.
Informera om resultatet
En central aktivitet för förvaltningsledare i de två fallen var att fortlöpande få information om projektets leveranser och resultat. Genom informationsutbytet erhöll förvaltningsledarna möjlighet att uppskatta hur resultatet påverkade förvaltningsuppdraget. Vid Landstinget erhöll förvaltningsledaren information genom
hennes deltagande på de återkommande införanderåden. På så sätt kunde hon
uppskatta hur de återkommande införandena påverkade förvaltningsuppdraget.
Hon fick i samband med installationerna även kunskap om de verksamhetsspecifika anpassningar som genomfördes för de olika vårdverksamheterna.
Vid Försäkringsbolaget arrangerades återkommande möten mellan de ledande
rollerna i projektet respektive förvaltningen där såväl projektets leveranser som
den planerade driftsättningen diskuterades. För diskussionen om leveranser utgick man från checklistan för att tydliggöra leveranserna ur ett förvaltningsperspektiv. På detta sätt fick förvaltningsledarna i god tid före överlämningen relevant
information som t.ex. om projektleveranserna medförde mer manuellt arbete eller
om driftavtal, säkerhetsdokumentation etc. påverkades, se avsnitt 6.5.3. Denna typ
av information är högst central för förvaltningsledarna eftersom resultatet från
projektet kan medföra att ett antal aktiviteter behöver utföras före överlämning.
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För att inte överlämningen ska bli en happening är det således centralt att involvera den mottagande förvaltningsorganisationen i god tid. Det belyser även Pigoski
och Cowden (1992) i en tidig studie avseende överlämning där de menar att det
mest centrala i överlämningen är att tidigt involvera förvaltningsorganisationen.
Förvaltningsorganisationen behöver få information och kompetens om resultatet
för att i sin tur utvärdera hur detta påverkar förvaltningsuppdraget (Khan och Kajko-Mattsson 2010). Det är dock viktigt att belysa att i såväl Khan och KajkoMattsson som Pigoski och Cowdens studier bemannades projekt- och förvaltningsorganisationen av skilda personer. Landstinget hade en annan lösning på involveringen av förvaltningspersonalen. Deras strategi var att bemanna projektet med
den personal som därefter skulle förvalta journalsystemet, se avsnitt 5.2.1. På så
sätt involverades förvaltningspersonalen redan vid projektets start vilket medförde att överföring av information och kompetens blev överflödig. Vid Försäkringsbolaget bemannades de operativa rollerna till större delen av samma personal vilket medförde att identifierade målgrupper i förvaltningen erhöll kompetens om
resultatet.
Överföra kompetens
Med att överföra kompetens avser jag aktiviteter som syftar till att utbilda förvaltningsorganisationen i resultatet från projektet. Tidigare erfarenheter från projekt
vid Landstinget hade visat på svårigheter vid överlämning mellan projekt- och förvaltningsorganisation. För att minimera kompetensöverföring avseende det nya
journalsystemet bemannades därför projektorganisationen med den personal som
därefter skulle fortsätta att arbeta med förvaltning av journalsystemet, se avsnitt
5.2.1. Förvaltningspersonalen ingick därmed i projektet och deltagarna i min fallstudie menade att överföring av kompetens därmed var överflödig. Vid Försäkringsbolaget utbildades systemutvecklare och specialister på försäkringsprocessen, se avsnitt 6.5.4. Utbildningarna genomfördes i samband med de slutliga testerna i god tid före driftsättning.
När bör man då genomföra kompetensöverföringen? Jag anser att förvaltningsorganisationen ska få nödvändig kompetens innan leveranserna och ansvaret överlämnas, vilket även skedde för det studerade fallet vid Försäkringsbolaget. Från
den dag då förvaltningsorganisationen övertagit ansvaret ska de inneha kompetens så att de kan utföra de förvaltningsaktiviteter de åtagit sig att utföra i förvaltningsuppdraget. Khan och Kajko-Mattsson (2010) menar att kompetensöverföringen bör ske samtidigt som IT-systemet och dess integrationer testas. Jag håller
med om att kompetensöverföring bör i samband med de slutliga testerna. Innan
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dess kan förändringar vilket gör att det är svårt att beskriva IT-systemet och dess
funktionalitet.
I de två fallen bemannades projekt- och förvaltningsorganisationerna till stor del
med samma personal. Det innebar att kompetensöverföring endast genomfördes i
liten omfattning. Jag anser att förvaltningsledaren dock alltid bör utvärdera om det
i förvaltningsorganisationen finns behov av att ytterligare kompetens om det resultat som projektet levererar. Det ligger i förvaltningsledares (för såväl verksamhet som IT) intresse att identifiera de målgrupper som behöver ytterligare kompetens om resultatet. Så var även fallet vid Försäkringsbolaget där förvaltningsledaren identifierade målgrupperna för utbildningen, se avsnitt 6.5.4.
Kvalitetshöja resultatet
Denna aktivitet identifierade jag under mina studier vid Försäkringsbolaget då jag
observerade flera möten där man diskuterade status på dokumentation, se avsnitt
6.5.3. Syftet var att höja kvaliteten på dokumentationen genom att säkerställa att
system- och integrationsbeskrivningar etc. var framtagna och aktuella. Vid Försäkringsbolaget granskade förvaltningsledarna eller annan personal inom förvaltningsorganisationen dokumentationen. Jag anser att det är av vikt att granska kvaliteten på såväl IT-system som dokumentation utifrån ett förvaltningsperspektiv.
Syftet är att det mottaga ett resultat av god kvalitet vilket kan underlätta vidmakthållande och vidareutveckling av förvaltningsobjektets ingående delar. Bristfällig
dokumentation kan till exempel leda till höga förvaltningskostnader vid rättningar
och vidareutveckling av funktionalitet (se t.ex. Kajko-Mattsson et al. 2001). Även
om den personal som bemannar projektorganisationen därefter ska fortsatta med
förvaltning och vidareutveckling av IT-systemet, såsom i fallet vid Landstinget, bör
resultatet dokumenteras utförligt. De personer som varit med vid utvecklingen kan
byta arbetsuppgifter och tar därmed med sig kompetensen. Dokumentationen utgör en ingående beskrivning över resultatet och finns fortsättningsvis kvar även
om personalen byter arbetsuppgifter.
En annan aktivitet som bidrog till att höja kvaliteten på resultatet utfördes under
interimsmånaden. Förvaltningsledaren vid Försäkringsbolaget prioriterade tillsammans med införandeansvarig i vilken ordning de inrapporterade ärendena
skulle åtgärdas, se avsnitt 6.5.5. Incidenter eller problem som berörde flertalet av
användarna eller som orsakade ytterligare problem tilldelades hög prioritet. På så
sätt kunde förvaltningsledaren påverka kvaliteten på leveranserna.
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Överlämna resultat och ansvar
Den avslutande aktivitet som jag har identifierat i överlämningsprocessen är överlämningen av resultat och ansvar. Med detta avser jag den formella överlämningen
mellan de ledande rollerna i projekt- och förvaltningsorganisationen. Vid Landstinget övergick resultat och ansvar för installationer av journalsystemet återkommande under 2008, se avsnitt 7.1.4. Den sista formella överlämningen genomfördes i samband med projektavslutet i december 2008. Vid Försäkringsbolaget
genomfördes endast en överlämning vilken inträffade en månad efter driftsättningen. Projektledaren samt förvaltningsledarna träffades en sista gång och diskuterade det resultat som projektet åtagit sig att leverera till förvaltningsorganisationen. Överlämningen formaliserades genom att de under detta möte undertecknade den framtagna checklistan för den specifika överlämningen, se avsnitt 6.5.6.
På så sätt klargjorde förvaltningsledarna att de godkände leveranserna samt att de
övertog ansvaret.
Oavsett om det sker en eller flera överlämning/-ar anser jag att dessa bör vara
formaliserade, det vill säga att det sker en handskakning mellan de involverade
aktörerna. På så sätt får förvaltningsledaren möjlighet att godkänna resultatet.
”Handskakningen” bör även skriftligen dokumenteras så att det därefter inte råder
några tvivel om att förvaltningsledaren gett sitt godkännande av leveranserna.
Även Pigoski och Cowden (1992) anser att förvaltningsorganisationen bör ges
möjlighet att godkänna resultatet så att de i sin tur kan bedriva sitt uppdrag på
bästa möjliga sätt. De anser därför att förvaltningsorganisationen måste vara involverad i god tid innan överlämning äger rum om de ska ges möjlighet att påverka
leveranserna (ibid.). Den första aktiviteten i överlämningsprocessen, initiera och
planera, är därmed central för hur väl överlämningen faller ut. Om initiering och
planering sker i god tid innan överlämningen ska genomföras ökar möjligheterna
för en lyckad överlämning där leveranserna är granskade och godkända ur ett förvaltningsperspektiv.
Jag skriver inledningsvis i avsnitt 7.3 att arenan är en mötesplats för aktörer. Hittills har jag främst fokuserat former för interaktioner och aktiviteter men inte fördjupat mig i aktörerna. I avsnitt 7.5 återkommer jag till de involverade aktörerna.
Men innan jag analyserar och diskuterar aktörer på överlämningsarenan, vill jag
först analysera och diskutera vad som överlämnas.
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7.4 Överlämningsobjekt
I det andra empiribaserade kapitlet introducerade jag benämningen överlämningsobjekt, se avsnitt 6.5.6. Med överlämningsobjekt avser jag det som överlämnas från projekt- till förvaltningsorganisationen och innefattar såväl IT-systemet
eller ny/förändrad funktionalitet i IT-systemet som verksamhetsnära och IT-nära
dokumentation. Med överlämningsobjekt avser jag även annan relevant information som t.ex. påverkan på förvaltningsuppdraget i form av utökad manuell hantering, se avsnitt 6.5.3. Benämningen uppkom under min andra fallstudie då jag observerade att införandeansvariga specificerade och förtydligade de leveranser som
definierats i projektplanen. Vidare observerade jag att ett informationsutbyte mellan projekt- och förvaltningsorganisationen skedde. Jag väljer därför att benämna
det ”överlämningsobjekt” för att betona att det som lämnas över kan vara mer än
det som projektorganisationen definierar som leveranser. Med begreppet överlämningsobjekt vill jag även avgränsa mig från styrdokumenten i projektet, exempelvis projektdirektiv och projektplaner, som inte överlämnas till förvaltningsorganisationen. Dokumenten brukar däremot arkiveras efter projektets avslut (Project Management Institute 2008). Så var även det även i de studerade fallen, i de
två organisationer som jag studerade fanns ett projektkontor där dessa typer av
dokument arkiverades.
Eftersom projekt- och förvaltningsorganisationen vid Landstinget bemannades av
samma personal upplevde deltagarna att det inte var nödvändigt att förtydliga vad
som lämnades över. Det som lämnades över var därför de definierade leveranserna
som jag identifierade i projektdirektiven för huvudprojektet samt de tre delprojekten, se avsnitt 5.3.1. Däremot skrevs ett leveransgodkännande vid projektavslut.
Ett leveransgodkännande är ett kvitto på att beställaren godkänt leveransen och
undertecknas av beställaren av projektet. Ett leveransgodkännande, eller leveransprotokoll som det även kan benämnas, fokuserar att projektets leveranser är
uppfyllda enligt projektdirektivet (se t.ex. Project Management Institute 2008). I
bilaga B återfinns den mall för leveransgodkännande som används vid Landstinget.
Vid Försäkringsbolaget fanns en checklista för överlämning av ändringar som även
användes i det studerade fallet, se bilaga C. De leveranser som definierades i projektplanen, se avsnitt 6.3.1, förtydligades med hjälp av checklistan. Checklistan för
överlämning av ändringar kan däremot inte likställas med ett leveransgodkännande. Försäkringsbolagets checklista syftade till att förtydliga leveranserna samt att
säkerställa att förvaltningsorganisationen erhöll den information de var i behov av
för att i sin tur planera det utökade förvaltningsobjektet. Checklistan används där-
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för främst av förvaltningsledare medan leveransgodkännandet vänder sig till beställaren.
För de två studerade fallen kan jag observera tydliga skillnader på hur man definierar vad som överlämnas. Vid Landstinget utgjorde överlämningsobjektet projektorganisationens leveranser, det vill säga det som överlämnades till förvaltning var
det samma som leveranserna enligt projektdirektiven. Vid Försäkringsbolaget innefattade överlämningsobjektet förtydligade projektleveranser samt nödvändig
information för planering av det utökade förvaltningsuppdraget. Det är dock troligt
att det skedde någon form av informationsutbyte mellan de ledande rollerna i projektet och förvaltningen vid Landstinget men det var inte något jag uppmärksammade under mina intervjuer.
Under mina intervjuer och observationer märkte jag även skillnader i perspektiv
på vad som överlämnas som kan relateras till de specifika rollerna. Jag märkte
främst skillnader i projektledarens och förvaltningsledarens perspektiv på vad
som överlämnas.
Leveranser från projekt är enligt projektmodeller (se t.ex Project Management Institute 2008) en slutlig produkt eller förändring. För ett systemutvecklingsprojekt
är leveransen ett helt eller delar av ett IT-system. Detta var även projektledarens
perspektiv på leveranserna. Projekt, och så även de två jag studerade, brukar konkretiseras med hjälp av projekttriaden, se figur 8. För de två studerade projekten
var tid den styrande parametern vilket innebar att det var centralt att leverera
inom fastställd tidplan. Det var, för de två projekten, även brist på personalresurser. Bristen på personalresurser medförde att alla mål inte kunde uppnås och innehållet i leveranserna reviderades.
När det gäller förvaltningsledningens perspektiv på överlämningsobjektet utgjorde
kvaliteten på leveranserna den centrala parametern. Ett väl utvecklat IT-system
leder till färre incidenter och därmed minskas antalet åtgärder för fel och problem
inom förvaltningsuppdraget (Vollman 1990, Pigoski 1997). Detsamma gäller för
dokumentation. Även tidigare studier visar att bristfällig dokumentation är en bidragande orsak till omfattande förvaltningsaktiviteter (se Kajko-Mattsson et al.
2001).
Projekt- respektive förvaltningsledningen fokuserar därmed på skilda parametrar i
projekttriaden, se figur 19, vilket jag även iakttog under mina fallstudier. För projektledningen var den styrande parametern tid. För förvaltningsledningen var den
centrala parametern att leveranserna var av god kvalitet.
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Figur 19. De fokuserade parametrarna i projekttriaden för projekt- respektive förvaltningsledning.
Att projekt- och förvaltningsledning fokuserar på skilda parametrar i projekttriaden är i sig inte märkligt. Projektledaren ska leverera ett resultat på en viss tid.
Förvaltningsledningen ska däremot ansvara för resultatet under en längre tid och
en god kvalitet på resultatet medför mindre omfattning på vidmakthållande förvaltningsaktiviteter.
Från de två fallen, se avsnitt 5.6.2 och 6.6.3, har jag abstraherat överlämningsobjektet till följande ingående underkategorier:
-

IT-system

-

Verksamhetsnära dokumentation

-

IT-relaterad dokumentation

-

Restlista

-

Påverkan på förvaltningsuppdraget

Överlämningsobjektet påverkar i sin tur förvaltningsuppdraget genom att förvaltningsobjektet förändras. I denna avhandling har jag tidigare klargjort att förvaltningsobjekt kan innefatta ett flertal IT-system och ett antal processer som stödjer
en viss typ av verksamhet, se avsnitt 3.4.1. Överlämningsobjektet ska, i samband
med överlämningen, adderas till förvaltningsobjektet vilket medför en översyn och
revidering av förvaltningsobjektet. Eftersom jag även anser att förvaltningsobjektet utgör avgränsningen av förvaltningsverksamheten påverkas även förvaltningsuppdraget. Det är därmed centralt att överlämningsprocessen påbörjas i god tid
innan den slutliga överlämningen äger rum.
I efterföljande text avser jag att förtydliga de ingående underkategorierna i överlämningsobjektet.
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7.4.1 IT-system
Med IT-system avser jag det IT-baserade verktyg som tillhandahåller funktionalitet
och bidrar till att effektivisera organisationen och dess verksamheter (se t.ex. Orlikowski och Iacono 2001). Omfattningen på IT-systemet skilde sig mellan de två
fallen. I det första fallet, Landstinget, överlämnades ett fullständigt IT-system som
inkluderade ett antal moduler samt integrationer till angränsade IT-system. För
det andra fallet, Försäkringsbolaget, överlämnades ny funktionalitet till ett befintligt IT-system.
IT-system kan därmed utgöra ett fullständigt IT-system eller delar av ett. Oavsett
omfattningen på IT-systemet ingår alltid denna underkategori i överlämningsobjektet. Jag har tidigare skrivit att IT-systemet innefattar informationsteknik, det vill
säga mjukvara, hårdvara och kommunikationsteknik (avsnitt 3.1). Ansvaret för
dessa finns vanligtvis i skilda organisatoriska enheter. Så var även fallet vid såväl
Landstinget som Försäkringsbolaget, VU-avdelningen vid Landstinget samt ITavdelningen vid Försäkringsbolaget tilldelades ansvaret för mjukvaran. Vidare tilldelades driftavdelningen i de två studerade organisationerna ansvaret för hårdvaran samt kommunikationstekniken. Drift av hårdvara och förutsättningsteknik är
en förutsättning för att användandet av IT-systemen ska vara möjliga. Ett ITsystem är endast tillgänglig för användare om samtliga ingående delar fungerar.
Eftersom skilda organisatoriska enheter ansvarar för separata delar av informationstekniken bör man i förvaltningsorganisationen säkerställa styrningen av ITsystemet som helhet. Vid överlämningen bör man därför säkerställa ansvariga för
samtliga ingående delar i ett IT-system. Detta kan göras genom tecknade av överenskommelser som exempelvis SLA:er15 och avbrottsplaner. Jag behandlar den ITrelaterade dokumentationen djupare i avsnitt 7.4.3.
7.4.2 Verksamhetsrelaterad dokumentation
Med verksamhetsrelaterad dokumentation avser jag den typ av dokumentation
som antingen beskriver den verksamhet som IT-systemet stödjer eller användardokumentation som beskriver användandet av funktionalitet i IT-systemet. I de två
fallen identifierade jag överlämning av användardokumentation, utbildningsmaterial, kravspecifikationer och acceptanstester. Vid Försäkringsbolaget rörde det sig
dock om komplettering av befintlig användardokumentation och befintligt utbildningsmaterial.

15 Service Level Agreement (SLA) är ett avtal mellan beställare/kund och leverantör som
beskriver bland annat servicetider, åtgärdstider mm (ISO/IEC 20000 2005)
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Vid Landstinget överlämnades även anpassade processbeskrivningar och regelverk, se avsnitt 5.3.1. Eftersom projektet syftade till att införa ett standardsystem
medförde detta att Landstingets verksamhetsprocesser anpassades efter standardsystemet eftersom strategin var att inte utveckla alltför många organisationsunika anpassningar av standardsystemet. Projektet vid Försäkringsbolaget syftade
till att konvertera förvaltningsprodukter till det moderna försäkringssystemet. Det
äldre såväl som det modernare försäkringssystemet var redan utvecklade enligt
försäkringsprocessen. Det fanns därmed inget behov av att revidera i den befintliga processbeskrivningen.
Efter överlämningen är verksamhetsrelaterad dokumentation en del i förvaltningsobjektet och ska därefter förvaltas genom vidmakthållande och vidareutvecklande aktiviteter. På samma sätt som IT-system ska anpassas efter de förändringar
som sker i dess omgivning bör även dokumentation förändras i samma takt.
7.4.3 IT-relaterad dokumentation
Med IT-relaterad dokumentation avser jag dokumentation beskriver det ITbaserade verktyget samt de överenskommelser som ställs på IT-systemets tillgänglighet. För de två fallen identifierades kravspecifikationer, system- och integrationsbeskrivningar, testrapporter samt testfall.
Vid Landstinget tecknades även överenskommelser med systemleverantören och
driftavdelningen. Vidare togs en kontinuitetsplan fram som beskrev rutiner och
regelverk för nödvändig infrastruktur. Vid Försäkringsbolaget utfördes istället en
översyn av befintliga dokument såsom driftdokumentation, IT-överenskommelser
samt avbrotts-/kontinuitetsplan.
En omfattande del av dokumentationen berör IT-systemet och genereras i samband med design och utveckling av lösningen. Dessa är nödvändiga för felhantering i och vidareutveckling av IT-systemet. En lika central typ av dokumentation är
överenskommelser med leverantörer t.ex. driftavdelningen och systemleverantören. Överenskommelserna beskriver det uppdrag som en annan part åtagit sig att
utföra. Dessa ska därför tecknas innan en överlämning för att säkerställa att support finns den dag då ansvaret övergår från projekt- till förvaltningsorganisationen.
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7.4.4 Restlista
Med restlista avses ett dokument som beskriver de delmål eller aktiviteter som
projektet åtagit sig att genomföra enligt projektplanen men som av olika anledningar inte genomförs (Tonnquist 2008). De två studerade projekten styrdes på tid
vilket medförde att vissa aktiviteter prioriterades ned. På så sätt uppstår en restlista. Aktiviteterna kan även prioriteras ned på grund av att nya krav uppkommer
som anses vara mer centrala än de ursprungliga. Så var fallet för projektet vid Försäkringsbolaget. Vid Försäkringsbolaget övertogs dock inte de aktiviteter som prioriterats ned av förvaltningsorganisationen utan en ny fas av projektet startades,
se avsnitt 6.3.1.
Vid Landstinget utgjorde restlistan från projektorganisationen införandet på de
kvarvarande vårdverksamheterna. Vid Försäkringsbolaget utgjorde restlistan från
projektorganisationen de incidenter som loggats under interimsperioden och som
inte åtgärdades på grund av tidsbrist eller nedprioritering. En restlista utgör en
input till planering av förvaltningsuppdraget. De resterande aktiviteter som återstår att genomföras ska planeras och prioriteras tillsammans med övriga planerade aktiviteter i förvaltningsplanen (Nordström och Welander 2007). Restlisten i sig
utgör dock ingen förändring på det definierade förvaltningsobjektet men är ett
underlag till planering av förvaltningsuppdraget. Det är därför önskvärt att aktiviteterna i restlistan beskrivs grundligt. Om det rör sig om funktionalitet som aldrig
utvecklades under projektets fortlevnad bör även dess ursprungliga syfte biläggas.
7.4.5 Påverkan på förvaltningsuppdraget
Den sista underkategorin i överlämningsobjektet är att identifiera hur resultatet
och övertagandet av ansvar påverkar förvaltningsuppdraget. Detta är i sig ingen
fysisk leverans utan ett antal aktiviteter som bör utföras i samband med överlämningen eller planeras under förvaltningsuppdraget. Vid Landstinget tecknades avtal med den externa leverantören av journalsystemet, se avsnitt 5.2.2. Vid Försäkringsbolaget undersöktes om överlämningsobjektet medförde ökad manuell hantering, se avsnitt 6.5.3. Vidare genomförde införandeansvarig och förvaltningsledare en översyn av licenser och befintliga avtal för det involverade IT-systemet.
I tabell 14 sammanfattar jag överlämningsobjektet och dess ingående underkategorier samt exempel på vad som innefattas i respektive underkategori.
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Tabell 14. Överlämningsobjekt och dess ingående underkategorier.
Underkategori

Exempel

IT-system

Fullständigt IT-system eller ny/förändrad funktionalitet i ett befintligt

Verksamhetsnära dokumen-

Process- och verksamhetsbeskrivningar

tation

Kravspecifikationer
Användardokumentation
Utbildningsmaterial till användare
Acceptanstester

IT-relaterad dokumentation

Systembeskrivningar
Integrationsbeskrivningar
Testrapporter och testfall
Driftdokumentation, SLA:er
Kontinuitetsplaner/avbrottsplaner för IT

Restlista

Nedprioriterade aktiviteter/avvikelser i beslutade
projektleveranser
Loggade incidenter
Införandeplan för kvarvarande installationer

Påverkan på förvaltnings-

Se över avtal (t.ex. SLA:er) och licenser

uppdraget

Teckna eventuella avtal med externa leverantörer
Identifiera eventuell ökad manuell hantering

7.5 Involverade aktörer
Med denna kategori avser jag de aktörer som deltog i aktiviteter som kan relateras
till överlämningsarenan. Jag tydliggör aktörerna med hjälp av de roller och beslutfora som jag identifierade för de två fallen. Identifierade underkategorier till denna
kategori är således roller och beslutsfora.
7.5.1 Roller
De överlämningsaktiviteter som identifierats i avsnitt 7.3.2, genomfördes i de två
fallen av ledande roller i projekt- och förvaltningsorganisationen. De roller som jag
identifierade som involverade på överlämningsarenan presenteras i tabell 15. I
tabellen utgår jag från de roller jag identifierade i min fallstudie vid Landstinget för
att därefter skriva motsvarande roll vid Försäkringsbolaget. I kolumnen längst till
höger i tabellen har jag abstraherat rollerna till en generisk benämning. Benämningarna projektledare, förvaltningsledare samt förvaltningsledare för IT är desamma. De delprojektledarroller/områdesansvariga i projektorganisationen som
var involverade i överlämningen, har jag valt att benämna för införandeansvarig
respektive utvecklingsansvarig.
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Tabell 15. Involverade roller på överlämningsarenan.
Organisation Landstinget

Försäkringsbolaget

Abstraherad roll

Projekt

Huvudprojektledare

Projektledare

Projektledare

Delprojektledare för

Införandeansvarig

Införandeansvarig

Tillverkningsansvarig

Utvecklingsansvarig

Förvaltningsledare för

Förvaltningsledare

pilot/bredd
Delprojektledare för
applikation
Förvaltning

Förvaltningsledare

verksamhet
Ej identifierad

Förvaltningsledare för IT

Förvaltningsledare
för IT

Projektledaren var ytterst ansvarig för överlämningen av leveranserna till förvaltningsorganisationen. Projektledaren, för de två studerade fallen, hade delegerat
ansvaret för överlämning till den roll som var ansvarig för införande. Den slutliga
leveransen från projektorganisationen vid Landstinget genomfördes dock av projektledaren. Även vid Försäkringsbolaget utfördes den formella överlämningen av
leveranserna av projektledaren.
Förvaltningsledaren, eller som vid Försäkringsbolaget de två förvaltningsledarna,
ansvarade för ta emot resultatet från projektet. Vid Landstinget deltog förvaltningsledaren i införanderåden (avsnitt 5.3.1) och fick därmed information om leveranserna. Jag anser att förvaltningsledaren vid Landstinget innehade en reaktiv
roll avseende aktiviteter i överlämningen: efter godkännandet av styrgruppen
övertog förvaltningsledaren ansvaret för förvaltning av driftsatt IT-system. Projektledaren vid Försäkringsbolaget kallade däremot förvaltningsledarna till gemensamma möten för att planera driftsättning samt för att diskutera och förtydliga
leveranserna. De gemensamma mötena medförde att förvaltningsledarna erhölls
möjlighet att granska leveranserna ur ett förvaltningsperspektiv. Förvaltningsledaren för verksamheten efterfrågade även information om leveranserna. Hon fick
även möjlighet att prioritera åtgärd av inkomna incidenter som uppkom efter
driftsättning. Hennes roll i överlämningsprocessen var därmed proaktiv, hon efterfrågade information samt var delaktig under interimsmånaden
Införandeansvarig ansvarade för införandet av IT-systemet. I rollen ingick att informera och utbilda användare samt ansvara för överlämningen till förvaltningsorganisationen. Ansvaret för överlämningen ingick egentligen i projektledarrollen
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man projektledaren, för såväl Landstinget som Försäkringsbolaget, hade delegerat
detta till införandeansvarig.
Utvecklingsansvarig ansvarade för utveckling av IT-systemet samt nödvändiga integrationer till angränsade IT-system. Denna roll ansvarade även för framtagning
av relevant teknisk dokumentation. Det ingick även i denna roll att utbilda personalen i förvaltningsorganisationen avseende det IT-systemet.
Jag har tidigare skrivit att de operativa rollerna i projekt- och förvaltningsorganisationen vid Landstinget bemannades med samma personer, se avsnitt 5.2.1. Så var
även fallet vid Försäkringsbolaget där dessa organisationer till större delen bemannades av samma personer, se avsnitt 6.3.1. I det två studerade fallen rådde
brist på personal med IT-kompetens. Vid Landstinget medförde detta att all vidareutveckling av journalsystemet nedprioriterades under breddinförandet. Vid Försäkringsbolaget resulterade resursbristen i återkommande tvister mellan projektoch förvaltningsledning avseende personalen. Jag anser dock att resursbristen i sig
inte påverkade de definierade överlämningsaktiviteterna, se figur 18. Det medförde däremot att såväl projekt- som förvaltningsplaner reviderades.
En fråga man kan ställa sig är om de externa konsulterna vid Försäkringsbolaget
påverkade genomförandet av överlämningen. Tillverkningsansvarige Thomas och
test/kvalitetsansvarige Kalle hade arbetet med liknande uppdrag på försäkringsbolaget vilket medförde att de var väl förtrogna i organisationen. På så sätt utgjorde de en resurs i projektorganisationen på samma sätt som en anställd. Jag kan
däremot tänka mig att man som konsult har en vilja och ett krav att göra bra ifrån
sig. Om konsulten genomför ett bra arbete ökar chansen att få ytterligare uppdrag
hos kunden. Jag observerade att de aktiviteter de ansvarade för genomfördes inom
uttalat tid. De ansvarsroller som var involverade i överlämningsaktiviteterna var
dock främst införandeansvariga och förvaltningsledare. Jag kan däremot inte sia
om överlämningsprocessen hade påverkats om någon av dessa roller hade bemannats med konsulter.
I den litteratur jag har studerat avseende överlämning står inget explicit om vilka
roller som ansvarar för olika aktiviteter i en överlämning. Däremot identifierar
Khan och Kajko-Mattsson (2010) ett antal roller. Dessa roller är kategoriserade
enligt utveckling, förvaltning och kravställning. Roller för utveckling är bland
andra projektledare, utvecklingsledare (eng. development manager), testledare
(eng. test coordinator), systemarkitekt och applikationsutvecklare. Roller för förvaltning är bland andra driftsamordnare (eng. operation manager), ändringsansvarig (eng. change manager), systemadministratör, testledare, förvalt158

ningsledare (eng. maintenance manager) och konfigurationsansvarig (eng. configuration manager). Roller som återkommer i såväl projekt som förvaltning är
bland andra releaseansvarig och kvalitetsansvarig. Roller som relateras till för
kravställning är affärs-/verksamhetsanalytiker (eng. business analyst), produktansvarig (eng. product manager), nätverksingenjör (eng. network engineer), driftingenjör (eng. operation engineer) samt superanvändare. Ovan redovisade roller är
på olika sätt involverade i överlämningen enligt Khan och Kajko-Mattsson (2010). I
deras studie saknar jag dock kopplingen mellan rollerna och de aktiviteter som
genomförs i överlämningsprocessen. De abstraherar däremot rollerna till utvecklare, förvaltare och kravställare samt relaterar därefter dessa roller till överlämningsprocessen. I min analys har jag istället identifierat de ledande rollerna inom
projekt- och förvaltningsorganisationen som tilldelas ansvar för aktiviteter i överlämningen. Jag vill på detta sätt klargöra de roller som var involverade i överlämningen samt vilka överlämningsaktiviteter de olika rollerna ansvarar för.
7.5.2 Styrgrupper för projekt och förvaltning
Det existerade för de två fallen flera styrgrupper för projekt- och förvaltningsuppdragen.
Vid Landstinget existerade en styrgrupp, en lokal styrgrupp, ett införanderåd samt
ett förvaltningsråd som alla fattade beslut om journalsystemet, se avsnitt 5.2.1.
Styrgruppen fattade strategiska beslut och den lokala styrgruppen fattade beslut
om projektets ramar. Införanderådet rekommenderade beslut om godkännande
och förvaltningsrådet följde upp aktiviteter enligt förvaltningsplanen. Det fanns
även ett förvaltningsråd som ansvarade för budget och uppföljning av förvaltningsuppdraget. Möten för införanderådet och förvaltningsrådet förlades i anslutning till varandra i såväl tid som rum.
Vid Försäkringsbolaget existerade två styrgrupper som båda fattade beslut om
aktiviteter avseende försäkringssystemet. Styrgrupperna hade olika agendor men
bemannades dock till största delen av samma personer. Styrgruppen för projektet
var ansvarig för att projektet uppfyllde projektmålen inom beslutad tid. Denna
styrgrupp var även överordnad förvaltningens styrgrupp för beslut rörande försäkringssystemet. Detta upplevde jag dock som otydligt när jag diskuterade styrgruppernas mandat i relation till varandra med deltagarna i mina fallstudier. Förläggandet av styrgruppsmöten för de två uppdragen i tid och rum efter varandra är
ett tecken på att det rådde oenighet avseende vilken styrgrupp var överordnad.
Förläggandet av möten efter varandra i tid och rum indikerar på ett behov av att
samordna styrningen av aktiviteterna i projekt och förvaltning. Resursbristen på
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främst systemutvecklare medförde att projekt- och förvaltningsuppdragen konkurrerade om samma personal. De två styrgrupperna vid Försäkringsbolaget utökade i perioder personella resurser till de två uppdragen. Projektledare och förvaltningsledare tilldelades dock samma personalresurser under samma period.
Detta tyder på avsaknad av ett helhetsperspektiv vid beläggning av personalen
samt en bristande kommunikation mellan de två involverade styrgrupperna. Vidare kommunicerades inte alltid de beslut som fattades av styrgrupperna till projektoch förvaltningsledningen. Detta medförde att projekt- och förvaltningsledaren
kände sig osäkra i sina respektive uppdrag och hur bristen av personalresurser
skulle påverkas planen.
Hade en gemensam styrning reducerat ovanstående problem? En omfattande del
av den utveckling som sker är vidareutveckling av befintliga IT-system, såsom i det
studerade projektet vid Försäkringsbolaget. Gränsen mellan utveckling och förvaltning suddas därmed ut. Det involverade IT-systemet ingick i förvaltningsobjektet Sak som förvaltades av en befintlig förvaltningsorganisation och styrdes av en
styrgrupp. I styrgruppen ingick representanter från affärs-, produkt- samt ITverksamheten, se avsnitt 6.2.2. I mina två fall bemannades de operativa rollerna i
projekt- och förvaltningsorganisation till större delen av samma personal. Istället
för att bilda en styrgrupp för projektuppdraget, hade därför ett tänkbart alternativ
varit att utöka förvaltningsobjektets styrgrupp med representanter från de verksamheter som påverkades av resultatet från projektet. Det argument jag fick som
talade mot en gemensam styrgrupp (avsnitt 6.4.1), var att de två styrgrupperna
fokuserade olika agendor. Jag ser dock ingen motsättning i en gemensam styrgrupp med en gemensam agenda. Samtliga styrgruppsdeltagare behöver nödvändigtvis inte vara delaktiga i samtliga punkter på agendan. En gemensam styrgrupp
för de involverade projekt- och förvaltningsuppdragen hade istället underlättat
styrningen av respektive uppdrag. Det hade i så fall inte varit någon tvekan om
vilka beslut som fattats samt tilldelningen av personal då samtliga beslut fattats av
en och samma styrgrupp. I min initiala studie avseende överlämning (se avsnitt
1.3) framkom att det var vanligt förekommande att styrgrupper för projekt- och
förvaltningsuppdrag bemannades med aktörer från skilda hierarkiska nivåer i linjeorganisationen och att detta i sin tur kunde leda till divergens i beslutsfattandet
avseende överlämningen. En gemensam styrgrupp skulle även lösa denna typ av
problem.
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7.6 Styrmedel
Denna kategori uppkom vid analysen av fallens metodstöd och styrdokument då
dessa två utgör medel för att styra och stödja projekt- respektive förvaltningsorganisationen. Med denna kategori avser jag därmed medel för att styra och stödja
projekt- och förvaltningsorganisationen. Jag inkluderar även medel för överlämningen av resultatet mellan dessa organisationer. Metodstöd och styrdokument
bildar därmed underkategorier till styrmedel.
7.6.1 Metodstöd
Med denna kategori avser jag det stöd i form av modeller, metoder och verktyg
som utnyttjades i projekt- och förvaltningsorganisationen.
Vid Landstinget fanns en egenutvecklad projektmodell vilken var ett stöd i genomförandet av projektet och för dokumentering av projektuppdraget, se avsnitt 5.4.2.
Vid Försäkringsbolaget saknades vid projektets genomförande en gemensam projektmodell. Däremot utnyttjades mallar avseende projektdirektiv och projektplaner som tagits fram av bolagets projektkontor, se avsnitt 6.4.2. Jag återkommer till
projektdirektiv och projektplaner i efterföljande avsnitt då jag avser att diskutera
styrdokument. I de två studerade organisationerna utnyttjades en förvaltningsstyrningsmodell till stöd för att bilda en förvaltningsorganisation och beskriva dess
förvaltningsuppdrag, se avsnitt 5.4.2 respektive 6.4.2.
Utnyttjandet av projektmodellen och förvaltningsstyrningsmodellen är ett sätt att
styra enligt handlingsstyrning i form av såväl metod- som processtyrning. Handlingsstyrning utnyttjas när man vill säkerställa att medarbetare utför aktiviteter
som är till organisationens fördel (Bruzelius och Skärvad 2004). Detta är en direkt
styrform eftersom den inriktar sig på att styra medarbetarna med hjälp av utvecklade arbetsmetoder som stegvis beskriver hur aktiviteter ska utföras. Varken
Landstingets projektmodell eller Försäkringsbolagets mallar fokuserade överlämning av resultatet mer än att mottagaren ska vara identifierad. Hur denna mottagare ska identifieras beskrevs däremot inte, vilket i sig är förklarligt. Projekt kan vara
olika i omfattningen, alltifrån införande av ett standardsystem, såsom landstingsfallet, till vidareutveckling av funktionalitet, såsom försäkringsfallet. På så sätt är
det svårt att generiskt beskriva mottagare av resultatet. Det är däremot centralt att
man redan under projektets förstudie identifierar mottagande förvaltningsorganisation samt om det är görligt även fastställer det i projektdirektivet. Projektledaren kontaktar därefter förvaltningsledningen och planerar för den kommande interaktionen.
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Vid Försäkringsbolaget fanns en checklista för överlämning till förvaltningsorganisationen, se avsnitt 6.4.2 samt bilaga C. Denna checklista var fristående från såväl
systemutvecklingsmodellen som förvaltningsstyrningsmodellen. Checklistan fungerade som ett underlag för att diskutera leveranserna ur ett förvaltningsperspektiv, se avsnitt 6.5.3. Checklistan hjälpte därmed till att säkerställa att nödvändig
information samt dokumentation för förvaltningsuppdraget överlämnades eller
togs fram i god till före överlämningen. Jag observerade skillnader i vad som överlämnades för de två fallen. Vid Landstinget överlämnades de leveranser som specificerats i projektdirektiven. Vid Försäkringsbolaget överlämnades förutom projektleveranserna även relevant information som var till nytta för förvaltningsuppdraget. Checklistan, som bidrog till att förtydliga leveranserna vid Försäkringsbolaget,
kan förklara skillnaden i vad som överlämnades. Eftersom checklistan fokuserar
leveranserna ur ett förvaltningsperspektiv kan en sådan checklista utgöra en mall i
förvaltningsstyrningsmodell. Checklistan fungerar även som ett sortiment över
tänkbara leveranser från projektorganisationen. Checklistan kan därmed likställas
med en produktlista över vilka typer av produkter som erbjuds en kund (se Goldkuhl och Röstlinger 2005). Med leveranser avser jag här såväl immateriella som
materiella företeelser i form av exempelvis muntlig och skriftlig information samt
dokumentation. Samtliga tänkbara leveranser är möjligen inte aktuella på samtliga
överlämningsarenor men checklistan är ett stöd för att säkerställa att ingen leverans glöms bort.
Med hjälp av den ifyllda checklistan erhöll förvaltningsledare möjlighet att ställa
krav på vilken dokumentation som var nödvändig för förvaltningsuppdraget men
även utreda hur förvaltningsuppdraget påverkades av projektresultatet. Jag observerade att checklistan även bidrog till att formalisera interaktionen mellan de ledande rollerna i projektet och förvaltningen genom att checklistan diskuterades
återkommande under ett flertal möten. Checklistan blev, vid det formella överlämningsmötet, även den skriftliga överenskommelsen för att överlämningen var
genomförd. Den undertecknades då av projektledaren och förvaltningsledarna.
Checklistan som fanns vid Försäkringsbolaget var fristående, det vill säga den tillhörde varken de mallar som fanns för projektplanering eller förvaltningsstyrningsmodellen. Var bör då metodstöd för överlämning, såsom checklistan, höra
hemma? Projektuppdrag genomförs vanligtvis i enlighet en projektmodell och förvaltningsuppdrag i enlighet en förvaltningsstyrningsmodell. Uppdragen utförs av
en projekt- respektive förvaltningsorganisation. Överlämningen är en interaktion
mellan dessa två organisationer. Är checklistan en del i projektmodellen eller i förvaltningsstyrningsmodellen? Eller ska den vara fristående från de två modellerna?
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Checklistan vid Försäkringsbolaget användes av projektledningen för att stämma
av att de hade levererat det som specificerats i projektplanen. Checklistan syftade
även till att garantera att förvaltningsorganisationen erhöll de leveranser som var
relevanta för förvaltningsuppdraget, som t.ex. systemdokumentation, ”förväntat
behov av användarstöd” och ”specifika krav på förvaltningen”. Checklistan var
därmed ett stöd för både projekt- och förvaltningsorganisationen. Det primära syftet var dock att säkerställa att förvaltningsorganisationen fick all dokumentation
och information som var nödvändig för att de därefter kunde genomföra förvaltningsuppdraget med så goda förutsättningar som möjligt. Jag anser därmed att en
checklista för överlämning är en del i en förvaltningsstyrningsmodell. När man
specificerar vilka leveranser som ska ingå i en checklista för överlämning bör man
utgå från vilka dokument och information som är nödvändig för att bedriva ett förvaltningsuppdrag. Jag avser här användardokumentation, systemdokumentation,
antalet licenser etc. Det perspektiv betraktaren har på förvaltningsobjektet påverkar även vad som är en leverans till förvaltningsorganisationen. Jag tydliggjorde i
avsnitt 3.4.1 mitt perspektiv på förvaltningsobjekt och menar att förvaltningsobjektet innefattar, förutom IT-system, även de verksamhetsprocesser som ITsystemet/IT-systemen stödjer. Perspektivet på vad ett förvaltningsobjekt innehåller, styr även vilka leveranser som definieras i checklistan och som ska levereras
till en förvaltningsorganisation.
7.6.2 Styrdokument
Med denna kategori avser jag de dokument som var styrande för projekt- respektive förvaltningsorganisationerna. Jag identifierade samma typ av dokument i de två
fallen: projektdirektiv, projektplaner, delprojektplaner samt förvaltningsplaner
och förvaltningsspecifikationer.
Styrdokumenten beskriver de mål som uppdraget ska uppfylla under en viss period. De utgör därefter grund för utvärdering av uppdragets resultat (Bruzelius och
Skärvad 2004). För förvaltningsuppdraget finns dock inget tydligt avslut såsom för
ett projektuppdrag. Däremot planeras och resursuppskattas förvaltningsuppdraget
periodvis, exempelvis per kalenderår, vilket i sin tur möjliggör att mål under den
perioden kan utvärderas (Nordström 2005). Styrdokument är därmed ett styrmedel i en form av målstyrning, se avsnitt 4.4.1, och är idag vanligt förekommande i
projekt- och förvaltningsuppdrag. Styrdokumenten kan även ses som ett kontrakt,
det vill säga en överenskommelse som tecknats mellan beställare/styrgruppen och
ledningen i projekt- respektive förvaltningsuppdraget. Styrdokumenten är därmed
även ett styrmedel i form av kontraktsstyrning. Kontraktsstyrning bör dock inte
ses som en distinkt styrform utan snarare en styrform som kombinerar olika styr163

element (Bryntse 2000). Med styrelement avses bland annat specifikationer av
personal, monetära resurser, aktiviteter och resultat samt formaliserad kommunikation (ibid.). Vid förändringar i uppdraget ska därmed även styrdokumenten revideras vilket även skedde i den studerade projektorganisationen vid Försäkringsbolaget.
Checklistan som användes vid Försäkringsbolaget och som även undertecknades
vid den formella överlämningen kan även ses som en överenskommelse mellan
projekt- respektive förvaltningsorganisationen. Det var dock inte en överenskommelse med bindande verkan såsom ett kontrakt mellan en beställare och utförare
(se t.ex. Bryntse 2000). Checklistan bidrog däremot till att resultatet från projektet
specificerades samt att de involverade aktörerna kunde komma överens avseende
resultatets innehåll. Den undertecknade checklistan utgjorde således garanti på att
överlämningsobjektet var identifierade och granskade ur ett förvaltningsperspektiv. Detta har även uppmärksammats i tidigare studier. Vollman (1990 s. 193) skriver om att överlämningen bör utföras i enhetlighet med ”(formal) standard operating procedures or memoranda of agreement” mellan de involverade parterna. På
motsvarande sätt menar Pigoski (1997) att överlämningen bör beskrivas enligt en
överföringsplan (eng. transition plan).

7.7 Sammanfattande diskussion av de centrala begreppen
Jag har nu analyserat och diskuterat de kategorier jag funnit centrala för det område jag har studerat. I syfte att skapa en helhetsbild över studieområdet har jag
konstruerat en begreppsgraf, se figur 20. Begreppsgrafen illustrerar de centrala
begrepp som studien tar sin utgångspunkt i och de begrepp som studien har genererat.

Utvecklingsuppdrag

Förvaltningsuppdrag

utförs av
Projektorganisationen

utförs av

deltar på

Överlämningsarenan

Förvaltningsorganisationen

ansvarar för att uppnå
fortsatt användning av

levererar

Överlämningsobjektet

deltar på

påverkar

Förvaltningsobjektet

Figur 20. Begreppsgraf över centrala begrepp i samband med överlämning.
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En överlämning uppkommer genom att resultatet från utvecklingsuppdrag ska tas
om hand i ett förvaltningsuppdrag. Utvecklingsuppdraget utförs av en, för det specifika uppdraget, utsedd projektorganisation. Projektorganisationen ansvarar för
att designa, utveckla samt införa ett, eller delar av ett, IT-system. Resultatet från
projektorganisationen ska därefter förvaltas i ett förvaltningsuppdrag som genomförs av en utsedd förvaltningsorganisation. Det kan vara en redan existerande förvaltningsorganisation eller en förvaltningsorganisation som har skapats för att ta
emot det specifika resultatet. Förvaltningsorganisationen ansvarar för uppnå fortsatt användning av förvaltningsobjektet genom att erbjuda användarstöd, vidareutveckla IT-system efter kravställare och användare samt säkerställa en stabil
driftmiljö.
Överlämningsarenan är den mötesplats där involverade parter från projekt- respektive förvaltningsorganisationen träffas för att genomföra överlämningen.
Spelreglerna på arenan utgörs av ett antal överlämningsaktiviteter och enligt olika
former för interaktion. På överlämningsarenan planerar de involverade parter
överlämningen samt uppskattar behovet av kompetensöverföring. Vidare diskuteras och eventuellt revideras överlämningsobjektet. Den avslutande aktiviteten är
den formella överlämningen där förvaltningsledare godkänner och formellt övertar resultatet. I tabell 16 åskådliggör jag relationen mellan de aktiviteter som jag
har identifierat i överlämningsprocessen och ansvariga aktörer i projektorganisationen och förvaltningsorganisationen.
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Tabell 16. Aktiviteter och aktörer på överlämningsarenan.
Aktivitet i överläm-

Aktörer i projektorganisa-

Aktörer i förvaltningsor-

ningsprocessen

tionen

ganisationen

Initiera och planera

Projektledaren ansvarar att

Förvaltningsledare kallas till

initiera och planera överläm-

möte.

ningen.
Informera om resultatet

Överföra kompetens

Projektledaren ansvarar att

Förvaltningsledare uppskat-

informera om projektets ge-

tar på vilket sätt överläm-

nomförande samt ev. avvikelser

ningsobjektet påverkar för-

som påverkar resultatet.

valtningsuppdraget.

Projektledaren ansvarar för att

Förvaltningsledare identifie-

identifierade målgrupper er-

rar vilka i förvaltningsorga-

bjuds utbildning.

nisationen som har behov av
utbildning.

Kvalitetshöja resultatet

Projektledaren ansvarar för att

Förvaltningsledaren ansva-

säkerställa att samtliga leve-

rar för att resultatet kvali-

ranser är framtagna.

tetsgranskas.

Överlämna resultat och

Projektledaren kallar till for-

Förvaltningsledare godkän-

ansvar

mellt överlämningsmöte samt

ner överlämningsobjektet

dokumenterar vad som har

samt övertar ansvaret.

överlämnats, det vill säga överlämningsobjektet.

Överlämningsobjektet i figur 20 omfattar resultatet från projektet men även den
information som är nödvändig för det kommande förvaltningsuppdraget. Överlämningsobjektet kan resultera i att ett nytt förvaltningsuppdrag bildas eller att
befintliga förvaltningsuppdrag förändras. I befintliga förvaltningsuppdrag påverkar överlämningsobjektet även förvaltningsobjektet, genom att det blir ett förändrat eller utökat förvaltningsobjekt. I det nya förvaltningsuppdraget utgör överlämningsobjektet det förvaltningsobjekt som ska förvaltas.
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8

Slutsatser utifrån studiens bidrag och fortsatt forskning

I avhandlingen har jag beskrivit hur utveckling och förvaltning av IT-system kan bedrivas samt i två organisationer studerat överlämning från en projektorganisation
till en förvaltningsorganisation. Detta avslutande kapitel syftar till att besvara de
forskningsfrågor jag ställde i mitt inledande kapitel samt att diskutera kring studiens
bidrag till såväl akademin som praktiken. Vidare diskuterar jag studiens genomförande och metodkritik. Kapitlet avslutas med några reflektioner kring fortsatt forskning.

8.1 Studiens bidrag
Hela avhandlingen syftar till att beskriva och analysera vad som händer i överlämningen mellan en projektorganisation och förvaltningsorganisation. Studiens bidrag ligger i att utveckla insikter om området som uppmärksammats i liten grad i
tidigare forskning men som är en vanlig förekommande aktivitet i praktiken.
En central utgångspunkt i mitt arbete har varit att frilägga överlämningsprocessen
och därmed studera överlämningen i sig och inte som en specifik aktivitet i ett utvecklingsprojekt. Överlämningen är naturligtvis en aktivitet som uppkommer och
genomförs i projekt och där en projektorganisation är ansvarig. Jag ville dock studera överlämningen i en vidare kontext för att förstå vad som låg till grund för hur
en överlämning genomförs. Varje överlämning är specifik och påverkas av de förutsättningar som finns i dess kontext. Med kontext avser jag här den som är angränsande till överlämningen, det vill säga berörda uppdrag men även de strategier och riktlinjer som ligger till grund i en organisation. Det har därför varit centralt
för mig att även studera överlämningen utifrån förvaltningsorganisationens perspektiv och identifiera deras behov inför en överlämning. Vidare har ledningsperspektivet varit centralt då ledningen genom sina strategier och mål styr utveckling
och förvaltning av organisationens IT-system. En organisations ledning planerar
och verkställer utvecklings- och förvaltningsuppdrag och identifierar därmed mottagande förvaltningsorganisation för ett utvecklingsprojekts resultat. Med mina
studier avseende organisationsformer och styrmedel för utvecklings- och förvaltningsuppdrag avsåg jag att öka förståelsen för de två typerna av uppdrag. Ett centralt bidrag är att därmed att identifiera och beskriva den kontext som omfattar en
överlämning och därmed även utgör förutsättning för den specifika överlämningen.
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Syftet med studien har även varit begreppsbildande, det vill säga att utveckla och
precisera begrepp som gör det möjligt att bättre förstå och beskriva överlämningen av en projektorganisations resultat. Jag ville undersöka vad som görs i en överlämning, det vill säga sätta spelreglerna för hur en överlämning går tillväga. Vidare
ville jag identifiera vilka aktörer som var delaktiga samt beskriva deras ansvar.
Fallbeskrivningarna i sig ett centralt bidrag då min förhoppning är att de ska ge
läsaren en beskrivande bild över hur en överlämning kan genomföras i praktiken.
De två fallen visade även på två skilda överlämningar vilket visade att förutsättningarna var olika.
Det fanns även ett behov från praktikfältet att få djupare insikter i området. Min
intention med min studie var att även tillföra praktisk nytta, vilket även är centralt
enligt den pragmatiska grundsynen (se Dewey 1931). Förutom att precisera begrepp för en överlämning ville jag även ge ett normativt bidrag till läsare på praktikfältet genom att delge min syn på en lyckad överlämning. Mina råd ser jag inte
kontextbundna till vare sig olika branscher eller typ av IT-system. IT-system är
idag vanligt förekommande i de flesta typer av organisationer och i stora organisationer pågår även en omfattande utveckling och förvaltning av IT-systemen. På
samma sätt som aktiviteter för utveckling och förvaltning inte är kontextbundna
ser jag därför inte heller överlämningsprocessen som kontextbunden. Huruvida
utveckling och förvaltning av IT-system bedrivs i en organisation beror istället på
vilka IT-strategier som finns i en organisation.
Nedan följer en sammanfattning av studiens bidrag genom att jag besvarar de
forskningsfrågor jag ställde i mitt inledande kapitel. Den övergripande frågeställning som denna avhandling förväntas besvara är:
Hur kan överlämning av utvecklingsprojekts resultat och ansvar till förvaltningsorganisation till en förvaltningsorganisation organiseras för att möjliggöra att resultatet ger nytta för användare/verksamheten?
Det centrala bidraget är överlämningsarenan som jag definierar som mötesplatsen
i såväl tid som rum för de involverade aktörerna från projekt- respektive förvaltningsorganisationen. På överlämningsarenan träffas dessa aktörer genom återkommande och arrangerade möten men även spontant genom fria arbetsmöten
samt diskussioner. Spelreglerna utgörs av ett antal överlämningsaktiviteter som
t.ex. att planera överlämning, granska projektleveranser, överföra kompetens. Jag
behandlar aktiviteterna djupare när jag besvarar delfråga 3. Innan några aktörer
kan uppträda på arenan måste dock samtliga aktörer identifieras. Givna aktörer är
de ledande rollerna i projektorganisationen. Det är däremot inte alltid givet vilka
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aktörer som är mottagare av resultatet. Detta leder för oss till de förutsättningar
som ligger till grund för en enskild överlämning. Förutsättningarna för en överlämning diskuterar jag när jag besvarar delfråga 1. Delfråga 2 syftar därefter till att
besvara vilka aktörer i projekt- och förvaltningsorganisationen som är involverade
vid en överlämning.
För att öka möjligheten att resultatet ger nytta för användare bör bland annat användare erbjudas relevant utbildning om hur man använder funktionalitet i ITsystemet. Vidare bör kompetens avseende IT-systemet och dess uppbyggnad överföras till förvaltningsorganisationen. Det är även centralt att all typ av dokumentation finns framtagen eller är reviderad. Ansvaret för ovan nämnda aktiviteter innehas av projektorganisationen men det åligger förvaltningsorganisationen att
försäkra sig om att detta har utförts innan överlämningen sker.
Med utgångspunkt i den övergripande frågeställningen formulerade jag ett antal
delfrågor som syftade till att besvara den övergripande frågeställningen.
1. Vilka förutsättningar i fallen påverkar överlämningen?
Varje enskild överlämning påverkas av ett antal förutsättningar. Från mina fallstudier genererade jag följande förutsättningar:
-

Typ av verksamhet

-

Karaktär på projektuppdraget

-

Mottagande förvaltningsorganisation

-

Bemanning

-

Leveransmodell

Med typ av verksamhet avsåg jag att studera fall inom den offentliga och privata
sektorn för att undersöka om det fanns skillnader och likheter i synen på att bedriva utvecklings- och förvaltningsuppdrag. Utifrån mina två fallstudier identifierade
jag dock inga olikheter som kunde relateras till en specifik sektor. De likheter och
skillnader som jag identifierade i de två fallen relaterar jag istället till de resterade
förutsättningar som jag har genererat.
Karaktären på projektuppdraget är relevant eftersom det avgör om det finns någon
befintlig förvaltningsorganisation eller om mottagare för förvaltningen måste identifieras. Om projektuppdraget omfattar vidareutveckling existerar vanligtvis förvaltningsorganisationer som därefter tar emot resultatet från projektet. Ett resultat från ett utvecklingsprojekt behöver därför inte medföra att ett nytt förvaltningsobjekt skapas. Däremot kan leveranserna medföra en sammanslagning av två
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förvaltningsobjekt och därmed en förändrad förvaltningsorganisation. Om projektuppdraget syftar till att införa ett nytt IT-system är det inte alltid givet vem
som är mottagare. Resultatet från projektet kan innebära att en ny förvaltningsorganisation bildas. Detta leder oss till nästa förutsättning, mottagande förvaltningsorganisation.
Mottagande förvaltningsorganisation påverkar i högsta grad vilka aktiviteter som
utförs på överlämningsarenan. Om det redan existerar en befintlig förvaltningsorganisation finns med stor sannolikhet erfarenhet från tidigare överlämningar. Detta medför att aktiviteter i överlämningen utförs enligt tidigare rutiner och möjligtvis även med hjälp av metodstöd. En etablerad förvaltningsorganisation med inarbetade förvaltningsprocesser ställer förmodligen även krav på kvaliteten på leveranserna så att den i sin tur kan utföra sitt uppdrag. En överlämning medför, för
den etablerade förvaltningsorganisationen, även ett förändrat förvaltningsuppdrag. Om det däremot bildas en ny förvaltningsorganisation fokuserar denna organisation troligen på att definiera förvaltningsobjektet samt att planera det kommande förvaltningsuppdraget. Förknippat med den mottagande förvaltningsorganisationen är nästa identifierade förutsättning, bemanning.
Med bemanning avser jag på vilket sätt rollerna i projekt- såväl som förvaltningsorganisationen bemannas. Hur ledningen väljer att bemanna de två organisationerna påverkar aktiviteterna på överlämningsarenan. Bemannas de två organisationerna med i stort sett samma personer suddas gränserna mellan de två uppdragen ut och överlämningen i sig får liten uppmärksamhet. Det är ändå samma personer som fortsättningsvis ska ansvara för resultatet efter projektavslut. Kompetensöverföring är då inte heller nödvändig. Om de ledande rollerna i projekt- och
förvaltningsorganisationen samt delar av den operativa personalen bemannas av
skilda personer uppstår ett behov av att planera överlämningen, genomföra kompetensöverföring samt även formellt lämna över resultatet.
Den sista förutsättning som påverkar överlämningsarenan är leveransmodell. Med
leveransmodell avser jag hur överlämningen går tillväga avseende frekvens och
tidpunkt. Leveranser kan ske återkommande eller samlat vid ett enda tillfälle. Leveranserna kan även vara styrda till ett fåtal fastställda releasetillfällen vilket innebär att överlämningen underordnas och planeras i enlighet med dessa tillfällen.
Driftsättningen kan även efterföljas av en interimsperiod där projektorganisationen fortfarande ansvarar för hantering av inkomna ärenden. En interimsperiod
resulterar troligen i en högre kvalitet på resultatet och därmed förhoppningsvis
färre incidenter och problem att åtgärda i det fortsatta förvaltningsuppdraget.
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2. Vilka aktörer är involverade i överlämningen och vilket är deras ansvar?
Projektledare, förvaltningsledare samt införandeansvarig och utvecklingsansvarig
i projektorganisationen hade ett uttalat ansvar för överlämningen. Projektledaren
är ytterst ansvarig för överlämningen men kan delegera arbetsuppgiften till införandeansvarig. Den formella överlämningen ska dock genomföras av projektledaren. Förvaltningsledaren(-ledarna) ansvarar för att granska att leveranserna är av
god kvalitet samt att efterfråga leveransernas påverkan på förvaltningsobjektet.
Införandeansvarig i projektorganisationen ansvarar för att informera och utbilda
användare i samband med införandet samt bör då även informera förvaltningsorganisationen om kommande leveranser. Utvecklingsansvarig i projektorganisationen ansvarar för att skapa relevant teknisk dokumentation som t.ex. system- och
integrationsdokumentation. Det är även denna roll som ansvarar för att utbildning
i IT-systemet erbjuds till förvaltningsorganisationen.
Jag identifierar även projektets styrgrupp som en central aktör i överlämningen.
Det är styrgruppen som har det yttersta ansvaret att godkänna införandet av ett
IT-system och därmed bevilja projektorganisationen ansvarsfrihet.
3. Vilka aktiviteter utförs i överlämningen?
De aktiviteter som jag har genererat från de två fallen illustreras som en överlämningsprocess (se figur 18). Aktiviteterna likställer jag med de spelregler som gäller
för den överlämning som genomförs på överlämningsarenan. Aktiviteterna kan
relateras till ett processperspektiv som en sekvens av aktiviteter som har en början och ett slut. I figuren har jag illustrerat jag aktiviteterna sekventiellt men de
kan lika gärna ske parallellt och iterativt. Det centrala är att interaktion mellan de
involverade aktörerna skapas samt att de tillsammans planerar och för en dialog
om överlämningen. Den sista och avslutande aktiviteten är central, här sker det
formella överlämnandet av resultat och ansvar.
I nästa stycke följer en kort sammanfattning om de identifierade aktiviteterna. I
tabell 16 relaterar jag aktiviteterna till de involverade aktörerna.
Initiera och planera innebär att involvera den mottagande förvaltningsorganisationen i god tid före överlämning samt att planera de efterföljande aktiviteterna på
överlämningsarenan. Planeringen beskrivs med fördel i en plan i form av en överrenskommelse mellan de ledande rollerna i projekt- och förvaltningsorganisationen. Planen bör beskriva vad som ska överlämnas. Vidare bör planen innehålla
tidplan för de aktiviteter som ska utföras i överlämningen samt vilka aktörer som
är ansvariga för respektive aktivitet. Informera om resultatet innebär att löpande
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informera förvaltningen om projektets leveranser och resultat. På så sätt ges förvaltningsledare möjlighet att uppskatta på vilket sätt leveranserna påverkar förvaltningsuppdraget. Med att överföra kompetens avses att utbilda personal i förvaltningsorganisationen om leveranserna så att de i sin tur kan genomföra förvaltningsuppdraget på bästa möjliga sätt. Kvalitetshöja resultatet innebär att granska
framtagen dokumentation samt att åtgärda incidenter och problem. Om det även
förekommer en interimsperiod bör förvaltningsledaren(-ledarna) medverka i prioriteringen av åtgärd av inkomna incidenter och problem. På så sätt får förvaltningsledaren(-ledarna) möjlighet att påverka kvaliteten på IT-systemet. Den sista
aktiviteten, överlämna resultat och ansvar, innebär att formellt överföra ansvaret
från projekt- till förvaltningsorganisationen. Här sker handskakningen mellan projektledare och förvaltningsledare. Överlämningen bör dokumenteras för att det
inte ska råda några tvivel om förvaltningsledaren(-ledarna) gett sitt godkännande
av leveranserna. Därefter övertar förvaltningsorganisation ansvaret för leveranserna.
4. Vad är det som överlämnas?
Jag introducerade i det andra empiribaserade kapitlet begreppet överlämningsobjekt för att tydliggöra att det som överlämnas per automatik inte är detsamma som
de leveranser som specificeras i projektplanen. Jag sätter därför inte ett likhetstecken mellan projektleverans och överlämningsobjekt. Det som projektorganisationen åligger sig att leverera specificeras i projektplanen. Projektleveranserna kan
likställas med mål som utvecklingsuppdraget ska uppnå. Projektleveranserna utgör dock grunden i ett överlämningsobjekt. Det som projektorganisationen har
utvecklat ska därefter tas om hand för förvaltning och vidareutveckling. Projektleveranserna brukar vanligtvis specificeras på en övergripande nivå vilket inte är
tillräckligt för förvaltningsorganisationen. Förvaltningsorganisationen behöver
detaljerade beskrivningar över de ingående leveranserna för att de kunna genomföra sitt förvaltningsuppdrag. Vidare behöver förvaltningsorganisation information om hur resultatet påverkar förvaltningsuppdraget för att säkra användandet
av IT-systemet. Jag har därför definierat överlämningsobjektet till att innefatta ITsystem, verksamhetsnära dokumentation, teknisk dokumentation, restlista samt
påverkan på förvaltningsuppdraget. En utförligare beskrivning av överlämningsobjektet återfinns i avsnitt 7.4.
Med benämningen överlämningsobjekt ville jag även avgränsa mig från projektets
styrdokument och främst då slutrapport som i sig kan ses som en leverans. Slutrapporten är central för beställare, styrgrupp samt projektledare och är en kvit172

tens på det genomförda uppdraget. Projektets styrdokument överlämnas vanligtvis till ett projektkontor eller liknande för arkivering. Det är däremot relevant för
förvaltningsledare att få ta del av projektets styrdokument (projektdirektiv, projektplan och slutrapport) för att öka förståelsen för överlämningsobjektet.
5. Hur bör en framgångsrik överlämning genomföras?
Min sista forskningsfråga är av normativ karaktär. Med hjälp av svaren till denna
fråga vill jag ge råd och riktlinjer för hur en överlämning bör genomföras. Med
mina råd och riktlinjer vill jag öka möjligheten att mitt bidrag kan generera nytta
för utövare på praktikfältet. Följande centrala slutsatser vill jag belysa:
-

Utreda om projektets leveranser kan lämnas över till en befintlig förvaltningsorganisation .

-

Förvaltningsorganisationen (-organisationerna) bör involveras i god tid innan projektet avslutas.

-

Ansvaret bör vara klarlagt om det finns flera beslutsfora som fattar beslut
om mål och fördelning av personal samt monetära resurser till projekt- respektive förvaltningsorganisationen.

-

Formalisera överlämningen.

-

Identifiera, beskriv och kom överens om överlämningsobjektet.

Man bör utreda om projektets leveranser kan lämnas över till en befintlig förvaltningsorganisation och inte per automatik skapa en ny förvaltningsorganisation för
att man infört ett, för organisationen, nytt IT-system. Det finns inget självändamål i
att skapa systemspecifika förvaltningsobjekt då man inför ett nytt IT-system. Förvaltningsobjektet bör istället definieras utifrån ett verksamhetsperspektiv, det vill
säga att de IT-system som stödjer en viss typ av verksamhet bildar ett förvaltningsobjekt. För att säkerställa att resultatet ger nytta för användarna bör förvaltningen bedrivas som en teambaserad organisation med ett uttalat uppdrag. Den
teambaserade organisationen bemannas, likt en projektorganisation, med förvaltningsledare samt specialister som antingen har verksamhetsmässig eller teknisk
kompetens. Förvaltningsorganisationens uppdrag är därefter att förvalta förvaltningsobjektet.
Representanter från förvaltningsorganisationen (-organisationerna) bör involveras i
god tid innan projektet avslutas. Förvaltningsledare(-ledarna) bör därför vara delaktiga i ett tidigt skede i projektet för att bevaka projektets aktiviteter. Ett sätt kan
vara, om det är möjligt, att bemanna roller i projektorganisationen med den personal som även arbetar med förvaltning. Representanter från förvaltningsorganisa173

tionen får därmed kompetens om det som utvecklas. En nackdel är dock att arbetsbelastningen för den involverade personalen periodvis kan vara stor.
Ansvaret bör vara klarlagt om det finns flera beslutsfora som fattar beslut om mål
och fördelning av personal samt monetära resurser till projekt- respektive förvaltningsorganisationen. Om det existerar flera styrgrupper är det centralt att klargöra
vilken styrgrupp som är överordnad. Detta är centralt om de beslut som fattas av
de skilda styrgrupperna divergerar. För att undvika divergerande beslut kan styrgruppsmöten för utvecklings- respektive förvaltningsuppdrag förläggas i anslutning till varandra i såväl tid som rum. Ett annat alternativ är att skapa en gemensam styrgrupp med en gemensam agenda för de två uppdragen. Samtliga styrgruppsrepresentanter behöver nödvändigtvis inte vara delaktiga i samtliga punkter på agendan. Genom en gemensam styrgrupp skapas en helhetssyn på samtliga
aktiviteter som pågår i projekt- och förvaltningsuppdraget. Styrgruppen har därmed möjlighet att fördela och optimera personalen till de aktiviteter som för tillfället är de mest centrala.
Genom att formalisera överlämningen kan överlämningen planeras. Vidare för mottagare möjlighet att påverka leveranser samt godkänna överlämningen. Genom en
formaliserad överlämning tydliggörs även för användare att ansvaret övergår från
en aktör till en annan. En formaliserad överlämning är därför central även om de
ledande rollerna i projekt- respektive förvaltningsorganisationen bemannas av
samma personer.
Projektorganisationen

bör

tillsammans

med

förvaltningsorganisationen(-

organisationerna) identifiera, beskriva och komma överens om överlämningsobjektet. De överenskomna beskrivningarna i sig är en viktig leverans vid överlämningen. Genom att beskriva överlämningsobjektet med hjälp av exempelvis en checklista kan förvaltningsorganisationen kontrollera vad som ska överlämnas. Förvaltningsorganisationen ges även möjlighet att påverka vilka leveranser som är centrala för det kommande förvaltningsuppdraget. Innan den formella överlämningen
bör även checklistan, som kan ses som ett kontrakt mellan projektledare och förvaltningsledare, undertecknas. Den undertecknade checklistan utgör därefter en
garanti på att överlämningsobjektet har identifierats samt granskats ur ett förvaltningsperspektiv.
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8.2 Reflektion över studieansats
I en tolkande ansats är forskarens förförståelse av betydelse. Min forskarutbildning (forskningsmiljö, doktorandkurser etc.) tillika bakgrund som konsult samt
erfarenhet från tidigare anställningar ligger till grund för min förförståelse. Den
friläggande och tilldelade analysen av fallen, till exempel aktiviteterna i överlämningsprocessen, är mina tolkningar av deltagarnas tolkningar. Här kan därför mina
tolkningar, som bygger på min förförståelse, skilja sig från en deltagares tolkning.
För att bedöma kvaliteten i ett resultat utgår man vanligtvis ifrån ett antal kriterier
och i avsnitt 2.5 diskuterade jag vanligt förekommande kvalitetskriterier för kvalitativ forskning samt min påverkan på materialet.
Jag har använt mig av olika typer av triangulering för att studera överlämningen
och dess kontext från olika vinklar. Jag har för detta avhandlingsarbete utnyttjad
metod-, data- samt teoritriangulering, se avsnitt 2.3. Att arbeta med triangulering
var resurskrävande och samtidigt givande. I mitt första fall genomförde jag endast
datatriangulering. I det andra fallet genomförde jag både data- och metodtriangulering. Datainsamlingen för mitt andra fall omfattande även observationer. Jag deltog på flera arrangerade möten som bland annat behandlade planering inför driftsättning och överlämning. Eftersom jag deltog på ett flertal möten uppstod även
möjligheten till fler kontakttillfällen med deltagarna. I det andra fallet träffade jag
därmed flera av deltagarna ett flertal gånger. Genom det utökade antalet kontakttillfällen, t.ex. en gemensam lunch, en kort avstämning före eller efter det planerade mötet, fick jag möjlighet att ställa ytterligare frågor kring det studerade fallet.
Detta är en bidragande orsak till att detta fall har en rikare och djupare fallbeskrivning. Skillnaden i fallbeskrivningar kan även förklaras genom att min förförståelse var djupare inför den andra fallstudien. Jag hade redan genomfört en första
fallstudie och parallellt med denna även genomfört litteraturstudier.
Teoritriangulering innebär att fenomenet analyseras utifrån olika teoretiska utgångspunkter. Mitt resultat, det vill säga beskrivningen av en överlämningsarena
är grundat enligt MGT (Goldkuhl och Cronholm 2003). Resultatet är först empiriskt
grundat. Jag har därefter, i den mån det har varit lämpligt, även relaterat de identifierade kategorierna till tidigare studier, det vill säga en teoretisk grundning. För
att ytterligare grunda resultatet teoretiskt hade ett alternativ varit att utnyttja en
analysmodell för att belysa fenomenet från ett antal givna aspekter. Jag använde
dock PGM (Goldkuhl och Röstlinger 2006) som inspirationskälla för utformningen
av mina fallstudier. Så här i efterhand hade ett alternativ varit att även analysera
överlämningsarenan med hjälp av PGM eller någon analysmodell för att beskriva
vad som framträder. Jag relaterar överlämningsaktiviteterna till en process och
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därför hade det varit intressant att grunda dem i processorienterad modell. Jag
tänker på modeller som Action workflow, (Medina-Mora et al 1992) eller DEMO
(Dietz 2001). Jag valde dock att inte utnyttja någon analysmodell eftersom jag ville
ha ”öppna ögon” när jag analyserade mina fall (se t.ex. Walsham 2006). En analysmodell sätter även vissa aspekter i förgrunden medan andra hamnar i bakgrunden.
Jag avsåg i stället vara mera explorativ i min forskningsansats.

8.3 Förslag till fortsatt forskning
När man får möjlighet att studera ett fenomen på djupet uppstår även nya intressanta frågor att besvara. Vissa av dem har jag berört medan andra valde jag att avgränsa mig från för att inte tappa fokus på de forskningsfrågor som jag från början
riktade min uppmärksamhet på. I detta avslutande avsnitt vill jag därför ägna några tankar på intressanta områden som kan vara spännande och intressanta att utforska.
Jag har berört fördelningen av resurser till de utvecklings- respektive förvaltningsuppdrag som pågår samtidigt och där ledningen av uppdraget, det vill säga projektledare och förvaltningsledare, konkurrerar om samma personal och monetära
resurser. Så var även fallet i de två organisationer jag studerade. Jag upplever att
detta scenario är vanligt förekommande i de organisationer jag kommer i kontakt
med i mitt arbete som konsult. Samtliga uppdrag styrs av en beställare och/eller
en styrgrupp och min erfarenhet är att det ofta tillsätts en styrgrupp per uppdrag. I
de fall där uppdragen konkurrerar om samma personal och monetära resurser kan
det medföra att divergerade beslut fattas av de olika styrgrupperna vilket även
inträffade i det studerade fallet vid Försäkringsbolaget. Det skulle därför vara intressant att studera styrningen av samtliga utvecklings- och förvaltningsuppdrag
utifrån ett helhetsperspektiv. I och det större perspektivet även jämföra med produktutveckling. Vem fattar beslut om personalfördelningen och de monetära resurserna? Vilka hierarkier finns, vilken styrgrupp är överordnad? Hur kommunicerar styrgrupperna dem emellan när det gäller fördelning av ex. personal?
I mina konsultuppdrag har jag även träffat på kunder som använder lättrörliga
metoder även i förvaltningsuppdragen. Det skulle vara intressant att studera på
vilket sätt de lättrörliga metoderna används i förvaltningsuppdragen. Påverkar
användandet av de lättrörliga metoderna synen på vad som betraktas som utveckling respektive förvaltning? Kommer förvaltningsuppdragen, med hjälp av de lättrörliga metoderna, växa och omfatta mer vidareutveckling? Eller är det endast hur
man arbetar med ändringar i förvaltningsuppdraget förändras?
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Ett vidare perspektiv av styrning omfattar styrning av uppdrag där flera organisatoriska parter är inblandade. Jag tänker exempelvis på utveckling och förvaltning
av organisationsöverskridande IT-system som används av flera organisationer. Ett
exempel är ”Mina vårdkontakter”, en e-tjänst som vänder sig till medborgaren och
där han/hon kan administrera kontakten på vården. Åtkomst till e-tjänsten sker
via det enskilda landstingets webb och kräver integrationer till övriga IT-system
inom landstinget. Hur förvaltar man interorganisatoriska IT-system där flera organisationer är involverade som kravställare och mottagare av funktionalitet?
Nära förknippat till styrning av uppdrag är finansieringen av dem. Utveckling betraktas som en investering. Med utveckling avser jag här utveckling av ny funktionalitet, vidareutveckling av befintlig funktionalitet eller införandet av, ett för organisationen nytt IT-system. Förvaltningsaktiviteter av vidmakthållande karaktär
betraktas däremot som en kostnad. Investering och kostnader redovisas vanligtvis
i olika poster i en organisations styrmodell. Mitt perspektiv på förvaltningsuppdrag är att dessa uppdrag omfattar aktiviteter av både vidareutvecklande och vidmakthållande karaktär. Hur finansierar och redovisar man uppdrag som innefattar
såväl aktiviteter som betraktas som en investering och samtidigt aktiviteter som
betraktas som en kostnad?

8.4 Avslutande reflektioner
Under arbetets gång har jag fått möjlighet att, i min roll som konsult, berätta om
min forskning. Jag har märkt att ämnet engagerar oavsett om man arbetar inom
projekt- eller förvaltningsuppdrag. Beroende på om man arbetar med utveckling
eller förvaltning av IT-system har jag fått olika synpunkter på hur en överlämning
borde gå till. Engagemanget och nyfikenheten på det praktiska fältet har inspirerat
mig att gå till djupet att förstå överlämningen för att förhoppningsvis även kunna
lämna ett avtryck. Det har dock varit viktigt för mig att studera överlämningen som
sådan och inte förhålla överlämningen till det en eller andra ”lägret”, det vill säga
om man främst arbetar med utveckling eller förvaltning. För mig är IT-system ett
verktyg som ska underlätta och effektivisera användare att genomföra sina arbetsuppgifter, oavsett typ av verksamhet som användaren verkar inom. Utveckling och
förvaltning av IT-system är därmed en växelverkande process som påverkas av de
förändringar som sker i en organisation och dess verksamheter. Genom att ta ett
helhetsgrepp om de IT-system som stödjer en viss typ av verksamhet och skapa en
gemensam styrning för dessa IT-system tror jag även att gränserna mellan utveckling och förvaltning kommer att suddas ut. Därmed bör även överlämningen mellan de uppdrag som bedriver utveckling respektive förvaltning vara en naturlig del
i styrningen och planeringen.
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Bilaga A: Intervjuguide
Frågorna utgjorde en guide för intervjuerna för att följa en struktur under samtalet. Detta medförde att jag och deltagaren/deltagarna ibland kom in på något sidospår. Ibland innehöll dessa sidospår information som sedan visade sig vara centralt. Detta gjorde även att frågorna inte alltid ställdes kronologiskt.
Intervjuerna genomfördes såväl före som efter projektavslut. Syftet med frågor
efter projektavslut var flera. Jag fick möjlighet att ställa kompletterande frågor om
insamlat material samt ställa frågor om projektavslutet och hur överlämningen
hade gått tillväga.
Deltagaren
-

Vilken roll har du?

-

Beskriv dina arbetsuppgifter.

-

Vad arbetade du med innan du började med detta uppdrag?

Uppdraget
-

Beskriv projektuppdraget/förvaltningsuppdraget och dess mål.

-

Beskriv projekt- alternativt förvaltningsorganisationen. Roller, tillsättning
såsom intern personal, konsulter etc.

-

Vilka beslutsfora finns för uppdraget?

-

Beskriv hur du upplever att uppdraget fungerar. Vad är bra/mindre bra?

-

Vad är styrande parametrar för uppdraget? (ex. tid, kostnad, kvalitet &
funktionalitet)

-

Finns styrdokument för uppdraget?

-

Använder ni er av något metodstöd (ex. projektstyrnings- eller förvaltningsstyrningsmodell)

Koordinering mellan projekt och förvaltning
-

Vilka aktiviteter i projekt resp. förvaltning behöver koordineras?

-

Hur gör ni för att koordinera?

-

Hur sker kommunikation mellan projektets resp. förvaltningens styrgrupp?

-

Har det uppstått meningsskiljaktigheter mellan projektet och förvaltningen? Om ja, hur löste ni problemet?

-

Hur har resurser (ex. personal och pengar) fördelats/prioriterats mellan
projektet och förvaltningen?
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-

Vilka fördelar och nackdelar finns med att bedriva utveckling och förvaltning i skilda organisationer?

Frågor inför överlämning
-

Vem/vilka initierar och ansvarar för överlämningen?

-

Vad ska överlämnas?

-

Vem/vilka är mottagare?

-

Hur identifierades mottagaren/mottagarna?

-

Hur går överlämningen till?

-

Använder ni metoder, verktyg och/eller hjälpmedel till stöd för överlämningen?

-

Finns tidplan för överlämningen?

-

Har något redan överlämnats till förvaltning? Om ja, vad har överlämnats?

-

Vad återstår att lämna över?

-

Finns restlista? Om ja, i så fall vad?

-

Vem godkänner leveranserna från projektet?

-

Vad bör vara klarlagt innan projektet avslutas?

Frågor efter projektavslut
-

Finns slutrapport?

-

Vilka problem och behov har ni stött på under överlämningen?

-

Genomfördes överlämningen enligt plan? Om avvikelser, vilka var det och
hur gjorde ni istället?

-

Vem/vilka godkände leveranserna?

-

Överlämnades någon restlista? Om ja, vad för något?

Avslutande fråga
-
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Är det något jag har missat att fråga om, som du skulle vilja ta upp?

Bilaga B: Checklista inför projektavslut (Landstinget)
Ansvarsfördelning


Finns ansvarig/kontaktperson hos mottagande/användande organisation
utsedd?



Finns ansvarig i driftorganisation utsedd?



Finns ansvarig i förvaltningsorganisation utsedd?



Finns systemägare utsedd?



Känner utsedda till ekonomiska förutsättningar för drift och förvaltning?

Rutiner
Finns definierat vad mottagande/användande organisation behöver för att ta emot
och använda resultatet?


Handledningar



Instruktioner vid fel



Vem man vänder sig till när man har förbättringsförslag och önskemål



Rutiner och reservrutiner vid kris.

Finns definierat vad driftorganisation behöver för att driva resultatet?


Instruktioner om handhavande



Instruktioner vid fel/kris



Info/checklistor till support

Finns definierat vad förvaltningsorganisation behöver för att förvalta/underhålla
resultatet vidare?


Instruktioner om handhavande, t ex mottagande av önskemål



Instruktioner vid åtgärd

Regelverk


Har hänsyn tagits till de ev. regelverk som gäller inom landstinget, samt för
drift och förvaltningsorganisationerna?

Övrigt


Finns rutiner för hantering av ev. fakturor som ej hunnit komma innan projektet avslutas?



Ska ekonomiska konton avslutas?



Ska behörigheter sättas/dras in? (t.ex. konsulter).
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Handhavande av ev. hyrd/lånad utrustning.



Ska projektet ha en Kickout?



Är slutrapport för projektet skriven?



Bestäm datum för uppföljning av projektresultatet, det vill säga hur väl fungerar det efter 3, 6 månader eller 1 år?
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Bilaga C: Överlämning av ändring till förvaltningsorganisationen (Försäkringsbolaget)

Nr Leverans

Ej aktuell/

Dokumentation

kommentar
1

Information om system- och objektsamband

2

Genomförd utbildning och/eller information om aktuella förändringar för förvaltningsorganisation, användare och övriga intressenter

3

Driftdokumentation

4

Systemdokumentation

5

Eventuella ändringar i processer och/eller verksamhetsregler

6

Övrig dokumentation, ex. instruktioner och lathundar

7

Testrapporter

8

Testfall

9

Förväntade volymer

10

Förväntat behov av användarstöd

11

IT-överenskommelse som ev. behöver uppdateras

12

Förväntat behov av nya licenser

13

Avbrottsplan/kontinuitetsplan

14

Kvalitetsgranskningsrapporter

15

Övriga avtal (ex. leverantörer)

16

Specifika krav på förvaltningen, ex. ökad förvaltningskostnad genom merarbete, manuellt arbete

17

Eventuell restlista

18

Förteckning över medverkande i arbetet med att
genomföra ändringen från krav till leverans

19

Övrigt

Överlämning till förvaltning

godkänd

ej godkänd

Ev. komplettering för godkännande
20xx-xx-xx

Förvaltningsledare för verksamhet

Förvaltningsledare för IT

ev. Projektledare
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Status

