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Sammanfattning 

Rollen som CIO är komplicerad och i ständig förändring. Rollinnehavaren ska förändra och förbättra 

organisationen samtidigt som CIO-rollen skapades utifrån ett behov av att erhålla en överblick och 

kunskap om vilka effekter beslut får. I dagsläget ligger mycket fokus på att CIO-rollen ska bidra med 

ökat värde till organisationen. Det finns dock ingen tydlig definition av vad CIO-rollen närmare 

innebär, grundat i specifik organisation kan rollens syfte variera. Avsaknad av en generell definition 

och konsensus av vad CIO-rollen innebär leder till att det är problematiskt att utvärdera rollen och 

hur väl den fungerar inom en organisation. 

Med denna studie ämnar vi påbörja arbetet med att tydliggöra CIO-rollen genom att identifiera 

kunskapsområden som är knutna till rollen. Dessa identifieras teoretiskt och studeras sedan 

empiriskt för att sättas i ett verklighetsperspektiv. Vi identifierar även utmaningar, saker att vidare 

studera som avser att underlätta det praktiska arbetet alternativt områden som kan bidra till att 

rollen blir tydligare. 

Vår kvalitativa fallstudie kring CIO-rollen består empiriskt av tre intervjuer. I vår analys studerar vi 

respektive kunskapsområden, det genom att studera den teoretiska CIO:n gentemot insamlad 

empirisk data. Vårt resultat är sex teoretiska kunskapsområden kopplade till CIO-rollen. Av de sex 

teoretiska kunskapsområdena har vi valt exkludera ett kunskapsområde. Det då vi empiriskt har 

identifierat att kunskapsområdet konkurrensfördelskunnande inte är relevant, då i huvudsak baserat 

på att våra intervjuobjekt verkar inom offentlig sektor. 

Vi kan utifrån vår analys dra slutsatsen att kunskapsområdet konkurrensfördelskunnande inte är ett 

viktigt område för CIO:er inom offentlig sektor. De områden som bekräftas relevanta är; 

ledarskapskunnande, verksamhetskunnande, strategiskt kunnande, kommunikativt kunnande samt 

IT-kunnande. 

Utmaningar vi har identifierat som är i behov av vidare studier är exempelvis vilka effekter ger en 

uppdelning av CIO-rollen samt hur påverkar uttalade förväntningar CIO-rollen. De utmaningar vi 

identifierat i studien anser vi behöver studeras mer för att bidra till att tydliggöra rollen. 

  



 
  

Abstract 

The CIO role is complicated and constantly changing. The role holder must transform and improve 

the organization whilst the CIO-role was created out of a need to obtain an overview and 

understanding of the effects decisions gets. The CIO-role is today very focused on how the role will 

provide increased value to the organization. However, there is no clear definition of what the CIO-

role is designed to aim for resulting in variance between the goal with and reason behind CIO:s in 

today’s organizations. The lack of a general definition and a consensus of what the CIO-role mean 

leads to a problematic task to evaluate the role and how well it functions within an organization.  

This study intends to begin the work on clarifying the CIO-role, this by identifying knowledge areas 

related to the role. These are identified theoretically and then studied empirically to be viewed in a 

reality perspective. We do also identify challenges, which is areas that need further research, 

designed to facilitate the practical work or alternately areas that can contribute to the role becoming 

more clear.  

Our qualitative case study about the CIO-role consists of three empirical interviews. We study 

respective knowledge areas in our analysis, this by studying the theoretical CIO against the collected 

empirical data. Our result is six theoretical knowledge areas related to the CIO-role. Of the six 

theoretical knowledge areas, we have chosen to exclude one. This when we empirically identified 

that the knowledge area competitive advantages is irrelevant, mainly based on that our respondents 

is working in the public sector.  

We can based on our analysis conclude that the knowledge area competitive advantages is not a key 

area for CIO:s in the public sector. The areas that we confirm as relevant are: leadership knowledge, 

business knowledge, strategic knowledge, communicative knowledge and IT knowledge.  

Challenges we have identified as in need of further research includes for example, the effects of 

giving a breakdown of the CIO-role and the impact of articulated expectations on the CIO-role. The 

challenges we have identified in the study are in need of further research in order to help clarify the 

role.   
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1 Inledning 

I följande kapitel beskrivs studiens utgångspunkter för att läsaren ska få en ökad förståelse om varför 

studien genomförs. Vidare presenteras syftet och frågeställningarna som kommer att besvaras i 

studien. Sedan följer ramarna för vår studie genom presentation av avgränsning och målgrupp. 

1.1 Bakgrund 

Rollen som CIO (chief information officer) är en utmanande roll, rollinnehavaren ska förändra och 

förbättra organisationen men måste också ta hänsyn till parametrar såsom ekonomi, politik, 

organisationsstruktur och teknik (Cherinka, et al. 2009). Enligt Earl och Feeny (1995) syftar CIO:ns roll 

till att försäkra organisationen om att IT-investeringarna leder till strategiska fördelar och att 

informationssystemen bidrar med värde. ”Good CIO:s are valued for their business thinking and 

change management capabilities as much as for their IT knowledge” (Earl & Feeny, S.149, 1995).  

CIO-rollen skapades för att kunna erhålla en överblick och kunskap över vilka effekter beslut får 

(Marchand, 2008). Sedan utvecklades rollen från att reducera kostnader till att generera 

verksamhetsvärde. Dagens CIO måste kunna hantera kostnader och samtidigt bidra med ökat värde 

och dessutom kunna konkretisera och visa det exakta värdet (ibid). CIO-rollen är i ständig förändring, 

rollen förändras från att enbart fokusera på IT-tjänster till att numera också innefatta strategiska 

beslut (Chun & Mooney, 2009). Vidare uttrycker Cherinka et al. (2009) att en CIO ska förändra och 

förbättra den egna organisationen. Det innebär att det ställs stora krav på dagens CIO:er och numera 

är den huvudsakliga uppgiften att kunna balansera behov och resurser på ett effektivt sätt som leder 

till nytta för organisationen. CIO-rollen blir allt mer komplex, idag krävs inte bara goda kunskaper 

inom IT utan också ett verksamhetskunnande (Guzamán, 2010).  

Det finns ingen generell definition av CIO-rollen. CIO-rollens syfte ser olika ut beroende av den 

organisationen CIO:n verkar inom. Det leder till att organisationer hanterar CIO-rollen på olika sätt 

och dess arbetsuppgifter skiftar från fall till fall (Rådmark, 2011). Begreppet CIO är dessutom ovanligt 

i Europa och organisationer använder ofta andra titlar för en roll med samma innebörd. Det är något 

Språkrådet (2013) håller med om och anser att begreppet CIO är svårt att översätta. CIO översätts 

ofta till IT-direktör eller strategisk IT-chef, vilket ofta används i Sverige, men begreppet är mer 

komplext än så och Språkrådet (2013) rekommenderar istället att tydligare begrepp används som 

beskriver tjänstens innehåll.  

Peppard et al. (2011) har, grundat i de olika syften som finns med CIO:s, valt att dela upp rollen i fem 

olika typer. Exempelvis nämner Peppard et al. (2011) att syftet med rollen kan vara att fokusera på IT 

och teknik samtidigt som ett annat syfte kan vara att sprida information. Peppard et al. (2011) 
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uppdelning av CIO-rollen påvisar att det finns variation vad gäller syfte och behov hos organisationer. 

Organisationer kan därmed anpassa CIO-rollen och dess innebörd till vad de anser behövs, något som 

överensstämmer med det Rådmark (2011) talar om; avsaknad av en generell definition av rollens 

innebörd. Det innebär att det finns en avsaknad av tydliga riktlinjer för en CIO, en tydligare definierad 

roll med riktlinjer ökar förståelsen för rollen och dess syfte.  

Enligt Hunter (2010) syftar CIO-rollen till att fungera som en brygga mellan verksamhet och IT. Det 

för att förbättra samverkan mellan verksamheten och IT. En bra samverkan vid förbättringsarbete 

leder till verksamhetsnytta för hela organisationen och inte bara enskilda delar. Att CIO-rollen kräver 

ökat verksamhetskunnande tillsammans med att rollen är svår att definiera leder till att det är 

problematiskt att utvärdera hur väl CIO-rollen fungerar inom en organisation. Att dessutom 

organisationer har olika syn på vad en CIO syftar till att uppnå leder till än mer komplexitet. Därför 

ser vi ett behov av att studera samt konkretisera CIO-rollen.  

1.2 Problemformulering 

I den ständiga strävan att bli mer konkurrenskraftig är det viktigt att kunna kombinera IT med 

verksamhetsnytta, något som kan bidra med stort värde. En CIO:s uppgift är att uppnå 

verksamhetsnytta genom att förbättra organisationen, trots detta skiljer sig organisationers syn på 

en CIO:s konkreta arbetsuppgifter åt. Det leder till svårigheter gällande möjligheten att utvärdera en 

CIO:s arbete, utan möjlighet till utvärdering är det problematiskt att förbättra CIO-rollen. Vi ser 

därmed ett behov av att studera hur en teoretisk CIO beskrivs, det för att kunna packa upp rollen och 

på så sätt kunna identifiera CIO-rollens kunskapsområden. Identifiering av kunskapsområden bidrar 

med att rollen tydliggörs och möjliggör för CIO:s att kunna utvärdera det egna arbetet.  

Det saknas en tydlig definition för CIO:s då grundat i det perspektiv som organisationer har på rollen. 

Två CIO:er kan arbeta med skilda arbetsuppgifter trots att de verkar inom samma bransch. Det leder 

till att rollen är bred och potentiellt inkluderar arbetsuppgifter som enbart är relevanta i specialfall. 

Det leder att det är svårt identifiera arbetsuppgifter vilket gör det komplicerat att veta vilka 

kunskapskrav som krävs. Vi har därmed identifierat ett behov av att studera rollen teoretiskt, att 

identifiera vad som kan inkluderas i rollen för att sedan studera det empiriskt. Det leder till att vi kan 

tydliggöra rollen genom att relatera kunskapsområdena till CIO-rollen. Genom att synliggöra aspekter 

som är viktiga i CIO-rollen kan denna studie fungera som en vägvisare. 

1.3 Syfte  

Syftet med denna studie är att studera samt konkretisera en teoretisk CIO. Studien bidrar med 

förståelse avseende hur CIO-rollen ser ut idag. Resultatet av studien syftar till att bidra med kunskap 
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om CIO-rollen och dess kunskapsområden. Dessutom identifieras utmaningar relaterade till CIO-

rollen som kräver vidare studier.  

Då vi studerar rollen teoretiskt och empiriskt syftar vi att återskapa hur CIO-rollen ser ut i 

verkligheten, detta för att eventuellt kunna använda en sådan sammanställning vid framtida försök 

att definiera rollen. 

1.4 Frågeställning 

Vi kommer utifrån teori identifiera kunskapsområden som är relevanta för en CIO, dessa kommer 

sedan att studeras empiriskt. Utifrån det avser vi sedan kunna bidra med att identifiera utmaningar 

som är i behov av vidare studier.  

 Vilka kunskapsområden är viktiga för en CIO?  

 Vilka utmaningar finns, grundade i teori och empiri, i samband med CIO-rollen? 

1.5 Avgränsning  

Denna studie kommer inte behandla eventuella personliga förmågor och deras påverkan på CIO-

rollen. Vi väljer även att inte behandla organisatoriska aspekter och deras påverkan. Istället studeras 

de kunskapsområden som har direkt koppling till rollen som CIO. Vi är dock medvetna om att både 

personliga förmågor och organisatoriska aspekter kan påverka rollen. Då vårt mål är att studera CIO-

rollen avser vi i vår studie att behandla rollen i förgrunden och således placera övriga aspekter i 

bakgrunden.  

1.6 Målgrupp  

Målgruppen för denna studie är intressenter som eftersträvar kunskap om CIO-rollen. Vi kommer 

forma kunskapsområden grundat i teori som sedan studeras empiriskt, något som kommer resultera 

i en kartläggning av hur CIO-rollen och identifierade kunskapsområden relateras. Det leder till att 

forskare kommer finna studien intressant då vi identifierar och studerar kunskapsområden 

relaterade till CIO-rollen. Denna information kan användas i vidare arbete för att försöka definiera 

rollen. Forskare kommer även finna potentiella forskningsområden genom att utgå från våra 

identifierade utmaningar avseende CIO-rollen.  

Studenter som söker kunskap om CIO-rollen kommer att finna studien intressant och har möjlighet 

att inspireras till eget uppsatsskrivande. Dessa studenter bör inneha grundläggande kunskap om IT 

då begrepp likt IT-system inte förklaras närmare.  

Även nuvarande CIO:er kan finna studien intressant, framförallt vår identifiering av 

kunskapsområden. Genom en identifiering av kunskapsområden kan CIO:er utvärdera den egna 
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kunskapen inom dessa områden. Det leder till att åtgärder kan vidtas för att förbättra kunskapen där 

det finns behov.  

1.7 Tidigare forskning 

Vi har inte funnit någon liknande CIO-studie där generella områden diskuteras utifrån teori och som 

sedan studeras empiriskt. Vi har identifierat forskning likt Peppard (2009) som presenterar ett antal 

parametrar vilka anses vara kritiska för att lyckas som CIO. Framförallt påpekas att en CIO primärt är 

en slags business leader där IT är ett stöd för att uppnå en bättre organisation (ibid). De främsta 

parametrar Peppard (2009) identifierar är parametrar såsom ledarskap, strategiskt perspektiv, 

diplomatisk förmåga och att kunna tolka marknaden. Resultatet visar att CIO-rollen innehar många 

olika uppfattningar och att kritik ofta riktas mot CIO:er grundat i felaktiga förväntningar av vad denne 

ska tillföra (ibid). Istället måste även tekniskt kunnande finnas hos VD:n samt hos de som innehar 

höga ledarskapspositioner för att IT ska kunna utnyttjas till fullo (ibid).  

Sisco (2001) har genomfört en CIO studie, där studien fokuserar på att visa vikten av vad en bra CIO 

kan tillföra organisationen samt behandlas problematiken hur en organisation kan anställa den rätta 

CIO:n. Sisco (2001) uttrycker att ha en effektiv CIO idag är viktigare än någonsin. Vidare identifieras 

viktiga områden för CIO:s, områden Sisco (2001)anser att en CIO bör ha kunskap inom för att kunna 

bidra med värde. Denna undersökning har vi valt att använda oss av i vår studie, vi har inspirerats av 

Siscos (2001) studie vid framtagandet av den teoretiska CIO:n. Skillnaden är dock att Sisco (2001) ser 

till begreppet CIO, vilket leder till att parametrar såsom exempelvis implementationsförmåga 

behandlas. Vi har valt att studera CIO ur ett rollperspektiv, vilket innebär att vi endast behandlar 

parametrar vi anser är direkt kopplade till rollen.  

Det finns även författare som har identifierat potentiella områden som är viktiga för en CIO, 

exempelvis diskuterar Stephens och Loughman (1994) att kommunikation är det viktigaste området. 

Genom att observera fem CIO:s studerade Stephens och Loughman (1994) hur de kommunicerade 

komplexa och abstrakta frågor till andra inom organisationen. Genom att använda metaforer kunde 

komplexa frågor och problem förmedlas utan användning av avancerade begrepp (ibid). Två 

huvudområden anses enligt Stephens och Loughman (1994) vara viktigast för framgång, nätverkande 

och kommunikation. Av dessa sågs kommunikation som det viktigaste då det användes för att föra 

samman IT med övriga verksamheter för att skapa en gemensam uppfattning (ibid).  

Khallaf och Skantz (2011) har studerat vilka effekter som uppstår när en organisation tillsätter en ny 

CIO. Många organisationer väljer att tillsätta en CIO när den ekonomiska utvecklingen är svag, vilket 

har som mål att förbättra situationen (ibid). De organisationer som tillsätter en CIO sent möter 
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liknande fördelar och prestationsökningar som de organisationer som tillsatt en CIO tidigt. Khallaf 

och Skantz (2011) anser dock att det behövs mer forskning kring CIO:s och hur deras olika 

erfarenheter och bakgrunder påverkar deras prestation. Vi ser därmed en avsaknad av en studie likt 

vår, där CIO-rollen är i fokus.  

1.8 Disposition 

Figur 1, nedan, syftar till att beskriva studiens disposition.  

 

 

 

Figur 1, Studiens disposition 

 

I kapitel 1, inledningen, kommer studiens bakgrund och problemformulering behandlas, vilka syftar 

till att skapa en förståelse om bakgrunden till studien. Vidare kommer syfte och frågeställning 
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beskrivas, som definierar vad studien syftar till att studera. Därefter beskrivs avgränsning och 

målgrupp.  

I kapitel 2, metoden, följer en redogörelse för de metoder vi använt i studien. Vi har valt att först 

beskriva teorins perspektiv på metoderna för att sedan presentera vilken metod vi valt. Efter 

metodvalet beskriver vi potentiella risker och möjligheter med våra val.  

I kapitel 3, teori, presenteras den teoretiska referensramen vilket innebär den teori vi har valt ut och 

identifierat som viktig för denna studie. Teorikapitlet kommer att struktureras upp i tydliga områden 

för att på ett tydligt sätt presentera informationen för läsaren. Teorikapitlet resulterar i identifiering 

av kunskapsområden som sedan används för att ta fram den teoretiska CIO-rollen. 

I kapitel 4, empiri, presenteras den empiriskt insamlade data och information om organisationerna. 

Kapitel 3 och 4 kommer att genomföras parallellt, det för att utveckla fenomen som framkommer 

under t.ex. intervjuerna.  

I kapitel 5, analys, presenterar vi våra analyser vi gjort utifrån den teori och empiri som används i 

studien.  

I kapitel 6, slutsatser, ämnar vi att utifrån den analys vi har genomfört kunna dra slutsatser, vilka blir 

studiens resultat. 

  



7 
 

2 Metod 

Detta kapitel behandlar studiens tillvägagångssätt. Kapitlet behandlar först vår förförståelse för att 

sedan beskriva våra filosofiska grundantagen och den valda forskningsansatsen. Vidare beskrivs 

metodvalen, därefter behandlas kunskapskaraktäriseringen och datainsamlingsmetoden. Slutligen 

presenteras forskningsetik, metodkritik och studiens utredningsprocess, det för att förtydliga studiens 

genomförandeprocess. 

2.1 Förförståelse  

Genom vår kandidatexamen i systemvetenskap på Linköpings universitet har vi erhållit förkunskap 

inom flera områden som behandlas i studien. Denna förkunskap har vi sedan fördjupat genom en 

magisterutbildning inom IT och management, Linköpings universitet. De områden som vi har 

förkunskap inom som är mest relevanta för studien är, projektledning, IT-strategi, ledarskap, 

organisationer, IT-governance och IT-system. Enligt Goldkuhl (2011) bär forskare alltid med sig något 

perspektiv som härstammar från förförståelse. Inom det specifika ämnet CIO:er har vi erhållit 

förkunskap genom en tidigare kurs då vi fördjupade oss inom rollen.  

Vi är medvetna om att vår förkunskap kommer att påverka vår studie, det genom att vi redan har 

definierade perspektiv inom tidigarenämnda kunskapsområden. Enligt Goldkuhl (2011) är det svårt 

att bli varse sitt eget seende och därför är det viktigt att interagera med andra personer för att 

utveckla sina perspektiv. Vi har därför valt att kontinuerligt diskutera och analysera hur vår 

förförståelse påverkar resultatet. Goldkuhl (2011) uttrycker att det är möjligt att frigöra sig från 

tidigare erhållna perspektiv och andra delar kan sättas inom parantes, vilket leder till att de 

temporärt inte används. Studien grundar sig i och fokuserar på teorier samt en empirisk studie vilket 

vi anser leder till att studien kan behålla sin validitet.  

Vi är medvetna om att det finns risk att författarnas förutfattade meningar påverkar urvalet av teori. 

Det blir därmed viktigt att inte samla in teori som bekräftar det egna perspektivet utan istället 

fokusera på att hitta annan kunskap, det leder till att författaren utmanar sina egna förutfattade 

meningar (ibid). Vi har en liknande akademisk bakgrund vilket leder till att vi troligen kommer att 

tolka fenomen på liknande sätt. Nackdelen med detta är att det finns en risk att vi blir låsta vid våra 

perspektiv, vilket kan leda till att vi missar intressanta infallsvinklar. Dock anser vi att denna risk är 

relativt liten då vi i teorin kommer behandla flera källor av olika karaktär och i den empiriska studien 

intervjua CIO:er med olika bakgrunder och som är verksamma inom olika organisationer. 
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2.2 Filosofiska grundantaganden 

Enligt Myers (2009) påverkar filosofiska grundantaganden forskningen. Därmed är det viktigt att 

identifiera och diskutera kring dessa för att förklara hur vi förhåller oss till olika perspektiv på 

grundantaganden.  

Orlikowski och Baroudi (1991) diskuterar kring tre perspektiv, positivistiskt, tolkande samt kritiskt. 

Det positivistiska ämnar testa teori för att öka kunskapen om ett visst fenomen. Myers (2009) 

tillägger att en positivistisk forskare förutsätter att verkligheten är objektiv och mätbar, vilket innebär 

att verkligheten alltså inte är unik för respektive fall. Det tolkande perspektivet grundas i att personer 

skapar och associerar subjektiva uppfattningar (ibid). Dessa uppfattningar kan vara individuella eller 

delade av flera personer men baseras på interaktion med omgivningen. En tolkande forskare ämnar 

således studera verkligheten och det genom sociala aspekter såsom språk, medvetande, delade 

uppfattningar och verktyg (ibid). Myers (2009) diskuterar även kring skillnaden mellan det 

positivistiska och det tolkande perspektivet. Bland annat finns det en skillnad gällande generalisering, 

en positivistisk forskare försöker generalisera oavsett kontext medan den tolkande forskaren 

försöker generalisera inom specifika kontexter (ibid). Det sista perspektivet, kritisk, delar likheter 

med det tolkande perspektivet då genom att se kontexten som en viktig del enligt Myers (2009). 

Skillnaden är att det kritiska perspektivet betonar att vissa uppfattningar väger tyngre än andra och 

det medför att sociala, kulturella eller politiska aspekter anses kunna påverka uppfattningen (ibid).  

Det grundantagande vi har valt att utgå från är det tolkande perspektivet. Det då vi anser att 

subjektiva uppfattningar är intressanta och kan vara olika beroende av den kontext de existerar 

inom. Ett tolkande perspektiv fungerar väl i vår studie då organisationer har olika perspektiv på CIO-

rollen, vilket leder till att vi måste vara öppna för nya fenomen. Vi anser därmed att ett positivistiskt 

perspektiv, för en studie likt vår, inte är lämpligt då subjektiva uppfattningar i högsta grad påverkar 

verkligheten. Samtidigt ser vi inte att sociala, kulturella eller politiska aspekter påverkar 

uppfattningen i en sådan grad att resultatet kraftigt varierar. Vi har därför valt ett tolkande 

perspektiv då vi anser att det överensstämmer bäst med vår studie och dess ändamål. 

2.3 Forskningsansats 

Det finns huvudsakligen två typer av forskningsansatser att välja mellan eller att kombinera, dessa är 

kvalitativ- och kvantitativ ansats. Bryman (2011) förklarar att den kvantitativa ansatsen förespråkar 

prövning av teorier samtidigt som den kvalitativa ansatsen syftar till att skapa teorier. Myers (2009) 

exemplifierar och menar att den kvantitativa ansatsen ofta förknippas med enkäter, 

laboratorieexperiment och matematiska modeller. De flesta forskare som använder en kvantitativ 

ansats använder statistiska verktyg för att analysera data (ibid).  
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Den kvalitativa ansatsen exemplifieras genom metoder såsom fallstudier, aktionsforskning och 

grundad teori (ibid). Kvalitativ data härstammar från exempelvis intervjuer, observationer, dokument 

och forskarens tolkningar (ibid). Dessa forskningsansatser går att kombinera via exempelvis 

triangulering. Triangulering innebär att forskaren kan använda flera metoder för datainsamling, vilket 

även medför en möjlig kombination av kvalitativ och kvantitativ ansats (ibid). Myers (2009) 

förespråkar detta arbetssätt och framhäver att triangulering möjliggör en tydligare helhetsbild av det 

som studeras.  

Då studien avser att studera områden som berör en CIO både teoretiskt och empiriskt kan en 

kombination av kvalitativ- och kvantitativ ansats vara passande. Vi måste dock acceptera det faktum 

att denna studie kommer att skapas under en kort tidsperiod. Därmed ser vi potentiella problem 

gällande framförallt tidsåtgång vid kombination av dessa ansatser. Samtidigt finns ytterligare ett 

problemområde, vid användning av exempelvis enkäter måste många CIO:s kontaktas, det för att den 

insamlade data ska kunna generaliseras gentemot en större population. En organisation har, i bästa 

fall, endast en person som arbetar som CIO och därmed ett potentiellt intervjuobjekt. Vi ser det 

därför inte som möjligt att vi under en kort tid kan skap sådana kontakter att vi kan använda den 

kvantitativa ansatsen på ett tillfredställande sätt. Vi är av åsikten att triangulering är ett bra verktyg 

att använda sig av, dock kommer vi grundat i ovanstående resonemang inte använda några 

kvantitativa metoder. Vi har därför valt en kvalitativ ansats då vi avser att studera fenomenet djupare 

än vad den kvantitativa ansatsen tillåter.  

2.4 Förklarings - och förståelseansatser 

Alvesson och Sköldberg (2008) uttrycker att finns två olika förståelseansatser som används inom 

forskning, Induktion och deduktion. Ett induktivt förhållningssätt innebär att författaren utgår från 

flera enskilda fall och observerar samband mellan dessa, vilka sedan kan generaliseras om de uppstår 

i samtliga fall. Ansatsen innebär alltså att forskaren kan dra generella slutsatser utifrån samband från 

flera enskilda fall. Detta kan vara riskfyllt om sambanden är av olika karaktär eller abstraktionsnivå 

(ibid). Bryman (2011) menar att induktion är när forskaren utgår från empiri vid framtagningen av 

slutsatser. Deduktion syftar till att forskaren utgår från en generell regel och förklarar ett enskilt fall, 

vilket kan liknas med en tvärtom filosofi jämfört med induktion. Alvesson och Sköldberg (2008) 

hävdar att denna förståelseansats är mindre riskfylld än induktion, det för att forskaren istället 

studerar en generell regel och ser om den fungerar i det givna fallet. Vidare uttrycker Bryman (2011) 

att deduktion innebär att forskaren utgår från teori för att dra slutsatser. 

Abduktion är den metod som används oftast i fallstudier (Alvesson & Sköldberg, 2008). Abduktion har 

inslag av både deduktiv- och induktiv ansats men det är viktigt att förstå att abduktion inte är en 
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enkel kombination av de båda ansatserna, abduktion bidrar med helt egna moment. Abduktion 

innebär att forskaren kontinuerligt under studiens framtagningsprocess växlar mellan teori och 

empiri (ibid). Det leder till att forskaren låter resultatet successivt växa fram under studiens 

framskridande.  

Vi har valt att använda ett abduktivt förhållningssätt i vår studie. Det för att kunna växla mellan teori 

och empiri och på så sätt vara öppna för nya fenomen. Uppkommer intressanta fenomen i den 

empiriska studien vill vi ha möjligheten att utveckla dessa på ett teoretiskt plan. Alvesson och 

Sköldberg (2008) uttrycker att abduktion innebär att forskaren under forskningsprocessen 

kontinuerligt alternerar teori och empiri, samt omtolkar och förfinar dessa utifrån varandra. Det är 

något vi gör i vår studie, vi tar fram teoretiskt grundade kunskapsområden som vi sedan studerar 

empiriskt och för att inte avgränsa bort eventuella intresseväckelser som sker empiriskt. Vi har 

således valt att använda oss av abduktion.  

2.5 Fallstudie 

En fallstudie är en studie där forskaren detaljerat och ingående studerar ett specifikt fall, syftet är att 

forskaren ska erhålla djup kunskap om detta fall. Bryman (2011) uttrycker att ett fall är ett intensivt 

studerande av ett fenomen i dess verkliga miljö. Inom fallstudier finns det olika typer av fall, vilket 

påverkar utformningen av forskningen. De fall Bryman (2011) behandlar är, det kritiska eller 

avgörande, det representativa eller typiska och det extrema eller unika fallet.  

Vi har valt att studera ett fall på tre olika organisationer. Det för att vi vill studera det valda fenomet i 

olika organisationer inom offentlig sektor. Det problem som vanligtvis tas upp gällande fallstudier är 

hur ett enda fall kan vara representativt för andra fall. Bryman (2011) beskriver att ett enda fall inte 

kan vara representativt för andra fall. Myers (2009) uttrycker att en fallstudie kan användas för att 

studera ett fenomen för att sedan utifrån studien kunna dra mer generella slutsatser. Vi är medvetna 

om att vår studie kan ha svårigheter att generaliseras till andra fall, speciellt då det inte finns en 

tydlig definitionen på CIO:s och att organisationers syn på rollen skiljer sig. Därför är det viktigt att de 

organisationer som tar del av vårt resultat förstår att resultatet härstammar från våra studieobjekt 

och att de som tar del av studien måste se resultatet utifrån den egna situationen. Vi anser dock att 

vår studie bidrar med kunskap inom studieområdet genom att belysa problem, möjligheter och 

utmaningar.  

Walsham (1995) diskuterar kring teorins roll vad gäller tolkande fallstudier. Han presenterar tre typer 

av användningsområden. Teorin kan dels användas för att inledningsvis skapa en informationsgrund 

att utgå från (ibid). Det andra användningsområdet, för att undvika att forskaren enbart ser till det 
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som teorin behandlar är att i en iterativ process utöka revidera och exkludera teori genom att 

relatera denna till insamlad data (ibid). Det sista användningsområdet av teori i tolkande studier är 

studiens resultat, att resultatet ska medföra skapande av nya teorier.  

Vi har valt att behandla samtliga tre användningsområden i denna studie. För att erhålla en 

grundläggande bild över området kommer teori användas för att skapa en kunskapsgrund. Utifrån 

denna kunskapsgrund kommer vi sedan kunna identifiera relevanta teoriområden som sedan 

inkluderas i studien. Att arbeta med teori och empiri i en iterativ process medför att vi är öppna för 

att inkludera delar som tidigare inte har framgått tydligt. Framförallt kommer vår empiriska data 

kunna påverka val av teoretiska områden. Om vårt initiala val av teoriområden inte är tillräckligt 

omfattande eller om vi behöver komplettera med ytterligare områden blir detta ett sätt att försäkra 

oss om att den teori vi använder är relevant för denna studie.  

2.6 Kunskapskaraktärisering 

Kunskapskaraktärisering syftar till att underlätta skapandet av strategier för utvecklingsarbetet 

(Goldkuhl, 2011). Därmed kan vi genom kunskapskaraktärisering lättare förstå vilka former av 

kunskap som frågeställningarna resulterar i, vilket förenklar processen att skapa lämpliga strategier 

för att uppnå önskat resultat. Goldkuhl (2011) uttrycker att det är viktigt att genomföra 

kunskapskaraktärisering för varje separat frågeställning.  

 

Tabell 1, Kunskapskaraktärisering 

Kunskapsbehov Kunskapskaraktär(er) 

Vilka kunskapsområden är relevanta för en CIO?  

 

Klassificerande kunskap, karaktäriserande 

kunskap, förklaringskunskap 

Vilka utmaningar finns, grundade i teori och 

empiri, i samband med CIO-rollen? 

 

Förklaringskunskap, vägledande kunskap, 

värdekunskap, kritisk kunskap, prospektiv 

kunskap 

 

Med kännedom om vilka kunskapsformer som våra frågeställningar berör anser vi att alla delar av 

syftet omfattas av frågeställningarna. Det underlättar även att veta kunskapsformen för specifika 

frågeställningar då vi kan använda denna information i utformningen av teori, empiri och analys.  
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2.7 Datainsamlingsmetod  

Enligt Trost (2010) är syftet med intervjuer att samla in kvalitativ empirisk data, det genom att ställa 

frågor till respondenten. Kvalitativa intervjuer har som mål att ge innehållsrika svar inom det ämnet 

som studeras. Det är viktigt att frågorna är av den karaktären att de inte ger utrymme för 

misstolkning. Resultatet från intervjuerna ska sedan fungera som en kunskapsbank som används 

kontinuerligt under studien. (ibid) 

Bryman (2011) uttrycker att intervjuer är den vanligaste datainsamlingsmetoden och att det finns två 

olika kvalitativa intervjumetoder, semistrukturerade och ostrukturerade. Semistrukturerade 

intervjuer innebär enligt Bryman (2011) att intervjuaren använder sig av ett frågeschema 

innehållande fördefinierade frågor vilka används som utgångspunkt vid en intervju. Frågorna är av en 

generell karaktär där intervjuaren kan variera vilken ordning frågorna ställs och dessutom ska 

frågorna vara av en sådan karaktär att de uppmanar till följdfrågor. Den andra intervjumetoden är 

ostrukturerade intervjuer, vilket innebär att intervjuaren har en lista med teman intervjun ska 

behandla och anpassar sina frågor efter den givna situationen. Frågorna är inom fördefinierade 

teman men ställs på informellt sätt för att uppmana till följdfrågor. (ibid) 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer i vår studie. Det för att vi ska kunna 

försäkra oss om att frågorna som ställs vid en intervju också bidrar med information som ger värde, 

då inom ramen för vår studie. Inom ostrukturerade intervjuer utgår intervjupersonen från teman för 

att fånga intressanta fenomen, vi anser att detta kan leda till en alltför omfattande studie. Dessutom 

anser vi att det finns en risk att informationen hamnar utanför ramarna för vår studie. Därför vill vi 

kunna kontrollera intervjuprocessen mer, dock vill vi inte kontrollera den alltför mycket då vi 

fortfarande vill vara öppna för nya fenomen. Det leder till att vi anser att semistrukturerade 

intervjuer uppfyller våra behov på ett bra sätt. Det genom att ett fördefinierat frågeschema 

kontrollerar intervjun och säkerhetsställer att informationen ligger inom ramen för studien samtidigt 

som metoden också förespråkar följdfrågor, vilket ger oss en möjlighet att upptäcka nya fenomen 

eller tolkningar.  

Vår handledare Malin Nordström har tillhandahållit kontaktuppgifter till potentiella intervjuobjekt. 

Utifrån dessa intervjuobjekt har vi sedan gjort ett urval som grundar sig i de organisationer vi ansåg 

vara mest intressanta. Vårt mål i urvalsprocessen var att studera organisationer som har olika 

tillämpning av CIO-rollen, vilket vi ansåg kan bidra med intressanta perspektiv till vår studie. Peppard 

et al. (2011) uttrycker att CIO-rollen är diversifierad och benämns på olika sätt, såsom IT-direktör 

eller IT-chef. I vår studie har ingen av våra intervjuobjekt titeln CIO, dock ställer vi frågan till 

intervjuobjekten om de deras roll kan likställas med en CIO-roll. Vi anser därmed att 
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intervjuobjektens roll kan likställas med en CIO-roll. Vi har valt att studera CIO:s verksamma inom 

den offentliga sektorn. Eftersom vi har valt offentlig sektor som vårt studieområde leder det till att 

det är enklare att applicera våra slutsatser inom denna sektor. Dessutom har vi har sett att 

begreppet CIO är mer spritt inom den privata- än den offentliga sektorn och därmed anser vi att vårt 

kunskapsbidrag blir större inom vald sektor, det då vi kan identifiera att det finns en kunskapsbrist.  

Vi är medvetna om att det finns andra datainsamlingsmetoder men vi har aktivt valt att inte använda 

oss av dessa metoder i vår studie, det eftersom vi anser att semistrukturerade intervjuer är mest 

lämpade. Inom den kvalitativa ansatsen finns det andra datainsamlingsmetoder såsom, deltagande 

observationer och dokument som datakälla. Enligt Myers (2009) syftar deltagande observationer till 

att samla in empirisk data genom att studera ett fenomen i dess verkliga miljö. Vi har valt att inte 

genomföra observationer då vi istället fokuserar på hur en CIO upplever rollen och vilka 

påverkningsvariabler det finns. Genom observationer anser vi att man snarare får reda på vad som 

sker och att det är svårt att fånga upplevelser. Dokument som dataanalys är dokument av den art att 

forskaren inte har beställt dem, såsom; brev, e-post och tidningar. Eftersom vi har för avsikt att fånga 

känslor och åsikter har vi valt att inte använda oss av dokument som datakälla. 

Inom den kvantitativa forskningsansatsen finns det också datainsamlingsmetoder, då främst 

insamling av data via strukturerade intervjuer och enkäter. Syftet med enkäter och strukturerade 

intervjuer är att samla in data på ett mer strukturerat sätt (Bryman, 2011). Vi har valt att inte 

använda oss av dessa metoder då vi anser att det krävs djup kunskap inom ämnet samt mätbara 

parametrar för att resultatet ska bidra med stort värde. Dessutom anser vi att dessa metoder kan 

begränsa oss i vår studie, då främst genom att de inte stödjer samma öppenhet för nya fenomen som 

den metod vi har valt, semistrukturerade intervjuer.  

2.8 Dataanalys  

Att analysera kvalitativ data är en omfattande och tidskrävande process. Det beror på att insamlad 

data ofta har ett ostrukturerat format, intervjuer spelas in för att sedan transkriberas innan de 

analyseras (Halvorsen, 1992). Det är något som vi valt att göra i vår studie, genomföra och spela in 

intervjuer för att sedan transkribera dem innan analys genomförs. Rennstam och Wästerfors (2011) 

uttrycker att det finns tre grundläggande analysmetoder, sortera, reducera och argumentera. Det 

medan Halvorsen (1992) anser att det finns två former av textanalyser, helhetsanalys och delanalys. 

Delanalys innebär att en intervjutext delas upp i olika påståenden som sedan kategoriseras. 

Helhetsanalys innebär att författaren analyserar intervjun och får ett mer allmänt helhetsintryck och 

använder sig av citat för att styrka sina påståenden (ibid). Vi har valt att använda oss av en delanalys 

där vi kategoriserar intervjuerna inom områden som är relevanta för studien och utifrån denna 
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sammanställning analyserar resultatet. Vi är samtidigt influerade av helhetsanlys och behandlar det 

perspektivet vid analysen för att inte förlora helhetsbilden.  

Rennstam och Wästerfors (2011) uttrycker att analysmetoderna, sortera, reducera och argumentera, 

syftar till att bemöta problem och göra dem hanterbara. Sortera syftar till att hantera problem 

såsom, oöverskådlighet och oordning. Syftet med att kunna sortera analysmaterialet är för att 

underlätta den empiriska analysen för forskaren. Reducera den insamlade data syftar till att 

underlätta för forskaren genom att sålla och beskära materialet, det för att göra materialet mindre 

komplext. Det utan att reducera bort viktig information, syftet är att reducera bort data av inte 

intressant karaktär och på så sätt tydliggöra intressant data. Argumentera syftar till att forskaren kan 

relatera till andra kunskapsbidrag och visa värdet med den egna studien. Vi har valt att använda oss 

av analysmetoderna, sortera, reducera och argumentera vid skapande av den teoretiska CIO:n. Det 

då vi först sorterade ut relevant litteratur för att sedan reducera bort icke relevanta områden. Det för 

att till sist behandla den relevanta teorin och argumentera för valda delar, då i formen som 

kunskapsområden.  

Analysmetoder är viktigt för att analysen ska uppnå den förväntade kvaliteten, vilket ger studien 

potential att bidra med det önskade värdet. Vi har valt att använda oss av Rennstam och Wästerfors 

(2011) analysmetoder, sortera, reducera och argumentera. Användandet av dessa områden anser vi 

bidrar till att vi på ett mer strukturerat sätt kan analysera den insamlade data och samtidigt undvika 

eventuella problem. Vi kommer även att inspireras av Halvorsens (1992) två huvudformer av 

textanalys, helhetsanalys och delanalys. Det genom att vi kommer att försöka erhålla ett 

helhetsperspektiv för att sedan försöka kategorisera texterna i områden för att underlätta 

användandet av vår data.  

2.9 Etik 

Etik inom forskning är alltid en viktig del oavsett vad som studeras. Vetenskapsrådet (2012) 

benämner etik som att det syftar till att bilda ”… en medvetenhet och en diskussion om hur man bör 

handla” (Vetenskapsrådet, 2012). Samtidigt diskuterar Vetenskapsrådet (2011) om etik och moral, 

där moral är något varje person agerar enligt och att etik är ett verktyg för moraliskt agerande. Etik 

kan ses som teori för den praktiska moralen (ibid).  

Etiska principer behövs för att kunna följa något mer specifikt och eftersom vi inte har djupare 

kunskap inom etik i forskning har vi valt att följa några riktlinjer som nämns av Vetenskapsrådet 

(2002). De vi finner relevanta för oss är: 
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 Informationskravet – forskaren ska informera om forskningsuppgiftens syfte och upplysa om 

att deltagande är frivilligt. 

 Samtyckeskravet – deltagare ska själva få välja om de vill vara delaktiga, på vilka villkor samt 

möjlighet att avbryta sin medverkan utan negativa följder. 

 Nyttjandekravet – insamlade uppgifter ska enbart användas för forskningsändamål. 

(Vetenskapsrådet, 2002) 

Walsham (2006) diskuterar också om att det är viktigt att ta hänsyn till etik när det kommer till 

forskning. Utifrån Walsham (2006) etiska principer anser vi konfidentialitet och anonymitet som de 

mest relevanta delarna för oss.  

Myers (2009) beskriver att forskare kan använda sig av gyllene regelnsom ett verktyg för 

etiskforskning. Den gyllene regeln innebär att forskaren behandlar intervjuobjektet på samma sätt 

denne själv vill bli behandlad. Det innebär att forskaren utifrån egen moral handlar etiskt, genom att 

endast behandla intervjuobjektet på ett sätt som denne anser är moraliskt.  

Vi har valt att följa de tre huvudkraven som tidigare presenterats utifrån Vetenskapsrådet (2002) 

samt erbjuda konfidentialitet och anonymitet enligt Walsham (2006). Vi har också valt att agera 

enligt Myers (2009) gyllene regel för att försäkra oss om att vi handlar etiskt. Vid eventuella etiska 

problem som inte omfattas av valda principer kommer vi att söka råd från handledare för att försäkra 

oss om att inga etiska tvivel uppstår. Vi avser även, i händelse av dessa potentiella problem, att 

dokumentera detta så att både problem och val av handling illustreras tydligt. Om eventuella 

problem uppstår kommer detta påpekas med referering till den bilaga där situationen behandlas. 

2.10 Språk och referenshantering  

I denna studie används Hardvardsystemet för referenser. Harvardsystemet innebär att referenser 

presenteras i löpande text inom parenteser där författaren/författarna presenteras med efternamn 

samt publikationens årtal (Språkrådet, 2008). Vid händelse av fler än två författare av en publikation 

kommer publikationen refereras med hjälp av ”et al.”, detta innebär praktiskt att enbart ett av 

författarnas efternamn kommer presenteras enligt Harvardsystemet och fullständig referens 

återfinns i litteraturförteckningen. Om en referens är placerad efter ett stycke avser vi att visa att 

hela stycket härstammar från författaren. Vid citat kommer även sidnummer presenteras för att öka 

spårbarheten och om inte källan innehar sidnummer kommer vi åtrege detkapitel citatet härstammar 

från. Med dessa delar avser vi att tydligt skilja på vad som är våra egna åsikter kontra andras. 

Vi har valt att använda begreppen verksamhet och organisation i vår studie. Vi använder båda dessa 

begrepp då vi anser att innebörden skiljer sig. Med begreppet organisation menar vi hela 
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organisationen, då inklusive alla avdelningar. Med begreppet verksamhet menar vi en delmängd av 

organisationen, en specifik funktion eller mål alltså en eller flera delar av helheten.  

2.11 Metodkritik 

Vad gäller fallstudier varnar Myers (2009) för att oerfarna forskare kan ha svårt att enbart fokusera 

på de viktiga delarna inom studiens ramar. Då finns risken att empirisk data samlas in som inte berör 

området som ämnas studeras (ibid). Vi anser att detta inte kommer vara ett problem för oss då vi 

genom skapandet av tydliga frågeställningar kan avgränsa oss till det vi vill studera. Vi är även två 

författare till denna studie vilket medför att vi kan upptäcka eventuella utsvävningar och kan därefter 

tydligare fokusera på studieområdet. Dessutom ämnar vi att följa vår metod, vilket leder till att 

eventuella problem kan undvikas då genom tydlig struktur och planering. Under arbetsprocessen får 

vi även stöd handledare med gedigen kunskap och erfarenhet inom ämnet som vi kontinuerligt 

rådfrågar för att undvika eventuella fallgropar.  

Myers och Newman (2007) ser ett antal potentiella problemområden vad gäller intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Bland annat nämner de lack of time, att tidsbegränsningen kan leda till att 

intervjuobjektet återger ”felaktiga” åsikter under intervjuns gång (ibid). Genom att på förhand 

informera intervjuobjekten om våra intervjuområden anser vi att fenomenet lack of time kan 

hanteras. Genom att ge respondenten möjligheten att förbereda sig, tid att studera frågorna menar 

vi att det går att reducera spontana och ogrundade svar under intervjun. Samtidigt kommer vi som 

intervjuare inte skynda igenom intervjuområden, vilket leder till att intervjuobjekten inte känner 

stress under intervjuprocessen. Om vi inte hinner behandla alla intervjuområden inom utsatt tid 

kommer ett kompletterande intervjutillfälle föreslås, det för att säkerställa att alla frågeområden 

behandlas. 

2.12 Utredningsprocess  

Nedan följer figur 2 där vi har sammanställt vår utredningsprocess. Utredningsprocessen syftar till att 

beskriva hur vi kommer att genomföra vår studie för att besvara frågeställningen.  
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Figur 2, Utredningsprocess 

 

I vår studie ämnar vi att först identifiera och behandla relevant teori. Det så att vi utifrån behandlad 

teori kan ta fram kunskapsområden relaterade till en teoretisk CIO, vilket syftar till att besvara vilka 

kunskapsområden en CIO bör ha kunskap inom.  

Vidare syftar studien till att empiriskt studera dessa kunskapsområden. Studien kommer att 

genomföras med hjälp av intervjuer med tre CIO:er från olika organisationer. Utifrån det resultat som 

framkommit i den empiriska studien kommer vi sedan att utveckla teori- och empiriavsnittet, det för 

att kunna fånga och utveckla eventuella nya intressanta fenomen.  

Efter insamlad empirisk data ämnar studien att studera hur de empiriska kunskapsområdena 

förhåller sig till de teoretiska. Syftet med detta är att utveckla kunskapsområdena utifrån ett 

empiriskt och teoretiskt perspektiv. 

Studien kommer också kontinuerligt identifiera utmaningar vi anser kräver ytterligare fokus. Med det 

menas utmaningar vi anser, grundat i teori och empiri, behövs djupare kunskap inom. På så sätt kan 

vi bidra med kunskap om vilka utmaningar som behöver studeras djupare för att kunna tydliggöra 

CIO-rollen.  
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3 Teori 

I detta kapitel behandlas den teori som anses relevant för studien. Det presenteras teori om CIO-

rollen då i form av ett historiskt och nuvarande perspektiv. Det eftersom rollen saknar en definition 

ämnar vi att tydliggöra rollen. Avslutningsvis presenterar vi vår bild av hur CIO-rollen beskrivs utifrån 

ett teoretiskt perspektiv. För att kunna beskriva den teoretiska CIO-rollen identifieras 

kunskapsområden, dessa områden ligger även i grund till intervjumallarna.  

3.1 CIO-rollen ur ett historiskt perspektiv 

Enligt Marchand (2008) härstammar CIO-rollen från slutet av 1970 och början av 1980-talet, rollen 

framkom då organisationer insåg att informationssystem (IS) kräver ett större fokus. IS var då ett nytt 

begrepp och krävde en ny typ av chefer. CIO-rollens funktion var att förstå hanteringen av 

information och IT i samband med organisationens prioriteringar (ibid). IT och IS var relativt nytt och 

för att få ut största möjliga värde insåg organisationer att det behövdes en ny chefsroll, då med 

kunskap inom båda dessa områden. Vidare uttrycker Chun och Mooney (2009) att CIO-rollen syftade 

till att mäta effektivitet och kostnadsreduktion, det för att organisationen skulle erhålla en överblick 

över vilka effekter beslut får. Peppard et al. (2011) definierar ursprungs CIO-rollen på följande sätt, 

”a senior executive responsible for establishing corporate information policy, standards and 

management control over all corporate information resources.” (Peppard et al. 2011, s.7). 

CIO-rollen fortsatte att utvecklas och i slutet av 1980 och början av 1990-talet förvandlades rollen 

från att tidigare fokuserat på kostnadsbesparingar till att generera värde (Marchand, 2008). CIO-

rollen var vid den här tidpunkten förknippad med processhantering, vilket syftar till att utveckla 

processer för att generera värde till organisationen. Chun och Mooney (2009) beskriver att CIO-rollen 

förbättrade möjligheten för en organisation att anpassa sig efter den tekniska utvecklingen. 

Marchand (2008) menar att ett sådant steg var att försöka automatisera repetitiva processer och på 

så sätt förbättra produktiviteten samt minska organisationens resursbehov. Dessutom var CIO-rollens 

uppgift att genomföra omstruktureringar och säkerställa att förändringar bidrog med värde 

(Marchand, 2008). 

Under 1990-talet fortsatte CIO-rollens huvuduppgift att vara; kontrollera kostnaderna och samtidigt 

effektivisera resurserna med hjälp av IT (Marchand, 2008). Chun och Mooney (2009) uttrycker också 

att CIO-rollen ansvarade för att implementera strategier för hur organisationen skulle utvecklas. Efter 

många IT-krascher i slutet av 1990 förändrades CIO-rollen återigen, nu ställdes högre krav på att en 

CIO verkligen bidrog med värde. Många organisationer började ifrågasätta vilket värde IT-

investeringarna verkligen gav. Det leder till att dagens CIO:er måste kunna hantera kostnader och 
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bidra med ökat verksamhetsvärde, samtidigt som CIO:er också måste kunna konkretisera och visa det 

exakta värdet (Marchand, 2008). 

Den största förändringen som skett från det att rollen uppkom fram till idag är att IT numera finns 

överallt och organisationer är mer beroende av IT än någonsin tidigare (Peppard et al. 2011). Därmed 

har rollen som CIO blivit diversifierad, en roll som en gång var definierad kan idag variera stort mellan 

organisationer beroende av vad de anser deras CIO syftar till (ibid). Användning av titeln CIO är även 

den diversifierad, i Europa är det vanligare att titeln IT-direktör eller strategisk IT-chef används trots 

att innebörden av de rollerna ofta är densamma. (ibid)  

3.2 CIO-rollen  

Eiras (2010) nämner flera viktiga områden som en CIO bör kunna hantera. Bland annat bör en CIO ha 

den bästa kunskapen i organisationen om de IT-system som finns (ibid). En annan uppgift som är 

knuten till CIO-rollen är att reducera organisationens kostnader och för att kunna göra det krävs det 

att beslut tas aggressivt och intelligent. Skapandet av en IT-strategi är också viktigt och bör användas 

som en mall för hur beslut ska tas (ibid). CIO-rollen kräver också upprättande av relationer som går i 

alla riktningar inom organisationen, det för att en CIO inte kan lyckas på egen hand. Att ta ansvar 

som CIO är viktigt för att erhålla de anställdas respekt. ”Let's face it: As the CIO, you're going to get 

blamed anyway if something goes wrong, so there's no point in trying to duck.” (Eiras, 2010, kap. 

inledning).  

Cherinka et al. (2009) anser att en CIO måste fokusera på att få organisationens strategi och IT-

investeringar att fungera bra tillsammans. En CIO måste kunna hantera vilken information som 

behövs var i organisationen. Något som bidrar till utmaningen att som CIO kunna hantera IT-

systemen är att flera intressenter kan ha motsägande intressen vad gäller ett IT-system. (ibid)  

Chun och Mooney (2009) anser att rollen som CIO har blivit mer strategisk under 2000-talet, där IT 

numera används för att förändra processer och strategier. Det medför att en CIO behöver kunskap 

inom både teknik och verksamhet. Tekniskt kunnande krävs för budgetering, investeringar och 

arkitekturutveckling. Verksamhetskunnande krävs för att hantera intressenter, prestationer och för 

att influera organisationsledningen. Dessutom måste en CIO kunna visa vilket värde en förändring 

bidrar med (Marchand, 2008).  

Stephens och Loughman (1994) anser att en CIO:s huvudsakliga uppgift är att använda IT för att säkra 

konkurrensfördelar. En CIO beskrivs som en katalysator som krävs för att öka organisationers 

möjlighet att hantera marknadsförändringar. Stephens och Loughman (1994) listar fem punkter som 

krävs för att lyckas som en CIO; 
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 Vara mer verksamhetsinriktad än en teknisk specialist  

 Upprätthåll en helhetsbild över verksamhetsbehoven  

 Gå över avdelningsgränserna och förstå teknik ur ett verksamhetsperspektiv 

 Vara innovativ och flexibel 

 Kommunicera bra  

Broadbent och Kitzis (2004) diskuterar om man som CIO anser att IT ger konkurrensfördelar eller 

inte. Om en CIO är av åsikten att IT ger konkurrensfördelar bör en ny roll skapas, CIO leader (ibid). 

Broadbent och Kitzis (2004) har sammanställt en lista med prioriteringar för CIO:s, något som 

fokuserar på att skapa en proaktiv CIO. Nedan följer ett urval av de mest relevanta; 

Tabell 2, CIO:s prioriteringar 

Prioritering Beskrivning 

Det är viktigt att leda organisationen och inte 
bara fokusera på att förvalta den. 

Att leda och förvalta är två kompletterande delar 
som måste hanteras separat.  

Förstå grunderna i den aktuella miljön För att vara delaktig och påverka beslutsfattare 
måste en CIO leader ha kunskap om branschen 
och marknaden inklusive konkurrenter 

Skapa en vision för hur IT kan stödja 
organisationsframgång 

En CIO bör skapa en vision för hur IT ska bidra till 
att uppnå organisationens mål 

Forma och informera förväntningar för IT Genom att arbeta med kollegor kan behov 
identifieras, strategier och riktlinjer för IT 
utformas vilket syftar till att stödja 
verksamheten.  

Skapa en tydlig och lämplig IT-governance Genom IT-governance kan verksamheten och IT 
strategier kombineras, något som bidrar till ökad 
kredibilitet.  

 

Earl och Feeny (1995) diskuterar kring hur komplext och svårt det är att uppskatta eller mäta det 

värde som IT-investeringar bidrar med. Inte minst eftersom IT-investeringar kan genomföras utan 

någon koppling till strategier eller verksamhetsmål. En CIO måste kunna visa vilket värde en IT-

investering medför, det för att kunna övertyga organisationsledningen om dess värde. Dessutom 

måste IT-projekt levereras i tid för att skapa kredibilitet och trygghet gentemot andra ledare inom 

organisationen vilket leder till att förtroende för IT skapas.  

Hunter (2010) nämner att det är vanligt att organisationer implementerar CIO-rollen i tillväxtfasen 

och när det uppstår behov av att se över verksamhetsprocesserna. Hunter (2010) uttrycker att syftet 

med en CIO är att fungera som en brygga mellan IT och verksamheten. En CIO bör ha kunskap om 

organisationen och branschen, samtidigt som förväntningarna på CIO:n måste vara tydligt 

förmedlade från organisationsledningen. För att lyckas måste en CIO fokusera på en bransch då 

rollen kräver tidigare kunskap och erfarenheter (ibid). Fokuserar en CIO på en bransch leder det till 
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branschkunskap, vilket krävs för att kunna ta välgrundade beslut och för att ha en förståelse för hur 

branschen utvecklas. (ibid) 

Lindström et al. (2006) genomförde en studie med 62 CIO:s där respondenterna angav vilka 

arbetsuppgifter de prioriterade högst. Viktigast var att öka kvaliteten gällande samverkan mellan IT 

och verksamheten. En ytterligare högprioriterad arbetsuppgift var att reducera IT-relaterade 

kostnader. Bland de lägst prioriterade återfanns utveckling av tjänster eller produkter som används 

av organisationens kunder. Därmed går det att identifiera att dagens CIO:er fokuserar på intern 

effektivisering och utveckling framför delar som är direkt kopplade till externa parter. 

Peppard et al. (2011) delar upp CIO-rollen i fem olika typer med olika fokusområden. Den första 

typen är Utility IT Director som fokuserar på IT och teknik där IT-infrastrukturen är i fokus. De 

organisationer som använder denna typ av CIO-rollen föredrar att använda IT för att stödja 

verksamheten. Dessa organisationer är dessutom inte beroende av att information används 

strategiskt. Ofta förväntas denna typ av CIO för att tillhandahålla IT-system och tjänster för lägsta 

möjliga kostnad. Den andra typen är Evangelist CIO, som betonar värdet av information och 

identifierar information som en parameter som kan bidra till konkurrensfördelar. Detta kan dock 

medföra att eventuella processer behöver förändras. För att kunna förändra måste CIO:n kunna 

övertyga organisationen om att förändringen bidrar med positiva effekter. Innovator CIO är den 

tredje typen av CIO:er och fokuserar på att transformera IT-verksamheten till en affärspartner och 

erbjuder nya processer, produkter eller tjänster som ger organisationen en fördel gentemot 

konkurrenterna. Bättre integration mellan processer och bättre utnyttjande av teknik är två exempel 

på vad en Innovator CIO fokuserar på. (ibid) 

Den fjärde typen Facilitator CIO fokuserar på att sprida information inom organisationen. Denna 

CIO:n har i uppgift att försäkra verksamheten att de har tillgång till relevant information och innehar 

den kunskap som krävs för att uppnå förväntat resultat. Fokus ligger därmed på att varje avdelning 

ska kunna definiera, integrera och utnyttja information. Agility IT Director/CIO som är den femte 

typen arbetar med agil infrastruktur där koordination mellan information och teknik är viktigt. Denna 

roll förespråkar att CIO:n är i framkant vad gäller teknisk utveckling och nya möjligheter. Många IT-

relaterade beslut överlåts till respektive avdelningar och rollens ansvar är istället att hantera 

infrastrukturen där uppehållandet av policys och standarder blir den huvudsakliga arbetsuppgiften. 

(ibid) 
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3.3 Sju kunskapsområden  

Vi har valt att inspireras av Sisco (2001) process att skapa kunskapsområden i vårt framtagande av en 

teoretisk CIO. Vi inspireras men skiljer oss genom att vi ser kunskapsområden utifrån ett 

rollperspektiv medan Sisco (2001) ser det ut ett bredare perspektiv. För att kunna ta fram den 

teoretiska CIO:n är det viktigt att först analysera den egna organisationssituationen; vad är det som 

påverkar CIO-rollen och vad vill organisationen att CIO:n ska bidra med (ibid). När en organisation har 

skapat en klar bild över vad en CIO ska syfta till och vilka parametrar som påverkar arbetet kan 

organisationen börja utvärdera vilka kunskapsområden som krävs för att CIO:n ska uppnå bästa 

möjliga resultat. Vidare uttrycker Sisco (2001) att om en CIO har sina styrkor inom de områden som 

är viktigast för den specifika organisationen leder detta till stort värde. Det genom att CIO:n på ett 

effektivt sätt kan reducera kostnaderna, implementera förbättrad teknologi, leverera projekt i tid och 

inom budget vilket kan leda till god avkastning (ibid).  

Sisco (2001) uttrycker att det finns många egenskaper som är fördelaktiga för en CIO, det finns också 

vissa egenskaper som är nödvändiga för att en CIO ska bli framgångsrik. Det är viktigt att matcha 

organisationens behov med CIO:ns egenskaper, det kan finnas CIO:s som är framgångsrika inom vissa 

organisationer men som inte bidrar med värde hos andra. För att en organisation ska kunna 

identifiera det egna behovet har Sisco (2001) tagit fram fyra framgångskomponenter som bör 

tydliggöras för att öka förståelsen för den egna organisationens behov. Det något som 

rekommenderas för att sedan kunna få ut det maximala värdet och ge CIO:n de bästa 

förutsättningarna för att lyckas.  

 Definiera tydliga mål  

 Definiera kritiska komponenter för framgång 

 Tilldela klara ansvarsområden, då men de kritiska komponenterna i fokus 

 Mäta, coacha och kommunicera status och nyckelproblem  

Enligt Sisco (2001) kan en organisation genom att utvärdera den egna organisationen utifrån 

ovanstående parametrar erhålla en tydligare behovsbild. Vidare har Sisco (2001) identifierat sju 

områden som han anser är kritiska för en CIO och som denne bör ha god kunskap inom.  

1. Utvärdering 

2. Strategi  

3. Planering 

4. Organisation 

5. Implementation 

6. Ledarskap  

7. Kommunikation 
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Utvärdering 

Enligt Sisco (2001) syftar utvärdering till att en CIO skaffar sig kunskap om organisationen och dess 

situation för att erhålla en större kunskap vilket leder till att CIO:n kan ta välgrundade beslut. ”The 

more the CIO can understand the current situation of the company and the specific challenges in 

achieving its major objective the better” (Sisco, 2001, k.4). Sisco (2001) anser att en CIO bör skapa sig 

en bild över organisationen och det är först då visionerna och verksamhetsmålen kan förstås, vilket 

är en åsikt som delas av Goleman (2000). Det leder till att CIO:n kan erhålla en förståelse för hur 

visionerna och dess mål ska tillämpas för att kunna genomsyra organisationen. En bra CIO kan 

identifiera vilka områden som måste bearbetas och skapar en strategi för att fokusera rätt typ av 

resurser på de problem som behöver åtgärdas (Sisco, 2001). Att ha rätt resurser på rätt plats är en av 

nycklarna till att bedriva ett framgångsrikt arbete.  

Strategi  

Sisco (2001) anser attdet är CIO:ns ansvar att skapa en vision och ange riktningen för organisationens 

teknikfokus vilket är en åsikt som delas av Eiras (2010) som dessutom uttrycker att en IT-strategi bör 

användas vid beslut för att kunna ta välgrundade beslut. Dessutom är det viktigt att förstå 

organisationens och verksamhetens mål, hur de ska uppnås idag och hur de ska hanteras i framtiden. 

CIO:n ska sedan överföra organisationens delmål och skapa en strategi för hur de ska uppnås (Sisco, 

2001). Det krävs att strategin behandlar nuvarande situation men också hur framtiden ska hanteras, 

på så sätt hanteras både hur kortsiktiga- och långsiktiga mål ska uppnås. Cherinka et al. (2009) 

vidareutvecklar detta resonemang och anser att en CIO måste fokusera på att få organisationens 

strategi och IT investeringar att fungera tillsammans. Sisco (2001) uttrycker att om strategin är 

välgjord leder det till att det finns en plan om hur problem ska hanteras och på så sätt reduceras 

överraskningar. Det leder till CIO:n bör planera inför eventuella problem och då proaktivt identifiera 

lösningar och använda dessa när problemen uppstår (ibid).  

Planering 

Sisco (2001) uttrycker att strategi fokuserar på vad du ska göra medan planering fokuserar på hur du 

ska göra. Planering är svårt och det är många som tar ”den enkla vägen”, vilket kan betyda den 

smidigaste vägen men inte alltid den lönsammaste. Det är därför viktigt att en CIO planerar för 

framtida hållbarhet, det som görs nu ska även fungera i framtiden. Vidare uttrycker Sisco (2001) att 

en CIO måste kunna balansera mellan planering och utförande, för mycket planering leder till att 

inget praktiskt arbete utförs medan ett för stort fokus på utförande kan leda till att överflödigt arbete 

utförs. (ibid)  
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Organisation 

En CIO måste ha organisationskunskaper för att kunna organisera organisationen och dess resurser 

(Sisco, 2001). ”Often, a company has adequate capacity of resources to address its business needs but 

poor organization and focus delivers much less than the IT department is capable of.” (Sisco, 2001, 

k.4). Det innebär att om en organisation kan hantera sina resurser på ett effektivt sätt så bidrar det 

med verksamhetsnytta. Vidare uttrycker Eiras (2010) att verksamhetskunnande är viktigt då han 

anser att det krävs kunskap gällande verksamhetens behov för att kunna leverera resultat. Hunter 

(2010) utvecklar resonemanget och uttrycker att det krävs organisationskunskap och 

branschkunskap, det för att en CIO bör ha en förståelse för det som händer inom branschen och hur 

det påverkar den givna organisationen.  

Implementation 

Sisco (2001) uttrycker att en CIO måste kunna implementera de lösningar som denne organisationen 

är i behov av. Misslyckas implementeringen så är det tidigare arbete överflödigt och lösningen når 

inte sin fulla potential. En CIO ska kunna implementera det som krävs och det på ett sådant sätt så 

att effekterna kan förutsägas, är tillförlitliga och det på ett kostnadseffektivt sätt. Goleman (2000) 

vidareutvecklar detta resonemang och anser att det är viktigt lika viktigt att både verksamhetens mål 

implementeras på ett bra sätt likväl de tekniska lösningarna.  

3.3.1 Ledarskap  

En CIO måste kunna leda (Sisco, 2001). Det är många parametrar som påverkas av en CIO:s 

ledarskap, vilket gör ledarskap till ett av de viktigaste kunskapsområdena hos en CIO. Bra ledarskap 

motiverar anställda (ibid). Anställda som känner förtroende och uppskattning för sina talanger är 

villiga att arbeta hårt för att uppnå mål. ”The CIO should lead by example and motivate the team in 

ways that reinforces their behavior and efforts toward benefiting the company.” (Sisco, 2001, K.4). 

Dock är det viktigt att en CIO kan anpassa sitt ledarskap efter den givna situation, då olika sorters 

ledarskap kan ge olika effekter beroende av kontext (Goleman, 2000). Enligt Sisco (2001) måste en 

CIO också kunna identifiera vilka positioner som är lämpligast för de anställda, på så sätt ge de 

anställda de bästa förutsättningarna att göra ett bra arbete det genom att fördela resurserna dit de 

passar bäst.  

Enligt Vecchio (2007) blir ledarskap allt viktigare för en organisation och bra ledarskap kan bidra med 

mycket värde. För att en organisation ska kunna anpassa sig till de förändringar som sker hävdar Beer 

et al (2005) att ledarskap är en av de viktigaste parametrarna för detta. Ledarskap används i många 

fall för att styra organisationen. Beer et al (2005) har identifierat att många ledare som har högre 
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positioner misslyckas med att implementera mål och strategier. Det innebär att hela organisationen 

misslyckas ta del av samma information, vilket leder till att ledarna inte förstår verksamhetsmålen 

som i sin tur medför att organisationen strävar åt olika håll. Enligt Beer et al (2005) beror detta på att 

ledarna inte har en tydlig och ärlig kommunikation. Det krävs en bra kommunikation mellan anställda 

och ledare för att kunna utveckla organisationen och på sätt också förbättra den.  

Ledarskap är ett fenomen som under en längre tid har intresserat människor (Yukl, 2012). Drath och 

Palus (1994) uttrycker att ”leadership is the process of making sense of what people are doing 

together so that people will understand and be committed” (Drath & Palus, 1994, s.8). Beer et al 

(2005) delar åsikten att ledarskap syftar till att effektivisera och bidra med framgång men vill också 

visa på att ledarens engagemang är av stor vikt, ”Leaders must genuinely commit to the process and 

its underlying values; superficial commitment will only lead to failure of the process and its 

outcomes.” (Beer et al, 2005, s.463). Yukl (2012) uttrycker att det finns många definitioner av 

ledarskap och dess syfte men att ingen kan anses som den korrekta. Dock hävdar Yukl (2012) att 

ledarskap måste ses från flera perspektiv då begreppet är komplext och innefattar många olika 

fenomen. Vi har därför valt att utgå från en bredare definition av ledarskap för att få ett bredare 

perspektiv på fenomenet i vår studie. ”Ledarskap är den process som innebär att påverka andra till 

att förstå och vara överens om vilka uppgifter som bör utföras och hur utförandet bör ske. Ledarskap 

är också den process som syftar till att underlätta individuellt och gemensamt arbete mot delade 

mål” (Yukl, 2012, s.11). Definitionen innefattar dels att påverka och vara överens om vad som ska 

göras och hur det ska göras. Beer et al (2005) uttrycker att implementera mål och strategier för hur 

målen ska uppnås är en av de vanligaste fallgropparna gällande ledarskap. Hanteras detta på ett bra 

sätt leder det till att organisationen är medvetna och överens om vad som ska göras samtidigt också 

om hur det ska göra. Det ökar chansen till att organisationen strävar åt samma håll. Definitionen 

påvisar också vikten av att ha delade mål vilket innebär att det finns mål som är enklare att relatera 

till både individuellt och gemensamt.  

Vidare uttycker Vecchio (2007) att det är viktigt att en ledare kan motivera personer inom 

organisationen till förändringar. Då ledare har som uppgift att förbättra organisationen bör en ledare 

visa fördelarna och kunna engagera de anställda till att vilja förändra och förbättra. Lyckas detta 

leder det till förändringsvilja som sedan sprider sig inom organisationen och då har de anställda 

energin att övervinna eventuella hinder (ibid).  

3.3.2 Kommunikation  

Kommunikation är viktigt för att kunna förmedla strategier, visioner och mål. ”A manager that 

doesn’t communicate effectively is not a CIO” (Sisco, 2001, k.4). Vidare uttrycker Sisco (2001) att 



26 
 

effektiv kommunikation är nyckeln för att kunna bedriva framgångsrikt ledarskap. Anställda kommer 

inte att följa en ledare som inte kan kommunicera med dem. CIO:n är bryggan mellan 

organisationsledningen och IT-verksamheten, vilket leder till att CIO:ns uppgift är att förmedla mål 

och dess syften inom organisationen och det på ett lättförståeligt sätt. Sisco (2001) beskriver att 

kommunikation är viktigt i det dagliga arbetet för att kunna motivera och leda organisationen, något 

som Hargie och Tourish (2000) stödjer. Dessutom är det viktigt i ett längre perspektiv då genom att 

CIO:n förmedlar visionerna och gör dem tydliga i organisationen (Sisco, 2001).  

Ledarpositionen CIO kräver goda kunskaper gällande kommunikation. En ledare måste kunna 

kommunicera effektivt då kommunikation är en stor del av vardagen (Barrett, 2006). Genom goda 

kommunikationsfärdigheter skapas ett förtroende för ledaren, något som medför förtroende från 

organisationen (ibid). Barrett (2006) uttrycker vidare att det inte går att vara en effektiv ledare utan 

effektiv kommunikation. 

”Through effective communication, leaders lead” (Barrett, 2006, s. 386). 

Barrett (2006) uttrycker att den illustrerade 

kommunikationen i figur 3 är den ideala 

kommunikationen och det mest effektiva 

sättet. Med kommunikation enligt figur 3 

uppstår inga missförstånd då avsändaren 

förstår kontexten och mottagaren, sedan 

kommuniceras ett tydligt meddelande, och 

mottagaren förstår meddelandet precis 

som avsändaren planerat (ibid). Om denna 

teoretiska kommunikationsprocess 

fungerade i verkligheten skulle 

kommunikation vara något självklart och enkelt. Barrett (2006) anser att detta inte är en korrekt bild 

av verkligheten då en viktig del saknas, nämligen organizational noise (störningsvariabler). 

Störningsvariabler är de avbrott eller störningar som uppstår i kommunikationen, exempelvis val av 

medium, ordval eller fenomen som kan påverka det som kommuniceras (ibid). Genom att förutspå 

dessa störningar kan de hanteras vilket leder till att meddelandet som kommuniceras når 

mottagaren utan förvrängning – något som är grunden för effektiv kommunikation (ibid). En ledare 

bör därmed enligt Barrett (2006) sträva efter att uppnå den ideala kommunikationstriangeln där 

antalet störningsvariabler reduceras. 

Figur 3, Kommunikationsprocess (Barrett, 2006) 
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Vidare anser också Hargie och Tourish (2000) att kommunikation är viktigt när det kommer till 

ledarpositioner inom en organisation. Anställda kommer inte acceptera en idé som de inte förstår 

syftet med, vilket medför ökade problem gällande att uppnå acceptans och engagemang (ibid). För 

att kunna leda effektivt i en organisation krävs öppen kommunikation där ledaren innehar personliga 

egenskaper såsom värme, uppriktighet, stödgivande och en vilja att föra en dialog framför monolog 

(ibid). 

3.4 Den teoretiska CIO:n 

Detta avsnitt syftar till att ta fram den teoretiska CIO:n utifrån tidigare behandlat teoretiskt material. 

Utifrån teorin kommer vi föra diskussion och motivera varför vi anser att det givna kunskapsområdet 

är relevant. Nedan presenteras de olika kunskapsområdena vi har identifierat för att sedan 

presenteras i en bild och då i relation till CIO-rollen. Vi har identifierat de kunskapsområden som vi 

anser i störst grad påverkar CIO-rollen. Med kunskapsområde menar vi ett område där det krävs 

kunskap inom för att på ett framgångsrikt sätt kunna arbeta som CIO. 

3.4.1 Verksamhetskunnande 

Som Peppard et al. (2011) nämner så är verksamheter idag mer beroende av IT än någonsin tidigare. 

Med detta höga beroende är det föga förvånande att kunskap om verksamheten kan användas för 

att ta tillvara på nya möjligheter. Ett verksamhetskunnande blir därför viktigt för att en CIO ska kunna 

leva upp till de förväntningar som finns på rollen.  

En av uppgifterna som en CIO ofta har är att reducera organisationens kostnader (Eiras, 2010). IT kan 

då användas som ett verktyg för att reducera kostnader. Ett verksamhetskunnande anser vi är 

nödvändigt för att kunna genomföra de besparingar där det finns störst behov. Utan ett 

verksamhetskunnande kommer besparingar initieras på områden där det saknas förståelse för hur 

organisationen påverkas av en resursreducering. Verksamhetskunnande kan samtidigt medföra 

identifiering av problemområden där resursförbrukningen är högre än vad den borde vara. Det blir 

därmed en bidragande parameter till att ta rätt beslut. Eiras (2010) nämner även att det krävs 

kunskap om verksamhetens behov för att kunna leverera resultat, något som åter lägger stor vikt vid 

verksamhetskunnande. Med ett verksamhetskunnande kan dessa behov förutses, att leverera en 

lösning på ett behov som ännu inte uppstått bidrar till konkurrensfördelar och en mindre anpassning 

när behovet faktiskt uppstår. Utan ett verksamhetskunnande, utan möjlighet att förutse behov, 

kommer CIO:n visserligen kunna hantera nya behov – dock kommer inte dessa vara lika förberedda 

och kan medföra högre resursförbrukning och eventuellt störningar i det operativa arbetet.  

Hunter (2010) betonar att det finns ett krav på branschkunskap vilket medför möjlighet till att ta mer 

välgrundade beslut. Verksamhetskunnande är därmed en central del i beslutsfattandet som CIO 
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(Chun & Mooney, 2009). Ett välgrundat beslut medför att ”rätt” beslut oftare tas, och att CIO:n tar 

”rätt” beslut anser vi är kritiskt. Vidare uttrycker Chun och Mooney (2009) att verksamhetskunnande 

är en aspekt som krävs för att en CIO ska kunna influera organisationsledningen. 

Vi kan identifiera att leverera resultat, identifiera problemområden och förutse behov är viktigt för 

en CIO. Vi ser därför verksamhetskunnande som ett viktigt kunskapsområde då kunskap inom detta 

område är en del av helhetsbilden för att lyckas som CIO.  

3.4.2 IT-kunnande 

Som Marchand (2008) förklarar så hade IT ett större fokus förr i CIO-rollen jämfört med idag. 

Exempelvis nämner Lindström et al. (2006) att den högsta prioriteringen för de CIO:s de studerade 

var att öka kvaliteten på den samverkan som finns mellan IT och verksamheten. Detta anser vi 

bekräftar att även om andra områden kompletterat IT-området och att det därmed fått mindre 

fokus, är det fortfarande högst relevant för en CIO. Enligt Peppard et al. (2011) finns IT överallt och 

organisationer är mer beroende av IT än någonsin tidigare. Det innebär att en CIO:s IT-kunnande 

fortfarande är viktigt. 

Stephens och Loughman (1994) nämner att det är viktigare att ha ett verksamhetskunnande jämfört 

med att vara en teknisk specialist. Det är viktigt att se CIO-rollen ur ett helhetsperspektiv, IT är 

fortfarande en central del även om en CIO numera inte behöver vara IT-specialist. Utan ett IT-

kunnande kommer arbetet vara avgränsat från IT, och då blir det snarare en ny roll som skapas med 

många begränsningar. Eftersom IT är en central del i många verksamheter, som Peppard et al. (2011) 

hävdar, så är arbetet som CIO omöjligt att genomföra utan grundläggande kunskap om IT. Många 

förändringar och effektiviseringar kommer direkt eller indirekt involvera IT, det ställer därmed krav 

på IT-kunnande. Eiras (2010) anser att en CIO bör ha den bästa kunskapen gällande IT-systemen i 

organisationen. Vi anser att det känns orimligt att en CIO ska ha expertkunskap inom alla system men 

delar åsikten att det krävs viss kunskap om alla IT-system. Det för att CIO:n ska ha en förståelse för 

IT-systemen och på så sätt kunna använda sin kunskap för att ta välgrundade beslut.  

Vi anser att IT är ett område nära relaterat till CIO-rollen samt att ett IT-kunnande behövs för att 

kunna ta beslut och arbeta i CIO-rollen. Vi ser därför IT-kunnande som ett viktigt kunskapsområde för 

en CIO. 

3.4.3 Strategiskt kunnande 

Eiras (2010) uttrycker att det är viktigt att skapa en tydlig IT-strategi för att förbättra de IT-relaterade 

besluten som tas i en organisation. Genom skapandet av en IT-strategi behöver CIO:n ha ett 

strategiskt kunnande. Denna strategiska kunskap kan varaatt förstå hur IT kan stödja verksamheten. 
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Genom ett strategiskt perspektiv kan en sådan strategi skapas och stödja verksamhetens mål. 

Kommunikation är även det viktigt för att sprida strategin inom organisationen så att alla strävar mot 

samma mål (Sisco, 2001).  

Broadbent och Kitzis (2004) betonar att en CIO behöver ha en strategi för att skapa en vision för hur 

mål ska kunna uppnås. Sisco (2001) anser att strategi är vad du ska göra. Vidare uttrycker Broadbent 

och Kitzis (2004) samt Sisco (2001) att det är viktig att tänka långsiktigt som CIO. Att kunna planera 

för framtiden, att om organisationen förväntas göra ändringar i arbetsprocesser eller att studera om 

processer stödjs av IT, kan en CIO försäkra sig om att IT inte hindrar förändringar och 

organisationsutveckling. Detta anser vi är en kritisk del av CIO:ns arbete, att försäkra att IT stödjer 

organisationen och inte begränsar den. Dessutom anser Sisco (2001) att en välfungerande strategi 

förbereder en CIO på eventuella problem och bidrar med värde genom att CIO:n kan vidta proaktiva 

åtgärder för att undvika problem.  

Enligt Earl och Feeny (1995) är det viktigt att leverera projekt i tid, det för att skapa kredibilitet och 

trygghet samt ett förtroende för IT. Att ha ett strategiskt kunnande blir därmed viktigt för att kunna 

planera och leverera ett projekt i tid. Att exempelvis lämna utrymme för extra resurser eller att 

planera för akuta problem så att de kan åtgärdas utan att påverka leveransen av ett projekt är några 

delar som kan underlättas genom att tänka och planera strategiskt. Att leverera projekt i tid är 

prioriterat då projektleveranser påverkar andra projekt, kontrakt och förändringar.  

Vi anser att ett strategiskt kunnande medför möjlighet till bättre resultat och större chans att ta de 

vägval som är bäst för verksamheten. Vi ser därför strategiskt kunnande som ett viktigt 

kunskapsområde. 

3.4.4 Kommunikativt kunnande  

Peppard et al. (2011) uttrycker att kommunikation är viktigt för att en CIO ska kunna förmedla rätt 

information till rätt person eller avdelning. Att kunna avgöra vem eller vilka som behöver vilken 

information, och sedan leverera denna, kan avgöra utfallet för ett projekt. Stephens & Loughman 

(1994) anser att kunna kommunicera bra är kritiskt för en CIO. Även Sisco (2001) anser att 

kommunikation kan användas för att förmedla strategier och mål. Att därmed kunna ge en kortare 

förklaring varför något är som det är, varför ett specifikt beslut har tagits, anser vi är viktigt för att 

vidmakthålla motivation och för att skapa förståelse.  

Barrett (2006) talar om att en ledare måste ha goda kunskaper gällande kommunikation, och att en 

CIO måste kunna kommunicera effektivt. Vi vill belysa framförallt effektiv kommunikation och 

presenterar kommunikationsprocessen i figur 3, kapitel 3.3.2, där effektiv kommunikation beskrivs. 
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En CIO lär ha ett uppbokat schema med mycket möten och aktiviteter – att då inte kunna förmedla 

ett budskap på en begränsad tid är något vi ser som mycket svårhanterligt. Snarare vill vi hävda att 

en CIO inte kommer lyckas om denne inte kan kommunicera effektivt och tydligt. Att kommunicera 

på ett bra sätt blir därmed något som förutsätts, ett krav, i rollen som CIO. Dock kan det uppstå 

störningsvariabler, vilka är parametrar som stör kommunikationsprocessen, och dessa måste 

hanteras för att kunna kommunicera effektivt.  

Kommunikation är viktigt i en ledarposition och god kommunikation leder till högre acceptants och 

engagemang enligt Hargie och Tourish (2000). Både acceptans och engagemang är viktigt i rollen som 

CIO anser vi, speciellt med tanke på att CIO-rollen i sig är väldigt högt upp i en organisation. Det blir 

därmed viktigt att acceptans och engagemang sprider sig inom organisationen. Genom kunskap inom 

kommunikation kan CIO:ns arbete effektiviseras och missförstånd reduceras, samtidigt som 

förståelse kan bildas vilket leder till ökad acceptans.  

Vi anser att kommunikativt kunnande är viktigt för en CIO då det behövs för att kommunicera med 

anställda och sprida acceptans och engagemang. Kommunikativt kunnande är därför ett relevant och 

viktigt kunskapsområde för en CIO. 

3.4.5 Ledarskapskunnande  

Sisco (2001) uttrycker att ledarskap för en CIO är viktigt, bra ledarskap har kan motivera anställda och 

då bidra med värde till organisationen. Att kunna leda anställda och motivera dem att genomföra ett 

bra arbete är en viktig parameter för att CIO:n med hjälp av sina anställda ska kunna uppnå uppsatta 

mål. Om en CIO är en bra ledare bidrar det med ökad effektivitet, det genom ökad motivation samt 

genom bra resursplanering. Det är något Vecchio (2007) håller med om genom att uttrycka att bra 

ledarskap bidrar med många positiva effekter för en organisation. En sådan positiv effekt kan vara 

ökad möjlighet att anpassa organisationen efter förändringar som sker (Beer et al. 2005). 

Ledarskap handlar mycket om att förklara för anställda hur deras arbete påverkar helheten och på 

vilket sätt just deras arbete är viktigt, ”leadership is the process of making sense of what people are 

doing together so that people will understand and be committed” (Drath & Palus, 1994, s.8). Drath 

och Palus (1994) uttrycker att om anställda erhåller en förståelse för hur deras arbete påverkar 

påverkas deras motivation positivt, vilket leder till en positiv effekt på deras arbete. Dessutom anser 

Eiras (2010) att det är viktigt att en CIO skapar relationer i organisation, det för att erhålla 

förtroende. Relationer syftar även till att underlätta användandet av expertkunskap inom 

organisationen (ibid). Det för att en CIO inte kan vara expert inom alla områden och måste på så sätt 

utnyttja den kunskap som finns inom organisationen. 
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Dock är det viktigt att förstå att det är svårt att uppnå bra ledarskap, och vad bra ledarskap innebär. 

Vi anser att bra ledarskap är hur väl Yukls (2012) definition av ledarskap uppnås, ”Ledarskap är den 

process som innebär att påverka andra till att förstå och vara överens om vilka uppgifter som bör 

utföras och hur utförandet bör ske. Ledarskap är också den process som syftar till att underlätta 

individuellt och gemensamt arbete mot delade mål” (Yukl, 2012, s.11). Dessutom är det viktigt att 

förstå att ledarskap får olika effekter beroende av organisation och person. Goleman (2000) uttrycker 

att olika ledarskapsstilar fungerar olika bra beroende av den givna situationen, det är därför viktigt 

att en ledare kan anpassa sitt ledarskap och på så sätt få ut största möjliga värde. Vidare uttrycker 

Sisco (2001) att ledarskap också handlar om att kunna styra verksamhetens resurser, vilket innebär 

att resursplanera så att de anställdas expertkunskap används på det mest effektiva sättet. 

Vi anser att det är viktigt för en CIO att kunna hantera ledarskap på ett bra sätt för att kunna uppnå 

det förväntade värdet. Misslyckas en CIO med ledarskap kommer det att leda till negativa effekter, 

då genom omotiverad personal och lågt förtroende. Därför är ledarskapskunnande ett viktigt 

kunskapsområde för en CIO.  

3.4.6 Konkurrensfördelskunnande  

Detta kunskapsområde ser till CIO:s kunnande avseende att uppnå konkurrensfördelar. Stephens och 

Loughman (1994) uttrycker att det är viktigt att en CIO använder IT för att skapa konkurrensfördelar. 

Det innebär att en CIO med hjälp av IT ska identifiera och använda innovativa IT-lösningar som bidrar 

med positiva effekter för organisationen. Lyckas en CIO med detta anser vi att det leder till en fördel 

gentemot konkurrenterna. Dessutom anser Stephens och Loughman (1994) att en CIO bör vara 

innovativ i sin roll. Peppard et al. (2011) ser det som att det är en CIO:s uppgift att identifiera 

informationsbehov och hantera dessa som ett sätt att skapa konkurrensfördelar. 

Broadbent och Kitzis (2004) poängterar att en CIO arbetar för att använda IT som stöd för 

verksamheten, något som stöds av Marchand (2008), Peppard et al. (2011), Eiras (2010), Cherinka et 

al. (2009) och Stephens och Loughman (1994). Enligt Broadbent och Kitzis, (2004) kan 

konkurrensfördelar uppnås genom att IT stödjer verksamheten. Det innebär att 

verksamhetskunnande ger mer välgrundade beslut vilket ökar möjligheten att ta bra beslut som leder 

till bra lösningar som i sin tur ger konkurrensfördelar. Det är således viktigt att en CIO har kunskap 

om hur konkurrensfördelar kan uppnås. Cherinka et al. (2009) uttrycker att det är CIO:ns ansvar att få 

organisationens övergripande strategi att fungera väl tillsammans med dess IT-strategi och på så sätt 

försäkra organisationen om att konkurrensfördelar uppnås. Det är en åsikt Eiras (2010) delar och 

uttrycker att en strategi kan ses som mall för hur verksamhetens mål ska uppnås.  
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Peppard et al. (2011) betonar värdet av information och identifierar information som något som kan 

bidra till konkurrensfördelar. Det finns alltså många olika delar inom en CIO:s ansvarområde som kan 

bidra med konkurrensfördelar, vi är av åsikten att det är viktigt att en CIO ser bra lösningar som ett 

bidrag till organisationens konkurrenskraft. Vi ser konkurrensfördelar mer som en filosofi som krävs 

för att en CIO ska kunna uppnå maximal nytta, att se potentiella möjligheter med innovativa 

lösningar som kan bidra med konkurrensfördelar anser vi vara viktigt. Det innebär att en CIO:s 

kunskap om hur konkurrensfördelar uppnås är viktigt för organisationen.  

Att uppnå konkurrensfördelar med IT som verktyg är nära knytet till CIO-rollen. Att stödja 

verksamheten med IT är en viktig del av CIO:ns arbete och kunskap om hur konkurrensfördelar kan 

uppnås är således viktigt för att leverera ett bra resultat i rollen. Därför är 

konkurrensfördelskunnande ett viktigt kunskapsområde för en CIO. 
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3.4.7 Sammanställning av den teoretiska CIO-rollen 

 

 

Figur 4, Den teoretiska CIO:n 

Figur 4 är en sammanställning av de aspekter vi identifierat som ställer krav på CIO-rollen. Vi vill 

förtydliga att detta bör ses utifrån ett rollperspektiv. 
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4 Empiri 

I följande kapitel presenteras resultatet från våra intervjuer. Insamlad data presenteras utifrån 

tidigare skapade kunskapsområden och kommer sedan användas i analysavsnittet. Varje intervju 

presenteras separat med tillhörande organisationsbeskrivning och kort presentation av 

intervjuobjektet.  

Vi vill inleda med ett förtydligande om att ingen av följande intervjuobjekt har den officiella titeln 

CIO. Vi ser dock inte detta som ett problem då intervjuobjekten uttrycker att deras roll kan likställas 

en CIO-roll, trots annan formell titel. Detta grundas ytterligare med Peppard et al. (2011) som menar 

att begreppet CIO är ovanligt i Europa och att organisationer ofta använder andra titlar för en 

position med samma innebörd. Även Språkrådet (2013) anser att begreppet CIO är svårt att 

översätta. Ofta översätts CIO till IT-direktör eller strategisk IT-chef, men begreppet är flertydigt och 

det rekommenderas att istället använda begrepp som tydligare beskriver tjänstens innehåll 

(Språkrådet, 2013). Det medför att vi vidare behandlar våra intervjuobjekt som CIO:s.  

4.1 Intervju 1 - Norrbottens läns landsting 

Denna intervju genomfördes med Kristina Jonsson vid Norrbottens läns landsting (NLL). NLL omfattar 

i dagsläget ungefär 7000 anställda där majoriteten arbetar med hälso- och sjukvård (Landsting, 

2013). Jonsson innehar formellt titeln Divisionschef för IT och medicinteknik, men likställer rollen 

med att vara en CIO. Med en systemvetenskaplig utbildning samt tidigare erfarenhet inom landsting 

och konsultverksamhet arbetar Jonsson idag med att förbättra NLL’s IT-system och processer.  

CIO kunskapsområden 

Rangordning av identifierade kunskapsområden där siffra 1 är viktigast och siffra 6 ses som minst 

viktig. 

 _1_. Ledarskapskunnande 
 _2_. Verksamhetskunnande 
 _3_. Strategiskt kunnande  
 _4_. Kommunikativt kunnande 
 _5_. IT-kunnande 
 _6_. Konkurrensfördelskunnande 

 
 
Ledarskapskunnande ser Jonsson som det viktigaste kunskapsområdet då det är med ledarskap en 

CIO får organisationen att gå mot rätt riktning. Jonsson anser även att verksamhetskunnande är 

viktigt då det bidrar med inflytande vilket leder till att CIO:n har möjlighet att genomföra 

förändringar. Kommunikativt kunnande anser hon är ett krav för att vara en bra ledare. Vidare anser 
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Jonsson att IT-kunnande är viktigt för att kunna leverera ett bra resultat. Sist placerar hon 

konkurrensfördelskunnande och anser att det kunskapsområdet är det minst relevanta i jämförelse 

med de övriga.  

Verksamhetskunnande  

Jonsson uttrycker att till skillnad från övriga landsting har NLL valt att utöka CIO:ns ansvarsområde 

från att enbart inkludera IT till att även inkludera telefoni och medicinsk teknik. Det för att dessa 

områden har en nära koppling till IT, framförallt genom IT-plattformar och IT-nätverk. Att 

sammanfoga dessa delar med IT leder till en effektiv styrning och hantering gällande förändringar. 

Huvuduppgiften för Jonsson är arbete med interna processer, att effektivisera dessa och samtidigt 

upprätthålla kundfokus. Kunden i hennes fall är övriga avdelningar inom NLL. Huvudanledning till 

detta kundfokus är att ärenden ska lösas snabbt och effektivt.  

Det finns inga tydligt förmedlade förväntningar på hennes roll, framförallt påpekar Jonsson att det 

huvudsakligen är hon som sätter egna förväntningar. Dessa förväntningar är nära relaterade till att 

Jonssons verksamhet fungerar, exempelvis att budgeten inte överskrids. Jonsson uttrycker att om 

hennes kunder är nöjda så blir även organisationsledningen nöjda med hennes prestation. Jonsson 

betonar att genom att hålla sig uppdaterad gällande verksamhetens mål och behov så erhåller hon 

en förståelse för förändringsbehovet. Det är något Jonsson anser leder till att organisationsledningen 

inte behöver förmedla förväntningar. Jonsson uttrycker att inflytande är viktigt och anser att en CIO 

kan vara hur duktig som helst men utan inflytande i organisationsledningen blir arbetet omöjligt. Det 

leder till att Jonsson vill utöka de identifierade kunskapsområdena med ”möjlighet till inflytande”.  

Jonsson anser sig ha god kunskap om verksamheten, framförallt kopplat till vilka lösningar som ska 

utvecklas samt hur dessa lösningar ska skapa mervärde. Hon anser att verksamhetskunnande är 

viktigare än tekniskt kunnande, det för att verksamhetskunnande används mer i det dagliga arbetet 

än tekniskt kunnande. 

”Att skapa relationer inom hela organisationen anser jag är extremt viktigt” (Jonsson). Att bygga 

relationer är för Jonsson ett steg i att vara kundvänlig. Kundvänlighet syftar enligt henne till att förstå 

och bemöta kunden professionellt. Jonsson försöker möta människor i olika grupperingar, hon skapar 

även grupperingar för att fånga upp frågor och ge återkoppling. Med gruppering avses en grupp 

anställda som träffas för att diskutera organisationsrelaterade frågor Detta synsätt försöker Jonsson 

sprida inom organisationen genom att visa vikten av detta förhållningssätt. Som CIO anser Jonsson 

att man måste arbeta aktivt med att skapa grupperingar för att få inflytande från verksamheten. 

Därför anser hon att rollen som CIO kräver en drivkraft för att skapa grupperingar och erbjuda 
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möjligheter till att diskutera frågor. Att skapa grupper som hanterar de frågor och önskemål som kan 

uppstå är viktigt för Jonsson då hon själv inte kan vara delaktig i allt. Organisationsstrukturen måste 

därmed vara tydligt förmedlad inom organisationen, det bidrar med en tydlighet avseende vilka som 

ansvarar för vad och vilka som ska kontaktas i specifika ärenden.  

Jonsson anser inte att tidigare verksamhetskunnande är avgörande i rollen som CIO. Dock ser 

Jonsson verksamhetskunnande som en fördel, framförallt för att erhålla ödmjukhet och förståelse. 

Jonsson anser att kundfokus är viktigare än verksamhetskunnande då kundfokus medför att CIO:n 

förstår kunden och detta kan kompensera för avsaknad av verksamhetskunnande.  

IT-kunnande 

Något som Jonsson ser som en klar fördel i det dagliga arbetet är hennes delaktighet i 

organisationsledningen. Det ger henne möjligheten att påverka frågor, mål och dylikt inom CIO:ns 

ansvarsområde. Genom ett nära samarbete med organisationsledningen samt ett stort mandat och 

förtroende ges Jonsson möjligheten att utforma en bra IT-verksamhet för NLL. Jonsson ser detta som 

en optimal lösning gällande hennes involvering i organisationsledningen. 

Vad gäller reducering av IT-kostnader anser Jonsson att många ser detta ur ett begränsat perspektiv. 

Framförallt anser hon att högre IT-kostnader kan bidra till reducering av andra kostnader då en IT-

investering kan bidra med effektivisering inom andra delar av organisationen. Jonsson påpekar att 

det är verksamheterna som ska plocka hem nyttan och anser att mer satsning på IT-verksamheten 

medför möjlighet att reducera andra kostnader inom organisationen. Istället för att fokusera på 

kostnadsreducering anser Jonsson att organisationen bör ställa krav på att kunna ”räkna hem” en 

investering. Med ett helhetsperspektiv anser Jonsson att IT-kostnaderna kan vara höga om 

organisationen blir mer kostnadseffektiv. Jonsson anser att det är viktigt att visa det värde som en 

kostnadsökning bidrar med.  

Att ha kunskap om alla IT-system i verksamheten anser Jonsson är omöjligt. Dock anser Jonsson att 

det är en fördel att vara ”… generalist på systemnivå – alltså att man genom utbildning och 

erfarenhet förstår IT-system och dess principer för att sedan förstå problematiken.” (Jonsson). 

Strategiskt kunnande  

Utvärdering av en förändring upplevs av Jonsson som komplicerat, framförallt grundat i 

problematiken med att identifiera bra mätvärden. I dagsläget kan NLL inte mäta på de mest 

intressanta parametrarna då de är svårmätbara. Jonssons upplevelse är att NLL själva antar att IT-

verksamheten förbättrar, men att IT-verksamheten många gånger inte kan mäta hur stor förbättring 
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det blev. Framförallt upplevs effektivitet och nöjdhetsindex vara intressanta parametrar, dock är de 

parametrarna komplexa att mäta. Det resulterar i att de mätningar som genomförs sällan förmedlas 

då de inte bidrar med något direkt värde. Jonsson betonar att hon framförallt vill förmedla 

effektiviseringar med konkreta mätvärden, exempelvis att något blev två procent effektivare och det 

resulterar i X-miljoner kronor i kostnadsbesparing. Detta skulle vara intressant att förmedla anser 

Jonsson, dock finns inte möjlighet i dagsläget att mäta dessa parametrar.  

Att förankra IT-investeringar med verksamhetsmål är inget som anses problematiskt, speciellt då 

Jonsson förtydligar att det är stegen innan själva IT-investeringen som kräver målförankring. 

Huvudsakligen är det förändrade arbetssätt som måste förankras i mål, se till att pengar finns 

tillgängligt och att förändringen stödjer verksamhetsmålen. Vid själva investeringspunkten är beslut 

och aspekter välgrundade då de tidigare undersökt förankringen. Jonsson anser att gemensamma 

beslut och strategier bör formas så att arbetet underlättas. Den största utmaningen enligt Jonsson, i 

breda införanden, är att erhålla en konsensus över verksamhets- och divisionsgränser.  

Kommunikativt kunnande  

Jonsson upplever kommunikationsområdet som komplicerat och uttrycker ”det är alltid svårt att 

kommunicera och det är aldrig tillräckligt” (Jonsson). Som exempel nämner Jonsson att det nästan 

upplevs omöjligt att sprida all information till hennes 140 anställda. Hon anser att det inte går att 

informera alla om allt. I rollen som CIO kommunicerar Jonsson även med organisationsledningen, 

något som medför att hon måste förklara komplexa samband på ett enkelt sätt. Uppgiften blir 

därmed att kommunicera tekniska termer på ett begripligt sätt utan att förutsätta kunskap inom 

området. Jonsson förtydligar att det inte går att förenkla kommunikation tillräckligt för att människor 

ska känna sig trygga. Hon betonar vikten av kommunikation och att NLL, som första landsting i 

Sverige, anställt en informatör som arbetar endast med kommunikation, det för att reducera 

komplexiteten.  

Ledarskapskunnande  

”För att lyckas som ledare måste man älska människor” (Jonsson). Det behövs även en vilja att 

utveckla personliga egenskaper samtidigt som agerandet sker systematiskt och strategiskt. 

Framförallt anser Jonsson att en ledare i CIO-rollen måste få sina anställda att växa och ta ansvar, att 

låta dem driva frågor i de områden där de innehar expertkunskap. Jonsson anser att en CIO måste ha 

bra underställda chefer som bär sina områden. Att utöva ledarskap ser hon inte som ett 

problematiskt område, framförallt grundat i att arbetsplatsen tillhandahåller ledarskapsprogram, 
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chefsutbildningar och styrdokument för ledarskap. Jonsson påpekar dock att det används många 

vackra ord när det kommer till ledarskap, ord som kan vara svårtolkade. 

Konkurrensfördelskunnande  

Vad gäller konkurrensfördelar har NLL, i egenskap av landsting, inga direkta konkurrenter. Dock 

betonar Jonsson att de inte genomför förändringar som inte förbättrar, samtidigt som hon väljer att 

se verksamheten som konkurrensmässig. Framförallt menar Jonsson att hennes avdelning har som 

mål att vara lika effektiv som andra aktörer på marknaden. Det medför att IT-verksamheten 

vidmakthåller sin status som tillgång för landstinget. Jonsson menar att IT-verksamhetens mål är att 

ha bättre och billigare lösningar än andra aktörer. Inom landstingsvärlden diskuteras det även kring 

innovation enligt Jonsson. Hon anser att området IT är ett innovativt område, och att det handlar om 

att hitta smarta lösningar på problem. Innovation för NLL handlar om smarta lösningar istället för 

skapandet av nya produkter.  

4.2 Intervju 2 – Linköpings Universitet 

Denna intervju genomfördes med Joakim Nejdeby vid Linköpings Universitet (LiU). LiU har idag 

27 000 studenter och 3900 anställda (Linköpings Universitet, 2013). Nejdeby arbetar i dagsläget som 

CIO, dock med den formella titeln IT-direktör. Med en datavetenskaplig utbildning och 16 år i 

branschen arbetar han med att stödja studenter, forskare och anställda med IT. 

CIO kunskapsområden 

Rangordning av identifierade kunskapsområden där siffra 1 är viktigast och siffra 6 ses som minst 

viktig. 

 _1_. Kommunikativt kunnande 
 _2_. Strategiskt kunnande 
 _3_. Ledarskapskunnande 
 _4_. Verksamhetskunnande 
 _5_. IT-kunnande 
 _6_. Konkurrensfördelskunnande 

 
Nejdeby anser att alla kunskapsområden är viktiga. Kommunikation anser han är viktigast ur 

perspektivet att en CIO måste kunna förmedla och sälja IT till organisationen. Strategiskt kunnande 

samt ledarskapskunnande anses även de viktiga och nära relaterade. Verksamhetskunnande bidrar 

med kunskap så att beslut tas som stödjer verksamheten. Även om IT-kunnande får siffran fem anser 

Nejdeby att en CIO måste ha så pass stor kunskap inom IT så att man förstår den egna IT-

verksamheten. Minst viktig av dessa kunskapsområden anser Nejdeby vara 
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konkurrensfördelskunnande. ”Jag tror att man som CIO ofta har orimliga krav” (Nejdeby). Vidare 

uttrycker han att det är svårt att ha tillräcklig kunskap inom alla kunskapsområden.  

 

Verksamhetskunnande 

Nejdeby anser att han har både tekniskt- och verksamhetskunnande. Nejdeby påpekar att han inte 

kan allt om alla IT-system, dock har han en hygglig känsla för IT-system och verksamhetsprocesser 

generellt. Nejdeby menar att både tekniskt- och verksamhetskunnande krävs i rollen som CIO, 

framförallt för att CIO:n är den person som pratar med båda sidorna. Exempelvis nämner Nedeby att 

han måste kunna förstå vad organisationsledningen vill för att sedan förmedla det till en IT-tekniker. I 

slutändan anser Nejdeby att det mynnar ut i en förtroendefråga, för att få IT-teknikernas förtroende 

behöver en CIO tekniskt kunnande och verksamhetskunnande bidrar till förtroende från 

organisationsledningen. 

Nejdeby anser att det är svårt att komma helt utifrån organisationen in i rollen som CIO, framförallt 

då han misstänker att det tar minst ett år innan en CIO lärt sig kulturen och organisationen. 

Verksamhetskunnande är viktigt och kan bidra till att rätt beslut tas. Exempelvis nämner han 

”studentsatsningen” som kan lanseras den 15:e augusti eller 15:e september. För någon som 

kommer från en annan bransch kan 15:e september vara att föredra, alltså en månads extra tid för 

att finslipa projektleveransen. Nejdeby, med sitt verksamhetskunnande, vet att 15:e augusti är mer 

lämpligt för att då kan nya studenter lära sig och ta del av det nya systemet direkt. Det är något man 

måste ta i beräkning, det är en del av kulturen, och sådan kunskap menar Nejdeby att 

verksamhetskunnande är. 

IT-kunnande  

Nejdeby uttrycker ”Jag är i grunden tekniskt lagd men försöker alltid påpeka att IT är ett verktyg för 

att genomföra verksamhetsförändringar” (Nejdeby).. Genom att få IT att kännas mer tillgängligt 

anser Nejdeby att det skapar större förtroende. ”Det finns en poäng i att IT känns tillgängligt och att 

jag känns tillgänglig för då får man förtroende” (Nejdeby). Nejdeby ser det egna ansvarsområdet 

som odefinierat, även om allt som involverar IT är hans ansvar. Huvudsakligen ansvarar Nejdeby för 

hur IT ska användas för att utveckla verksamheten. Nejdebys ansvarsområden kan därmed beröra 

andra områden än IT, exempelvis ekonomi, vilket Nejdeby inte upplever problematiskt. Något 

Nejdeby inte anser skulle fungera är en befattningsbeskrivning med tydliga förväntningar, det 

eftersom förväntningar är dynamiska. Nejdeby preciserar, eftersom rektorns kunskap är så 

diversifierad, exempelvis en rektor med kemistbakgrund, så varierar IT-kunskapen stort från person 
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till person. Nejdeby ser därmed sig själv ansvara och hanterar det glapp som finns mellan IT-

verksamheten och rektorn.  

Nejdeby anser att IT-kunnande är viktigt och att en CIO måste ha så pass stor kunskap inom IT att 

man förstår den egna IT-avdelningen. En CIO måste även kunna avgöra vad som är rimligt utifrån 

resursbegränsningar och omfattning. Generellt anser Nejdeby att tekniska medarbetare vill göra den 

bästa lösningen, något som sällan är rimligt ur ett kostnadsperspektiv utan istället bör målet vara att 

nå en tillräckligt bra lösning. 

Nejdeby ser reducering av IT-kostnader som ett tvåvägs val; är IT ett kostnadscenter eller bidrar det 

till verksamheten? Nejdeby anser att IT är viktigt och bidrar till verksamheten och påpekar samtidigt 

att kontinuerliga krav på att reducera kostnader innebär att CIO:n har misslyckats med att förmedla 

det värde som IT tillför. Inom IT anser Nejdeby att huvudfokus bör ligga på verksamhetsutveckling. 

Reducering av kostnader kan vara möjligt, men det är inget krav så länge IT bidrar med mer värde än 

vad det kostar. 

Nejdeby ser sig själv som en säljare för IT. Han säljer mestadels idéer till alla i organisationen, något 

som innebär att han ser inflytande som en viktig del. Inflytande är nära kopplat till förtroende, något 

han anser man får genom att leverera fungerande lösningar. 

Strategiskt kunnande  

Nejdeby arbetar nära organisationsledningen för att kunna påverka strategier och filosofier. 

Organisationen har valt att fysiskt placera de högsta cheferna i samma korridor för att förbättra 

samarbetet. Nackdelen med detta, anser Nejdeby, är att man kommer längre från den egna IT-

verksamheten. Samtidigt anser Nejdeby att rollen som CIO inte innebär att han ska leda de anställda i 

det dagliga arbetet. Fördelen, som Nejdeby ser det, genom att placera alla höga chefer nära varandra 

är att det förbättrar möjligheterna att arbeta med verksamhetsutveckling. Verksamhetsutveckling 

kräver nära samarbete och Nejdeby anser att den fysiska närheten bidrar till att mycket tid kan 

spenderas på verksamhetsutveckling. Nejdeby tycker att delaktighet i organisationsledningen och 

beslutsfattande situationer är viktigt det för att kunna försvara utgifter och projekt. Att vara delaktig i 

organisationsledningen underlättar förmedling av visioner som CIO.  

För att utvärdera/mäta resultat menar Nejdeby att det främst är kopplat till kostnader som uppstår. 

Nejdeby anser att det är viktigt att studera andra parametrar än enbart ekonomiska, framförallt 

parametrar kopplade till kvalitet eller upplevt värde. Nejdeby anser dock att det är svårt att mäta 

dessa parametrar eftersom LiU inte säljer produkter likt ett försäljningsföretag och därmed har de 

svårt att identifiera mätpunkter. Nejdeby anser att det kan finnas flera parametrar som gör att 
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studenter väljer LiU, IT-systemen är dock bara en mindre del av helheten. Han anser därför att det är 

problematiskt när många parametrar utanför CIO:ns kontroll påverkar helhetsintrycket. Det leder till 

att det är svårt att mäta eventuella effekter. 

 

Kommunikativt kunnande 

Nejdeby anser att kommunikation är viktigt i processen att realisera en vision. Nejdeby arbetar aktivt 

med att utveckla idéer och förslag. Istället för att som CIO bestämma ett arbetssätt värderar Nejdeby 

diskussion för att forma en gemensam lösning. Han talar samtidigt om att information är något alla 

vill ha mycket av, men att det finns en risk att för mycket information sprids. Som exempel nämner 

Nejdeby eventuella diskussioner kring en omorganisering, vid omedelbar informering leder det till 

oroliga anställda och ifall omorganiseringen blir inställd har oro spridits i onödan. Detta är en insikt 

Nejdeby önskar att fler anställda insåg; att all information inte är nödvändig eller nyttig information. 

Det är CIO:ns ansvar att kunna värdera vilken information som ska spridas för att bidra med värde 

och vilken information som är överflödig.  

Ledarskapskunnande  

Enligt Nejdeby handlar ledarskap om att kunna sälja en vision eller idé. Även att kunna lyssna och få 

återkoppling anser han är viktigt. Ledarskap för Nejdeby handlar om relationer, det handlar om att 

lyssna, övertala och ibland bli övertalad. Vad gäller principer förmedlas de från organisationen, 

framförallt hur chefer förväntas uppföra sig. På så sätt kan LiU få en likhet mellan chefspositionerna, 

samtidigt som det finns möjlighet att hantera ledarskap unikt utifrån varje chef och forma det på 

olika sätt. 

På LiU anser Nejdeby att det är väldigt viktigt att skapa relationer, ”i min organisation är det extremt 

viktigt att skapa relationer” (Nejdeby). Framförallt har Nejdeby anställt många på IT-verksamheten 

och har därmed grunden till relationer. Samtidigt tillbringar Nejdeby stor del av sin tid på IT-

verksamheten, något som gör att han generellt har bra relationer där. Utöver det bygger Nejdeby 

relationer genom att kontinuerligt träffa andra i organisationen.  

Konkurrensfördelskunnande  

Nejdeby har skapat ett begrepp för hur han arbetar med konkurrenter, co-opetition. Det innebär att 

LiU som universitet samarbetar med andra universitet, dock endast när det är projekt som inte 

resulterar i att studenter väljer ett universitet framför ett annat, alltså de neutrala projekten. Vid 
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eventuella konkurrensfördelar behåller LiU projekten/produkterna/lösningarna internt, åtminstone i 

ett första skede så att LiU tar del av eventuella fördelar först.  

4.3 Intervju 3 – Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 

Denna intervju genomfördes med Jenni Wigholm vid Styrelsen för internationellt 

utvecklingssamarbete (SIDA). SIDA är en myndighet som arbetar med att minska fattigdomen i 

världen (SIDA, 2013). SIDA har i dagsläget över 700 anställda och arbetar med att förmedla bidrag 

och annan finansiering till över 33 länder (SIDA, 2013). Wigholm innehar den formella titeln IT-chef 

och har ett strategiskt ansvar över organisationens IT. Hon har 19års erfarenhet av allt från 

drifttekniker till driftchef, koncernutvecklare, informationschef och CIO.  

CIO kunskapsområden 

Rangordning av identifierade kunskapsområden där siffra 1 är viktigast och siffra 6 ses som minst 

viktig. 

 _1_. Kommunikativt kunnande 
 _2_. Ledarskapskunnande 
 _3_. Strategiskt kunnande 
 _4_. IT-kunnande 
 _5_. Verksamhetskunnande 
 _6_. Konkurrensfördelskunnande  

 
Kommunikativt kunnande ser Wigholm som viktigast då det bidrar till att skapa förståelse för IT, det 

genom en dialog mellan IT och verksamhet. Det skapar förutsättningen för att IT ska kunna bidra 

med värde till verksamheten. Ledarskapskunnande behövs då avsaknad av gott ledarskap leder till 

inga/dåliga leveranser, anser Wigholm. Strategiskt kunnande krävs för att leda IT med ett långsiktigt 

perspektiv och koordination med verksamhetens strategi. Vidare anser Wigholm att IT-kunnande 

krävs för att vara en bra beställare gentemot leverantörer och den egna organisationen. 

Verksamhetskunnande bidrar till dialog och förtroende samt medför bättre prioriteringsförmåga. 

Konkurrensfördelskunnande anser Wigholm beror på verksamheten och hon ser det därmed inte 

som ett kunskapsområde. Wigholm anser dock att konkurrensfördelar hade hamnat betydligt högre 

upp på hennes tidigare arbetsplats. Wigholm anser att några kunskapsområden saknas, framförallt 

nämner hon förbättring, förenkling, kostnadseffektivisering samt förändringsledning. 

Verksamhetskunnande  

Wigholm anser att både tekniskt kunnande och verksamhetskunnande är viktigt. ”Den tekniska 

kunskapen bidrar med förmågan att ifrågasätta och förstå lösningar samtidigt som 

verksamhetskunnande behövs för att kommunicera med verksamheten och skapa ett förtroende.” 
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(Wigholm). Med kunskap inom dessa områden anser Wigholm att en CIO kan utgöra bryggan mellan 

teknik och verksamhet. Wigholm ser IT och verksamhet som två områden som närmar sig varandra, 

något hon anser bidrar till att kunskap inom båda dessa områden blir lika viktigt. 

Wigholm saknar för närvarande djupare kunskap om verksamheten, men har bra kunskap inom 

tekniken och IT-miljön. Eftersom Wigholm har begränsad erfarenhet inom SIDA relaterar hon ofta i 

sitt arbete till sin tidigare arbetsgivare där hon hade mycket djup kunskap. Wigholm ser det som 

frustrerande att komma från en verksamhet med djupt verksamhetskunnande till att komma till en 

ny organisation utan den kunskapen. Wigholm ser det samtidigt som en fördel, att hon kan fokusera 

på de egna leveranserna. Wigholm ser det som viktigt att ha kunskap om IT och verksamheten, det är 

något som behövs för att skapa ett förtroende. Wigholm anser att denna kunskap måste hållas 

uppdaterad och att det möjliggör att bättre projekt kan levereras. 

IT-kunnande 

Wigholm berättar att det finns spridda förväntningar från SIDA gällande vad CIO-rollen förväntas 

bidra med. Framförallt anser Wigholm att det främst handlar om att tydliggöra leveranser. 

Uppdraget ser Wigholm som ”... att leverera allt som är kopplat till IT eller teknik.” (Wigholm). 

Förväntningarna ser Wigholm som svårtolkade, framförallt då det ofta är organisationsledningen som 

är beställare till IT-projekten. Organisationsledningen saknar ofta tillräckligt IT-kunnande för att 

kunna ställa tydliga krav och fokuserar istället på att något blir gjort och att lösningen fungerar 

tillfredställande. Wigholm beskriver därmed CIO-rollen och dess uppdraget som en roll med mycket 

eget ansvar. Wigholm önskar att organisationsledningen hade en större generell förståelse för IT och 

teknik så att verksamhetsmål och IT kan kopplas på ett bättre och enklare sätt. Wigholm anser att IT-

verksamheten ofta har för mycket eget ansvar, det är svårt att nå ett bra resultat om verksamhetens 

övriga områden inte involveras. IT ska fungera som en stödverksamhet som fokuserar på att stödja 

andra verksamheter i strävan efter att uppnå mål. Wigholms erfarenhet pekar dock mot att IT-

verksamheten tenderar att bli isolerade och får hantera situationer själva. Wigholm ser IT-

verksamhetens möjlighet att samverka med verksamhetens olika delar som stor då IT finns överallt.  

Wigholm ser arbete inom IT som ett arbete som ständigt involverar förändring. Hon anser att 

förändringar måste ske då teknik ständigt utvecklas. Wigholm anser även att IT måste utvecklas då 

det alltid finns nya saker att förhålla sig till, såsom hårdvara och mjukvara. Att arbeta inom en IT-

verksamhet kräver kontinuerligt arbete med kunskapsutveckling. Wigholm anser således att 

förändringskunskap är viktigt. 
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Främst ser Wigholm den största förbättringspotentialen i att organisationsledningen erhåller större 

IT-kunnande, det för att kunna koppla verksamhetsmål med IT-relaterade mål. Hon ser IT-

verksamheten som en medlare, någon som kan förklara och hjälpa verksamheter att lösa frågor och 

problem. Wigholm ser en utmaning i att finna ett bra sätt att utbilda, utveckla och öka kunskapen i 

organisationsledningen gällande IT. I nuläget finns det ingen strategi för detta utan det är något 

Wigholm ser värde i att implementera.  

Wigholm anser att det är viktigare att hålla kostnader än att reducera dem, framförallt kopplat till att 

SIDA förnärvarande etablerar en ny organisation och nya arbetssätt. IT ses som en kostnad för att 

driva verksamheten, dock med perspektivet att IT behövs för att driva verksamheten framåt. 

Wigholm anser att IT bör fokusera på att stödja, förenkla och effektivisera organisationen.  

Strategiskt kunnande 

Wigholm anser att hennes samarbete med organisationsledningen är ”halvnära”. Det för att 

organisationen är platt och hennes chef sitter i organisationsledningen. Det bedrivs många 

förändringsprojekt som involverar IT, dock är inte IT något återkommande som kontinuerligt 

behandlas av organisationsledningen. Wigholm önskar att IT och utvecklingsfrågor fick ett större 

fokus på organisationsledningsnivå. Genom detta skulle hon som CIO kunna bidra till att öka 

förståelsen för IT-relaterade frågor. 

Vad gäller mätningar saknar de ett strukturerat sätt att arbeta med förändringar. Förändring är dock 

på gång genom införande av projektmodeller och projektstyrning. På IT-verksamheten analyseras 

framförallt syfte och mål för att kunna identifiera möjliga förändringar. 

Kommunikativt kunnande  

Wigholm ser kommunikation som nyckeln för att skapa relationer, och det i sin tur underlättar 

skapandet av förståelse för IT. Genom att bygga relationer kan Wigholm förmedla nyttan och sprida 

kunskap om vad IT-verksamheten gör. Det genomförs genom att skapa en dialog och förståelse. 

Ledarskapskunnande 

Eftersom SIDA inte är lika IT-intensivt som Wigholms tidigare arbetsgivare så är relationer inte lika 

avgörande. Wigholm anser att en CIO inte får ignorera relationsskapande samtidigt som mer IT-

intensiva organisationer kräver större fokus på relationer och vikten av dessa blir tyngre. Wigholm 

saknar dock riktlinjer och principer för ledarskap. Framförallt anser hon att området skulle bli enklare 

om det fanns riktlinjer som alla följde.  
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Konkurrensfördelskunnande  

”Jag skulle vilja säga att man inte ser konkurrenter.” (Wigholm). Hon poängterar samtidigt att hon 

enbart arbetat i ett år och ännu inte uppnått en djupare kunskap. Wigholm anser dock att man måste 

se och lära av andra organisationer för att kunna inspireras till förbättringar. Fokus ligger på hur det 

dagliga arbetet kan förbättras, något som anses mer relevant än att uppnå konkurrensfördelar.  

Wigholm anser inte att SIDA som verksamhet behöver vara en ledande verksamhet i 

förbättringsarbetet. Hon ser dock nytta med ny teknik som kan bidra med förbättringar kring 

arbetssätt och kostnadseffektivisering. Det finns inga uttalade krav på innovativa lösningar. 
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5 Analys 

Nedan följer analyskapitlet där vi analyserar och diskuterar den insamlade data. Detta kommer sedan 

att ställas mot den teoretiska CIO:n för att utveckla de kunskapsområden som tidigare identifierades. 

Vi kommer även att presentera de utmaningar vi har identifierat under studiens gång som är i behov 

av att ytterligare studeras. 

5.1 Omfattande verksamhetskunnande 

Jonsson (NLL) och Wigholm (SIDA) ser inte verksamhetskunnande som något en CIO behöver sedan 

tidigare. Nejdeby (LiU) delar inte denna åsikt, huvudsakligen kopplat till att det är möjligt att spara tid 

som annars måste spenderas på att lära sig organisationen och dess kultur. Hunter (2010) instämmer 

och anser att en CIO behöver kunskap om organisationen och branschen. Tidigare 

verksamhetskunnande kommer alltid vara en klar fördel vid anställning av en CIO. Att inneha tidigare 

verksamhetskunnande medför att en CIO direkt kan bidra värde genom välgrundade beslut. Nejdeby 

(LiU) nämner att en CIO med tidigare verksamhets- och branschkunskap kan använda denna kunskap 

och behöver således inte erhålla ny kunskap inom dessa områden. Wigholm (SIDA) tillträdde som CIO 

utan tidigare verksamhetskunnande och beskriver att ett års erfarenhet inte är tillräckligt för att 

skapa en djup kunskap om verksamheten. Därmed bör tidigare verksamhetskunnande ses som en 

stor fördel, en fördel som innebär högre kvalitet och bättre prestation. Vi ser därmed detta som en 

viktig aspekt, ett tidigare verksamhetskunnande är inte ett krav men de fördelar som ges är så pass 

stora att verksamhetskunnande är en parameter som inte går att borste från.  

Ett verksamhetskunnande i det dagliga arbetet är viktigt. Wigholm (SIDA) anser att det behövs för att 

kunna föra dialoger med verksamheten och för att skapa ett förtroende. Även Peppard et al. (2011) 

anser att verksamhetskunnande kan underlätta arbetet för en CIO. Både Wigholm (SIDA) och 

Nejdeby (LiU) ser verksamhetskunnande som en viktig del i att skapa en brygga mellan IT och 

verksamheten samtidigt som Eiras (2010) ser verksamhetskunnande som ett krav för att kunna 

leverera ett resultat. Jonsson (NLL) går steget längre och anser att verksamhetskunnande är viktigare 

än tekniskt kunnande då verksamhetskunnande används mer frekvent. Eiras (2010) som diskuterar 

kostnadsreducering anser att verksamhetsförändringar måste genomföras aggressivt och intelligent. 

Verksamhetskunnande underlättar möjligheten att kunna reducera kostnader där det är mest 

lämpligt. Samtidigt påpekar Jonsson (NLL) att kostnadsreducering måste ses ur perspektivet att högre 

IT-kostnader kan medföra besparingar i andra delar av verksamheten. Nejdeby (LiU) bygger vidare på 

detta och anser att IT-kostnader måste ses som något som bidrar med värde till verksamheten. Med 

ett verksamhetskunnande anser vi att förbättringsområden eller nya områden lättare kan identifieras 

och stödjas av IT. Eiras (2010) nämner intelligenta och aggressiva förändringar för att 
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kostnadsreducera, men med ett verksamhetskunnande kan en CIO fokusera på huvudsakligen 

intelligenta förändringar. Ett verksamhetskunnande medför därmed möjlighet att reducera 

kostnader där det finns störst behov istället för att aggressivt genomföra förändringar och 

omstruktureringar. Kostnadsreducering kan därmed, som både Nejdeby (LiU) och Jonsson (NLL) 

påpekar, innebära högre IT-kostnader men lägre verksamhetskostnader.  

Jonsson (NLL) ser inflytande som en viktig del i arbetet, både gentemot organisationsledningen och 

anställda. Medhåll ges ifrån Chun och Mooney (2009) gällande vikten av inflytande gentemot 

organisationsledningen. Jonsson (NLL) anser att det blir möjligt, genom att skapa grupperingar, att 

erhålla inflytande från verksamheten och att detta kan användas i framtida verksamhetsutveckling. 

Även Nejdeby (LiU) delar denna åsikt om att det är viktigt erhålla återkoppling från verksamheten. 

Nejdeby (LiU) föredrar gemensamma lösningar som anställda är med och tar fram framför Jonssons 

(NLL) diskutantgrupper. Nejdeby (LiU) fokuserar därmed mer på inflytande från IT-personalen 

jämfört med Jonsson (NLL) som söker inflytande från flera delar av organisationen. Jonsson (NLL) ser 

även inflytande som en viktig del i arbetet med organisationsledningen, utan något inflytande anses 

det som omöjligt att utföra arbetet som CIO. Nejdeby (LiU) nämner inflytande ur 

organisationsledningssammanhanget genom att koppla inflytande med förtroende. Ett förtroende 

från organisationsledningen medför att CIO:n erhåller inflytande i frågor och strategier. Vi anser att 

inflytande krävs gentemot organisationsledningen där CIO:ns ansvarsområden berörs, utan 

inflytande kan inte CIO:n påverka och förändra IT på bästa möjliga sätt. En CIO behöver därmed ha 

inflytande i frågor som är kopplade till rollen. 

Wigholm (SIDA) ser arbete med IT som ett område som ständigt förändras och att IT ständigt måste 

utvecklas. Vi ser detta ur ett annat perspektiv; att verksamheten ständigt måste utvecklas. Att 

utveckla verksamheten kan involvera förändringar i nuvarande IT-system samtidigt som IT-

verksamheten arbetar med att stödja övriga verksamheters framtida behov. Ett 

verksamhetskunnande medför därmed möjligheten att förutse dessa behov och säkerställa att de 

stödjs av IT när behovet uppstår operationellt. Verksamhetskunnande bidrar därför med en möjlighet 

att kunna arbeta proaktivt med IT, att låta IT-lösningar stödja verksamheten i dagsläget och i 

framtiden.  

Utifrån detta resonemang kan vi bekräfta att verksamhetskunnande är ett viktigt kunskapsområde. 

Verksamhetskunnande ger stora fördelar vid tillträde i CIO-rollen samtidigt som bättre beslut kan tas. 

Verksamhetskunnande kan också användas vid skapande av förståelse i organisationen samt för att 

identifiera hur IT kan användas för att stödja verksamheten. Det bidrar även med ökade möjligheter 

att erhålla inflytande och förtroende gentemot organisationsledningen och verksamheten samtidigt 
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som framtida behov kan identifieras och stödjas. Exempelvis nämner Wigholm (SIDA) att ett års 

erfarenhet inte gett tillräcklig kunskap, detta antyder på att verksamhetskunnandet behöver vara av 

en omfattande nivå och att det kan ta tid att bygga upp. Vi anser att omfattande kunskap krävs inom 

verksamhetskunnande då en CIO behöver djup kunskap om samtliga verksamheter inom 

organisationen för att kunna uppnå sin fulla potential och arbeta proaktivt.Detta medför att vi väljer 

att benämna området som omfattande verksamhetskunnande. 

5.2 Grundläggande IT-kunnande 

Jonsson (NLL) anser att det är omöjligt att ha kunskap om alla IT-system, något Eiras (2010) uttrycker 

att en CIO inte bara behöver kunskap om utan även den bästa kunskapen. Detta är dock något 

Jonsson (NLL) anser orimligt, det är omöjligt att ha kunskap om allt. Istället anser Jonsson (NLL) att en 

CIO bör vara ”generalist på systemnivå”, vilket innebär en grundläggande kunskap och förståelse för 

IT-systemen. Det är en åsikt Nejdeby (LiU) delar, det är inte möjligt att kunna allt om alla IT-system. 

Dock bör en CIO ha en hygglig känsla för IT-systemen och dess processer. Utifrån detta kan vi 

identifiera att IT-kunnande är viktigt för att kunna ta rätt beslut, och eftersom IT finns överallt 

påverkar IT-kunnandet indirekt hela organisationen. Vi delar Nejdebys (LiU) och Jonssons (NLL) åsikt 

om att kunna allt om IT-systemen är orimliga krav för en CIO, istället anser vi att en CIO bör utnyttja 

den expertkunskap som finns internt i organisationen. Jonsson (NLL) menar att en CIO måste utnyttja 

expertkunskapen och får medhåll ifrån Eiras (2010) som uttrycker att en CIO inte klarar sig själv. Att 

använda expertkunskap innebär att en CIO rådfrågar anställda med mycket kunskap inom ett 

specifikt ämne och på så sätt utnyttjar den kunskap som finns tillgänglig. 

Wigholm (SIDA) anser att CIO-rollen syftar till att fungera som en brygga mellan IT och verksamheten. 

För att göra detta krävs kunskap inom både IT och verksamhet. Det är en åsikt Nejdeby (LiU) delar 

och tillägger att det krävs IT-kunnande och verksamhetskunnande för att kunna kommunicera med 

båda områdena. Kommunikationen syftar till att förbättra samarbetet mellan IT och verksamheten, 

vilket enligt Wigholm (SIDA) skapar förutsättningarna för att IT ska kunna bidra med värde till 

verksamheten. Stephens och Loughman (1994) anser att verksamhetskunnande är viktigare än 

tekniskt kunnande, det bör dock inte likställas med att IT-kunnande är oviktigt. Nejdeby (LiU) 

uttrycker även att IT-kunnande är en förtroendefråga, om IT-verksamheten litar på CIO:ns IT-

kunnande är det lättare att genomföra förändringar och förbättringar, vilket även Wigholm (SIDA) 

håller med om. 

Nejdeby (LiU) anser att det finns två perspektiv på IT-kostnader, antingen ses IT som ett 

kostnadscenter eller som ett område som kan reducera kostnader för andra delar av organisationen. 

Det sistnämnda innebär att IT bidrar med mer värde än kostnad. Lindström et al (2006) uttrycker att 
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en viktig arbetsuppgift för CIO:er är att reducera IT-relaterade kostnader. Jonsson (NLL) anser att 

Lindström et al. (2006) har en begränsat perspektiv på dessa kostnader, hon anser att detta bör ses 

ur ett annat perspektiv. Jonsson (NLL) menar att en högre IT-kostnad kan leda till reducering av andra 

kostnader i organisationen, vilket i sin tur leda till att helhetskostnaden för organisationen blir lägre 

än tidigare och på så sätt mer kostnadseffektiv. Vi delar Jonssons (NLL) och Nejdebys (LiU) åsikt att 

IT-investeringar kan leda till sänkta kostnader i andra delar av organisationen och på sätt bli 

ekonomiskt försvarbara. Det går dock inte att generellt säga att IT-investeringar bidrar med värde i 

andra delar av organisationen. Vi anser att en utredning måste genomföras för att beräkna den 

eventuella vinsten eller förlusten i den givna situationen.  

IT är viktigt för alla organisationer, dock kan vi se ett behov av att organisationsledningen engagerar 

sig mer i IT-relaterade problem. Wigholm (SIDA) önskar att organisationsledningens förståelse för IT 

ökade, det för att kunna koppla verksamheten till IT på ett bättre sätt. Uppdraget som CIO ser 

Wigholm (SIDA) som att leverera allt som är kopplat till IT eller teknik, och för att kunna göra det 

krävs bättre stöd från organisationsledningen. Jonsson (NLL) menar att deras mål med IT-

verksamheten är att erhålla bättre och billigare lösningar än andra aktörer och för att göra detta 

krävs IT-investeringar och en organisationsledning som inser potentialen. Främst ser Wigholm (SIDA) 

den största förbättringspotentialen genom att organisationsledningen erhåller ett större IT-

kunnande, det så att de kan relatera verksamhetsmål med IT-relaterade mål. Vidare uttrycker 

Nejdeby (LiU) att IT fungerar som ett verktyg för att genomföra verksamhetsförändringar. 

Utifrån ovanstående resonemang kan vi identifiera att IT-kunnande är ett viktigt kunskapsområde. 

Dock finns det olika perspektiv på IT-kunnande, dels att organisationsledningen bör ha ökat 

kunnande och att man i rollen som CIO bör ha kunskap inom IT. Vi anser att det är orimligt att ha 

djup kunskap om alla IT-system och istället ser vi det mer rimligt att en CIO har kunskap och 

förståelse för systemen, då i den omfattningen att korrekta beslut kan tas. Utan kunskap om hur IT-

systemen är uppbyggda och vad de syftar till anser vi att det är svårt för CIO:s att ta rätt beslut. En 

CIO behöver ingen omfattande teknisk kunskap, vi anser att en grundläggande kunskap är tillräckligt 

för att ta korrekta beslut. Dessutom ser vi att IT-kunnande är viktigt då denna kunskap förenklar för 

CIO:s att styra arbetet gentemot verksamhetsmålen. Vi väljer därmed att benämna området 

grundläggande IT-kunnande då vi inte ser något behov av djupare kunskap. Att som CIO veta vad 

termer, principer och tekniker innebär anser vi är viktigare än att vara expert inom ett fåtal områden. 

Med ett grundläggande IT-kunnande kommer CIO:n kunna förstå IT på en adekvat nivå för att kunna 

styra organisationens IT. 
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5.3 Generellt strategiskt kunnande 

För att en organisation ska kunna utvärdera om deras strategi fungerar på ett bra sätt kan 

organisationen mäta på nyckelparametrar och på så sätt utvärdera strategiernas effekter. Jonsson 

(NLL) anser att de parametrar som är av störst intresse är komplexa att mäta och utvärdera. Det 

leder till att det sällan genomförs mätningar och på så sätt är det svårt att utvärdera hur väl strategin 

fungerar. Nejdeby (LiU) anser även han att det är svårt att mäta de mest intressanta parametrarna 

såsom kvalitet och upplevt värde. Att veta att strategin bidrar med värde anser Nejdeby (LiU) är 

viktigt men svårt. Även Wigholm (SIDA) delar åsikten om att det är svårt för en organisation att på ett 

bra sätt mäta effekter. Wigholm (SIDA) uttrycker att SIDA idag saknar ett strukturerat sätt för att 

mäta förändringar men ser värdet med att kunna göra det, därför pågår ett införande av modeller 

som gör det möjligt att mäta intressanta parametrar och utvärdera resultatet. Wigholm (SIDA) ser 

strategi som ett strukturerat arbetssätt, vilket stöds av Eiras (2010) som ser strategi som en mall som 

används för att ta välgrundade beslut. Finns det en strategi som genomsyrar organisationen tas 

beslut på samma sätt och på så sätt kan en strategi utarbetas som syftar till att uppnå verksamhetens 

mål. Dessutom bör strategin behandla hur målen ska uppnås både kort- och långsiktigt (Sisco 2001, 

Broadbent & Kitzis 2004). 

Att förankra IT-investeringar i verksamhetsmål är inget som Jonsson (NLL) anser är problematiskt. 

Det är viktigt att målförankra stegen innan själva IT-investeringen, lyckas detta anser Jonsson (NLL) 

att de beslut som tas vid investeringspunkten är välgrundade. Strategier är något som Jonsson (NLL) 

ser som viktigt och ett område som kan förbättra organisationen. För att en CIO ska ha möjligheten 

att påverka organisationens strategier utrycker Nejdeby (LiU) att det är viktigt att arbeta nära 

organisationsledningen. Att vara delaktig i organisationsledningen underlättar möjligheten att 

utforma och påverka strategier, på så sätt kan man som CIO försöka mappa IT-strategierna med 

verksamhetens mål. För att skapa en bra IT-strategi krävs det att CIO:n har ett strategiskt kunnande 

vilket innebär kunskap om hur IT kan stödja verksamheten (Sisco, 2001). Det är något Cherinka et al. 

(2009) också stödjer och anser att det är CIO:ns ansvar att få organisationens strategi att fungera väl 

tillsammans med dess IT-strategi . Wigholm (SIDA) anser att strategiskt kunnande behövs för att leda 

IT. För att kunna förmedla strategier och mål är kommunikation viktigt (Sisco, 2001). Det är något 

Wigholm (SIDA) har sett, och vill gärna se tydligare strategier för intern kommunikation för att på ett 

bättre sätt kunna förmedla strategier och mål till organisationen. Sisco (2001) delar denna åsikt och 

anser att det är viktigt att målen förmedlas på ett sådant sätt att de förstås.  

Utifrån ovanstående resonemang kan vi konstatera att strategiskt kunnande är ett kunskapsområde 

som är viktigt och kan bidra med värde för en CIO. Vi kan se en problematik i svårigheten att 
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utvärdera hur väl strategin fungerar inom organisationen, vi anser dock att det är svårt att 

generalisera hur en organisation bör göra för att utvärdera strategin. Detta då de intressanta 

mätvärdena ofta är unika för den givna organisationen. Vi anser, trots förmedlad komplexitet kring 

att mäta intressanta parametrar, att det är viktigt att försöka utvärdera den egna strategin och beslut 

som tas. Det för att vi utifrån ovanstående information kan konstatera att en välfungerande strategi 

bidrar med värde, då genom att organisationen på ett strukturerat sätt arbetar med att uppnå sina 

mål. Utifrån detta har vi valt att benämna detta kunskapsområde som generellt strategiskt 

kunnande. Det för att vi anser att en CIO behöver strategiskt kunnande dels för att kunna utvärdera 

hur organisationen fungerar men också för att skapa nya strategier som ämnar att uppnå 

verksamhetsmålen.  

5.4 Omfattande kommunikativt kunnande  

Jonsson (NLL) uttrycker att hon måste anpassa kommunikationen beroende på mottagare, detta 

bekräftar att störningsvariabler (organizational noise) enligt Barrett (2006) existerar. De kan bero på 

parametrar såsom medium, ordval eller fenomen (ibid). Exempelvis anpassar Jonsson (NLL) 

kommunikationen till organisationsledningen så att de lättare kan förstå komplexa samband utan 

krav på förkunskap inom området. Nejdeby (LiU) anser att det viktigaste området för en CIO är 

kommunikation, Wigholm (SIDA) ger medhåll och uttrycker att via kommunikation skapas förståelse 

mellan IT och verksamhet. Nejdeby (LiU) delar detta resonemang och anser att en CIO måste kunna 

förmedla och sälja IT till organisationen, vilket i sin tur ställer krav på den kommunikation som 

bedrivs. Att kunna hantera störningsvariabler fullständigt ser vi inte som möjligt, det skulle kräva att 

CIO:n känner varje mottagare för att förstå hur ett meddelande ska anpassas för varje individ. Det 

resulterar i skapande av individuella meddelanden vilket blir för tidskrävande för organisationen. Vi 

ser det mer troligt att mottagaren många gånger måste ses som en gruppering av individer och att 

ett generellt meddelande anpassas utifrån likheter inom mottagargruppen. Att hantera 

störningsvariabler fullständigt anser vi alltså inte vara möjligt. Kommunikation måste balanseras 

mellan effektiv kommunikation och tidsförbrukning.  

Jonsson (NLL) ser ett behov av att kunna kommunicera mer med sina anställda. Samtidigt anser hon 

att det inte är möjligt att kommunicera allt till alla. Nejdeby (LiU) ser detta utifrån ett annat 

perspektiv, han anser inte att en CIO bör kommunicera alltför mycket information till de anställda. 

Komplexiteten gällande kommunikation ökar därför då det inte bara är komplicerat att kommunicera 

utan en CIO behöver också vara selektiv över vad som ska kommuniceras. Ytterligare en dimension 

på detta blir antal anställda, med många anställda kan olika grupper av dessa behöva olika typer av 

information. Att bedriva kommunikation på ett bra sätt blir därför viktigt, möjligtvis kan interna 
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kommunikationsstrategier som Wigholm (SIDA) efterfrågar användas för att underlätta hur 

kommunikation ska bedrivas och i vilket skede olika typer av information ska kommuniceras.  

Nejdeby (LiU) och Jonsson (NLL) beskriver hur de arbetar för att erhålla engagemang i 

organisationen, detta är viktigt enligt Hargie och Tourish (2000) som ser kommunikation som nyckeln 

för att erhålla acceptans och förståelse för förändringar och idéer. Nejdeby (LiU) erhåller det genom 

att föra dialoger och inte tvinga anställda utföra uppgifter medan Jonsson (NLL) skapar grupperingar 

för diskussion. Därmed är dialog viktigt, som även Hargie och Tourish (2000) nämner, för att skapa 

förståelse, acceptans och inte minst delaktighet. Att få anställda att känna sig delaktiga i 

utformningen av en lösning kan underlätta arbetet med acceptans och förståelse då dessa anställda 

kan agera ambassadörer för lösningen. Genom detta kan de sprida entusiasm och övertygelse till 

andra anställda och därmed uppnå acceptans och förståelse. Att kommunicera strategiskt, att ha en 

plan för kommunikationen och hur acceptans uppnås kan göra stor skillnad. Kommunikativt 

kunnande är därmed ett område som är viktigt för en CIO och kan innebära framgång istället för 

misslyckande.  

Utifrån detta resonemang kan vi bekräfta att kommunikativt kunnande är ett viktigt 

kunskapsområde. Kommunikativt kunnande blir viktigt för att kommunicera med anställda och 

organisationsledning på ett lämpligt sätt samtidigt som det blir ett verktyg för erhållande av 

acceptans och förståelse. Eftersom kommunikativt kunnande är ett viktigt område väljer vi att 

benämna kunskapskravet som omfattande. En CIO måste ha ett omfattande kommunikativt 

kunnande för att arbeta effektivt och kommunicera tydligt oavsett vem kommunikationen sker med.  

5.5 Brett ledarskapskunnande  

Jonsson (NLL) anser att ledarskapskunnande är det viktigaste kunskapsområdet för en CIO, vilket 

stöds av Sisco (2001) som anser att en CIO måste kunna leda. Jonsson (NLL) anser att bra ledarskap 

styr organisationen i rätt riktning. Det är en åsikt Beer et al. (2005) delar och anser att ledarskap 

används för att styra och anpassa organisationen efter förändring. Det görs för att hålla 

organisationen ständigt uppdaterad i takt med eventuella förändringar. Nejdeby (LiU) anser också att 

ledarskapskunnande är viktigt och enligt honom handlar ledarskap om att kunna sälja en vision eller 

idé. Detta går att relatera till möjlighet att anpassa organisationen efter förändringar, om en CIO vill 

genomföra en förändring men inte lyckas sälja in denna till organisationsledningen kommer inte 

förändringen att genomföras. Vi anser att det är betydesefullt att se ledarskap som ett viktigt 

kunnande, vi kan dock se att det finns olika perspektiv på begreppet. Wigholm (SIDA) har ytterliggare 

ett perspektiv och menar att bristande ledarskap leder till dåliga eller inga leveranser. Det går att 

relatera intervjuobjektens olika perspektiv med varandra. Jonsson (NLL) anser att ledarskap syftar till 
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att styra organisationen och för att göra det krävs att en CIO kan sälja in sina visioner och idéer som 

Nejdeby (LiU) nämner. För att lösningen ska förbättra och bidra med värde måste det finnas bra 

ledarskap, då avsaknad av detta enligt Wigholm (SIDA), medför att det blir svårt att leverera kvalitet. 

Vi ser att det finns olika perspektiv på vad ledarskap syftar till att uppnå. Vi kan utifrån behandlade 

åsikter se att ledarskap är ett viktigt kunnande och att bra ledarskap bidrar med positiva effekter för 

organisationen, dock skiljer sig synen på vilka effekter ledarskapet bidrar med. Det kan bero på 

många olika parametrar men vi anser att det går att relatera till den givna organisationen, branschen 

och kulturen.  

Jonsson (NLL) anser att en CIO måste älska människor för att lyckas som ledare. Det är en åsikt som 

delas av Eiras (2010), som anser att CIO-rollen kräver relationer i hela organisationen. Det stödjs av 

Nejdeby (LiU) som anser att en ledare måste vara bra på att skapa relationer genom att kunna lyssna, 

övertala och ibland bli övertalad. Dessutom anser Nejdeby (LiU) att det är viktigt att få konstruktiv 

återkoppling, det för att kunna utveckla sitt ledarskap. Även Wigholm (SIDA) delar denna åsikt och 

anser att ett bra ledarskap är beroende av många parametrar såsom, att lyssna, vara tydlig, delegera, 

inkludera, coacha och att lösa problem. Vidare beskriver Jonsson (NLL) att hon anser att en ledare 

också bör agera systematiskt och strategiskt samtidigt som man vill utveckla personliga 

ledaregenskaper. Utifrån ovanstående beskrivning om vad som krävs för att ledare ska kunna bedriva 

framgångsrikt ledarskap kan vi konstatera att det ställs stora krav. Dessutom är det viktigt att komma 

ihåg det Goleman (2000) uttrycker, att det är viktigt att en ledare kan anpassa sitt ledarskap efter 

den givna situationen. Det för att anställda reagerar på olika sätt beroende av hur en ledare handlar, 

så med andra ord krävs det också att en ledare är en bra människokännare.  

Jonsson (NLL) anser att en CIO bör låta anställda driva frågor i de områden där de innehar 

expertkunskap, och på så sätt ge dem ansvar. Som CIO är det viktigt att utnyttja den 

expertkunskapen som finns då det är omöjligt för en CIO att vara expert inom alla områden. Eiras 

(2010) uttrycker att en CIO inte kan klara sig på egen hand utan måste kunna utnyttja den interna 

kunskapen. Ledarskap handlar enligt Sisco (2001) om att styra resurserna till uppgifter där de bidrar 

med mest värde. Det leder till att bra resursplanering bidrar med att expertkunskap kan utnyttjas på 

ett effektivt sätt.  

För att organisationen ska kunna säkra att ledarskapet fungerar på ett bra sätt uttrycker Jonsson 

(NLL) att det är viktigt att arbetplatsen tillhandahåller utbildning i form av ledarskapsprogram, 

chefutbildningar och styrdokument för ledarskap. Nejdeby (LiU) uttrycker att även hans organisation 

har principer för ledarskap. Då i form av förväntningar på uppförande och principer som ska följas. 

Detta är något som saknas inom Wigholms (SIDA) organisation, som uttrycker att hon ser den 
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potentiella nyttan med riktlinjer då det skulle bli enklare att utöva ledarskap om alla följer samma 

principer. Utifrån detta kan vi se ett värde av att organisationen stödjer ledarskapet, det ska dock 

inte ses som något krav då ledarskap kan fungera väl utan riktlinjer. Utförs ledarskap enligt riktlinjer 

bidrar det till att ledarskapet ser likadant ut i organisationen och strävar mot samma mål.  

Utifrån ovanstående resonemang kan vi konstatera att ledarskapskunnande är ett viktigt 

kunskapsområde som påverkar CIO-rollen i stor grad. Fungerar ledarskapet på ett bra sätt bidrar 

CIO:n med många positiva effekter för organisationen. Det finns även olika perspektiv på vad 

ledarskapet syftar till och vad som krävs för att uppnå detta. Vi kan trots olika perspektiv på 

begreppet och dess syfte konstatera att vikten av ledarskapskunnande för en CIO är stor, både 

utifrån ett teoretisk och empiriskt perspektiv. Vi anser att en CIO behöver ett brett 

ledarskapskunnande. Att ha ett brett kunnande medför att det blir möjligt att anpassa ledarskapet 

för varje situation. Vi anser att en bred kunskap inom ledarskap medför att ledarskapsstilar och 

principer blir lättare att ta åt sig och att kunskap inom flera typer är att föredra framför 

expertkunskap inom ett fåtal specifika. Med ett brett ledarskapskunnande är en CIO alltid redo att 

leda arbetet och medarbetare oavsett situation och omständigheter. 

5.6 Konkurrensfördelskunnande  

Wigholm (SIDA) och Jonsson (NLL) ser inte några konkurrenter inom den bransch och det uppdrag de 

verkar inom. Det är en åsikt som inte delas av Stephens och Loughman (1994) som ser konkurrens 

som en av de huvudsakliga uppgifterna för en CIO. Nejdeby (LiU) väljer att se konkurrensfördelar som 

något man måste sträva mot, han har även format uttrycket co-opetition. Co-opetition innebär enlig 

Nejdeby (LiU) ett samarbete med andra universitet så länge samarbetet inte medför en klar fördel 

gällande studentrekrytering för någon part. Då olika universitet samarbetar inom projekt för att 

uppnå gemensamt värde anser vi att universitet inte direkt konkurrerar, det motsäger Peppard et al. 

(2011) som uttrycker att information leder till konkurrensfördelar. Jonsson (NLL) uttrycker att de 

saknar direkt konkurrens men väljer att se verksamheten som konkurrensmässig gentemot andra 

aktörer på vårdmarknaden. Detta synsätt ser vi som en fördel, men någon konkret konkurrens där 

organisationen tävlar mot andra aktörer finns inte då inga upphandlingar genomförs och det blir 

därmed svårt att jämföra den egna lösningen gentemot andras. Wigholm (SIDA) anser att 

konkurrensfördelar inte är huvudfokus då hon anser att det är viktigare att fokusera på hur det 

dagliga arbetet kan förändras. Den gemensamma nämnaren för intervjuobjekten är att samtliga 

organisationer återfinns inom den offentliga sektorn. Marknadsandelar är en viktig del för 

organisationer inom privat sektor, då grundat i den konkurrens som finns. I den offentliga sektorn 

finns det mycket begränsad konkurrens, de organisationer som verkar inom den sektorn erhåller 
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specifika uppdrag från regeringen. Det innebär således att organisationer blir tilldelade specifika 

uppdrag vilket innebär att de inte konkurrerar med varandra. Dock finns det vissa områden där 

organisationer inom offentlig sektor konkurrerar med organisationer inom privat sektor. Gällande 

våra studieobjekt finns det ingen konkurrens mellan offentlig och privat sektor.  

Vad gäller innovation väljer Jonsson (NLL) att se det som något som skapas inom ramen för tilldelat 

uppdrag. Innebörden av innovation blir därmed att skapa en smart lösning framför vad vi annars kan 

tolka innovation som, skapandet av nya produkter. Wigholm (SIDA) diskuterar också innovation och 

nämner att det inte finns några uttalade krav på att en lösning måste vara innovativ. Innovation är 

viktigt enligt Stephens och Loughman (1994) som anser att en CIO bör använda innovation för att 

lyckas i sin roll. Wigholms (SIDA) och Jonssons (NLL) syn på innovation stöds inte av Peppard et al. 

(2011) som anser att en CIO bör använda information på ett innovativt sätt som kan bidra med 

konkurrensfördelar. Wigholm (SIDA) och Jonsson (NLL) ser inte innovation utifrån ett 

konkurrensfördelsperspektiv. Detta anser vi grundas i motivationen bakom att vara innovativ, i 

privata organisationer kan innovation vara ett medel för att öka marknadsandelar. Vi har inte funnit 

något som påvisar att detta är fallet inom de organisationer våra intervjuobjekt arbetar inom, något 

som stärker tidigare resonemang av att offentlig sektor inte konkurrerar med andra aktörer på 

samma sätt som inom privat sektor. Nejdeby (LiU) nämner att IT bara är en del av helhetsintrycket 

när det kommer till Linköpings Universitet och att många andra parametrar bidrar till 

helhetsintrycket som de inte kan påverka. Vikten av innovation reduceras därmed och därför ser vi 

inte innovation som ett krav gällande CIO:er inom offentlig sektor. 

Kunskapsområdet konkurrensfördelskunnande är, enligt tidigare diskussion, mindre relevant när det 

kommer till offentlig sektor och framförallt för de intervjuobjekt och organisationer som behandlas i 

denna studie. Exempelvis nämner Wigholm (SIDA) att konkurrensfördelar var betydligt viktigare på 

hennes förra arbetsplats inom privat sektor. Vi ser även att samtliga intervjuobjekt väljer att placera 

konkurrensfördelskunnande sist vid prioritering av de teoretiska kunskapsområdena, ofta med 

motivationen att det inte anses viktigt. Vi väljer därför att ta bort detta kunskapsområde då vi enligt 

tidigare diskussion inte kan bekräfta området som relevant för CIO:er inom offentlig sektor.  

5.7 Prioritering av kunskapsområden 

I vår studie har vi tagit fram teoretiska kunskapsområden som vi anser är direkt relaterade till CIO-

rollen. Dessa kunskapsområden har vi sedan studerat empiriskt och intervjuobjekten har då 

rangordnat hur pass viktiga de anser att kunskapsområdena är.  

Rangordning av identifierade kunskapsområden presenteras nedan där siffra 1 är viktigast och siffra 

6 ses som minst viktig. 
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Ovanstående figur visar en sammanställning av intervjuobjektens rangordning av 

kunskapsområdena. Rangordningen syftar till att studera hur viktigt varje intervjuobjekt anser att de 

enskilda kunskapsområdena är. Vi kan se att konkurrensfördelar anses som minst viktig av samtliga 

intervjuobjekt, detta beror troligtvis på att vi har avgränsat vår studie till offentlig sektor och inom 

den sektorn finns inga direkta konkurrenter. Detta är ett kunskapsområde som troligtvis skulle få 

högre prioritering i privat sektor, där det finns ett stort fokus på vara bättre än konkurrenterna för 

att erövra marknadsandelar. Eftersom vår studie endast ser till offentlig sektor har vi utifrån detta 

valt att inte behandla konkurrensfördelar som ett viktigt kunskapsområde för en CIO. Vidare kan vi se 

att IT-kunnande hamnar lågt hos intervjuobjekten, det stämmer överens med teorins bild av att CIO-

rollen blir allt mer verksamhetsfokuserad. Dock kan vi konstatera att IT-kunnande är viktigt då IT är 

en stor del av varje organisation och har således identifierat IT-kunnande som ett viktigt 

kunskapsområde. 

Vi kan se att strategiskt kunnande anses som ett relativt viktigt område, vi är också av åsikten att 

detta område är viktigt, då genom att en organisation på ett strukturerat sätt arbetar för att uppnå 

Norrbottens läns landsting (NLL) Jonsson 

•_1_. Ledarskapskunnande 

•_2_. Verksamhetskunnande 

•_3_. Strategiskt kunnande   

•_4_. Kommunikativt kunnande 

•_5_. IT-kunnande 

•_6_. Konkurrensfördelskunnande 

Linköpings Universitet (LiU) Nejdeby 

•_1_. Kommunikativt kunnande 

•_2_. Strategiskt kunnande 

•_3_. Ledarskapskunnande 

•_4_. Verksamhetskunnande 

•_5_. IT-kunnande 

•_6_. Konkurrensfördelskunnande 

Styrelsen för internationellt 
utvecklingssamarbete (SIDA) Wigholm 

•_1_. Kommunikativt kunnande 

•_2_. Ledarskapskunnande 

•_3_. Strategiskt kunnande 

•_4_. IT-kunnande 

•_5_. Verksamhetskunnande 

•_6_. Konkurrensfördelskunnande  

Figur 5, Rangordning av kunskapsområden - en sammanställning 
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dess mål. Vidare kan vi konstatera att verksamhetskunnande värderas relativt olika. 

Verksamhetskunnande är viktigt för att kunna ta rätt beslut och är således vad vi anser ett viktigt 

kunskapsområde.  

Ledarskapskunnande och kommunikativt kunnande är två områden vi har sett relaterar till varandra 

och som prioriteras högt av intervjuobjekten. Barrett (2006) anser att en ledare måste kunna 

kommunicera effektivt, om en CIO arbetar med ledarskap och kommunikation framgångsrikt bidrar 

det med stort värde. Det leder till att vi anser att båda dessa kunskapsområden är viktiga. 

5.7.1 Författarnas prioritering av kunskapsområden 

Nedan följer författarnas prioritering av kunskapsområdena. Denna prioritering baseras på kunskap 

erhållen utifrån behandlad teori och empiri.  

 _1_. Omfattande Kommunikativt kunnande 
 _2_. Omfattande verksamhetskunnande 
 _3_. Generellt strategiskt kunnande 
 _4_. Brett ledarskapskunnande 
 _5_. Grundläggande IT-kunnande 
 _6_. Konkurrensfördelskunnande 

 
Med vår insamlade kunskap inom området har vi skapat, utifrån vår uppfattning, ovanstående 

prioritering av kunskapsområden. Vi anser att kommunikativt kunnande är det viktigaste 

kunskapsområdet då en stor del av CIO:ns arbete medför kommunikation med andra parter. 

Kommunikativt kunnande anser vi är grunden till att lyckas som CIO, och medhåll ges ifrån Wigholm 

(SIDA) och Nejdeby (LiU) då även de prioriterar detta kunskapsområde högst. Vi väljer att placera 

verksamhetskunnande som näst viktigast, likt Jonsson (NLL), då verksamhetskunnande kommer 

behövas för att förstå verksamheten. Genom att förstå verksamheten kan bättre beslut, lösningar 

och helhetsbild skapas. Nästa kunskapsområde är strategiskt kunnande, att ha ett strategiskt 

perspektiv på arbetet man som CIO utför är viktigt för att både relatera till mål och framtida behov. 

Att tänka långsiktigt och försäkra sig om att projekt och lösningar fungerar både kort- och långsiktigt 

medför ett större värde för organisationen och dess medarbetare. Ledarskapskunnande är tätt följt 

och är viktigt för att kunna leda i rollen som CIO. Näst lägst placerar vi IT-kunnande, detta då vi anser 

att de övriga områdena är viktigare och framförallt då grundläggande IT-kunnande bara behövs för 

CIO:ns förståelse och att man kan förlita sig på experter för djupare kunskap. Vi väljer, likt samtliga 

intervjuobjekt, att prioritera konkurrensfördelskunnande lägst. Detta då vi utifrån det vi undersökt 

inte anser att det är viktigt inom offentlig sektor. Vi anser dock att detta område skulle ha placerats 

högre om konkurrens hade beskrivits av våra intervjuobjekt, möjligtvis skulle detta kunskapsområde 

kunna vara allra viktigast i en konkurrensfylld miljö. Vad vi kan se utifrån vår prioritering är att den 
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skiljer sig utifrån våra intervjuobjekt. Vi tror inte att en prioritering är mer korrekt än andra, dock har 

våra intervjuobjekt haft möjlighet att väga in erfarenhet i sina prioriteringar vilket även medför att 

prioriteringen dem emellan skiljer sig. Detta bekräftar rollens komplexitet och att det inte går att 

skapa en generell prioritering av dessa områden. Istället blir det den egna situationen som avgör 

prioriteringen av dessa kunskapsområden.  
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5.8 Sammanställning av CIO-rollen 

 

 

Figur 6, Sammanställning av den teoretiska och empiriska CIO-rollen 

Figur 6 är en sammanställning av CIO-rollen utifrån behandlad teori och empiri. Genom att studera 

hur empirin förhåller sig till teorin har vi utvecklat och behandlat kunskapsområdena. Utifrån denna 

analys har vi sedan tagit fram CIO-rollen och de kunskapsområden som direkt påverkar rollen. 

Jämfört med den teoretiska CIO-rollen valdes konkurrensfördelar bort eftersom vår studie behandlar 

offentlig sektor, och intervjuobjekten beskriver att det finns en avsaknad av konkurrens för deras 

organisationer inom den sektorn. De övriga kunskapsområdena är de samma som i den teoretiska 

CIO:n, vi har dock utifrån analysen omdefinierat vad de olika områdena innebär och behandlar samt 

bedömt kunskapskravet för respektive område.  

5.9 Identifiering av utmaningar 

Identifieringen av utmaningar härstammar ifrån vår studie då vi under studiens framfart kontinuerligt 

konstaterat utmaningar. Utmaningarna grundar sig ibland från teori och ibland från empiri, de kan 

även grunda sig i tankar och analyser utifrån studiens författare. 
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Vi ser ett behov av att, likt Peppard et al. (2011), skapa en uppdelning av de varianter av CIO:s som 

finns. Peppard et al. (2011) uppdelning är dock inte allmänt accepterad och uppdelningen nämner 

inte den offentliga sektorns perspektiv gällande CIO:er. Vi vill därför rekommendera att CIO-rollen 

delas i två delar, en offentlig och en privat, baserat på vilken sektor CIO:n verkar inom. Under denna 

uppdelning efterfrågar vi roller likt de som Peppard et al. (2011) presenterar, en sådan översikt 

kommer även bidra med möjlighet att få en klarare bild av diversifieringen av CIO-rollens innebörd. 

Till denna uppdelning kan även kunskapsområden skapas och relateras till, exempelvis identifierade 

vi att konkurrensfördelar inte är ett område som är relevant för våra studieobjekt. Med en tydligare 

uppdelning kan man frångå samlingsnamnet CIO och istället använda rollbenämningar som närmare 

beskriver de verkliga arbetsuppgifterna och på så sätt tydliggöra rollen, likt det som Språkrådet 

(2013) rekommenderar. Utifrån ovanstående resonemang kan vi konstatera att vilka effekter ger en 

uppdelning av CIO-rollen är något som bör studeras närmare.  

Vårt empiriska material indikerar att förväntningar inom offentlig sektor sällan förmedlas till en CIO. 

Behövs då förmedlade förväntningar? Jonsson (NLL) uttrycker att det sätts egna personliga 

förväntningar, detta område bör studeras och studera vilka effekter uttalade förväntningar på en CIO 

ger. Vi kan misstänka att tydligt förmedlade förväntningar underlättar arbetet för en CIO, samtidigt 

kan det vara ett medvetet val av organisationsledningen att inte förmedla förväntningar. Det på 

grund av att de är medvetna om att CIO-rollen är komplex och har svårt att veta exakt vad rollen 

syftar till. Vi ser därför ett behov av att studera varför förväntningar inte förmedlas från 

organisationsledningen och samtidigt studera vilka effekter det ger på CIO-rollen. Vi kan konstatera 

ett behov att studera hur uttalade förväntningar påverkar CIO-rollen. 

Nejdeby (LiU) anser att IT inte ska ses som ett kostnadscenter istället ska IT ses ur perspektivet, 

möjlighet att kostnadseffektivisera andra verksamheter. Det kan vara givande att studera IT-

kostnader ur detta perspektiv, vilket värde medför IT-investeringar? Att utvärdera och förmedla 

resultatet av en förändring anses viktigt, exempelvis nämner Marchand (2008) att det är viktigt att 

visa det exakta värdet av en förändring. Empiriskt är detta fortfarande viktigt, dock anser samtliga 

intervjuobjekt att det är mycket komplicerat och förmedlar därför sällan resultat då de saknar 

kunskap gällande hur utvärderingen bör genomföras. Vi ser ett behov av att teoretiskt forma 

riktlinjer över hur dessa mätningar kan genomföras för att kunna ge konkreta mätvärden. Utifrån 

detta anser vi att det vore intressant att studera hur kan resultatet av en förändring förmedlas och 

vilket värde bidrar det med? 

Att kunna influera organisationsledningen och påverka frågor som berör CIO:ns arbetsområden 

framgår empiriskt vara viktigt. Dock har exempelvis Wigholm (SIDA) ingen sådan möjlighet, vi anser 
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därmed att det inte finns någon konsensus på vad som är bäst. Detta skulle behöva studeras 

ytterligare och då ur perspektivet hur CIO:ns involveringsgrad i organisationsledningen påverkar 

rollen. Vi kan då se ett behov av att studera hur involveringen i organisationsledningen påverkar 

arbetet. 

Ledarskap är ett viktigt kunskapsområde då samtliga intervjuobjekt prioriterar det högt. Samtidigt är 

ledarskap ett komplext område som involverar många delar. Vi anser att organisationer, likt Jonssons 

(NLL), behöver underlätta ledarskapet genom att erbjuda kurser, strukturer och principer för hur det 

ska utövas. Genom att erbjuda kurser och dokumentation avseende hur ledarskap ska utövas anser vi 

att komplexiteten reduceras samtidigt som CIO:n får konkreta principer att förhålla sig till. Ett bra 

ledarskap leder till en effektivare organisation, därför rekommenderar vi organisationer och CIO:s att 

följa de principer som finns alternativt skapa principer och ”förvalta” ledare inom organisationen 

genom att erbjuda kurser och dylikt. Därför ser vi ett behov av att studera Vilka effekter bidrar 

tydliga ledarskapsstrukturer med?  

Även kommunikation anses viktigt och är ett komplext område. Genom att även här, likt ledarskap, 

erbjuda kurser, strukturer och principer för hur kommunikation ska genomföras bidrar det till att 

reducera komplexiteten kring detta område. Att exempelvis fastställa vilka kommunikationskanaler 

som ska användas när, hur ofta och liknande medför en struktur och enhetlighet vad gäller 

kommunikationen. Detta kommer underlätta för de i ledarposition, exempelvis en CIO, som behöver 

kommunicera till andra anställda samtidigt som anställda upplever att kommunikation sker 

strukturerat och likartat genom organisationen. Vi ser ett behov av att studera hur 

kommunikationsstrukturer och principer påverkar organisationen. 

Avsaknad av strategier, oavsett om det är IT-strategier eller verksamhetsstrategier, försvårar arbetet 

för en CIO och bör således skapas. Det kan även underlätta för organisationens verksamhet att 

fastställa tydliga strategier och mål. Vi ser bara positiva effekter utifrån skapandet av dessa strategier 

och rekommenderar därmed organisation och CIO att skapa dessa så förändringar kan förankras 

lättare. Vi anser att det är relevant att studera vilka effekter tydligare strategier ger.  
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6 Slutsatser och kunskapsbidrag 

I detta kapitel presenteras slutsatserna gällande studiens frågeställningar. Resonemang bakom 

slutsatserna presenteras i föregående kapitel, analys, och därmed syftar detta avsnitt till att bidra 

med kortfattade och konkreta svar. 

6.1 Vilka kunskapsområden är relevanta för en CIO?  

Vi har utifrån behandlad teori identifierat sex kunskapsområden som är direkt relaterade till den 

teoretiska CIO-rollen.  

Omfattande verksamhetskunnande 

Ett omfattande verksamhetskunnande är viktigt för att en CIO ska kunna leva upp till förväntningarna 

som finns på rollen såsom, reducera rätt kostnader, identifiera problemområden, arbeta proaktivt 

med problem för att sedan kunna vidta den bästa åtgärden. Verksamhetskunnande är dessutom en 

central del i att kunna ta välgrundade beslut som CIO. Dessutom bidrar verksamhetskunnande till en 

förbättrad samverkan mellan IT och verksamhet. Ett verksamhetskunnande blir således viktigt för en 

CIO. 

Grundläggande IT-kunnande 

Ett grundläggande IT-kunnande krävs för att kunna ta välgrundade beslut i frågor såsom hur IT och 

verksamhet ska fungera bättre tillsammans och hur IT kan bidra med förändringar och 

effektiviseringar. IT-kunnande krävs för att en CIO ska kunna göra rätt IT-investeringar. Dessutom 

skapar ett IT-kunnande förtroende för CIO:n. Med IT-kunnande erhålls en förståelse för att högre IT-

kostnader kan bidra med kostnadseffektiviseringar inom andra delar av organisationen. Utifrån detta 

kan vi identifiera IT-kunnande som ett viktigt kunskapsområde.  

Generellt strategiskt kunnande 

Det är viktigt att en strategi syftar till att visa hur verksamhetens mål ska stödjas. Ett generellt 

strategiskt kunnande, genom skapandet av ett strukturerat arbetssätt, syftar till att visa hur mål ska 

uppnås och hur eventuella problem ska hanteras. Det leder till att CIO:n kan förbereda sig på 

eventuella hinder och på så sätt hantera dem. Strategier är något som kan förbättra organisationen 

och är således ett viktigt kunskapsområde.  

Omfattande kommunikativt kunnande 

En CIO måste kunna anpassa kommunikation och förmedla rätt information till rätt person eller 

avdelning. Anpassning av kommunikation sker exempelvis för att mottageran ska förstå komplexa 
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samband utan krav på förkunskap inom området. Kommunikation används för att förmedla 

strategier, mål och information, vilket är viktigt för att skapa förståelse och vidhålla motivation. 

Vidare, god kommunikation leder till högre acceptans och engagemang, vilket är viktigt i rollen som 

CIO. Det leder till att omfattande kommunikativt kunnande är viktigt för en CIO.  

Brett ledarskapskunnande 

Bra ledarskap är viktigt för att kunna styra resurser, god resursplanering leder till att CIO:n kan 

utnyttja de anställdas kunskap på ett bra sätt. Ledarskap syftar till att förstå och vara överens om de 

uppgifter som ska utföras och hur det ska göras, det för att sedan relateras till hur individuella och 

verksamhetens mål ska uppnås. Bra ledarskap är viktigt för att kunna leverera hög kvalitet som CIO. 

Ledarskap kan även underlätta för att en CIO ska kunna sälja visioner och idéer. Vi kan således 

identifiera att brett ledarskapskunnande är ett viktigt kunskapsområde som kan bidra med många 

positiva effekter. 

6.2 Vilka utmaningar finns, grundade i teori och empiri, i samband med 

CIO-rollen? 

Utifrån vår studie har vi identifierat utmaningar relaterade till CIO-rollen. Med utmaningar menar vi 

problemområden som vi anser att djupare kunskap behöv inom, det för att bidra till ökad förståelse 

för CIO-rollen och hur denne bör arbeta för att lyckas.  

 Vilka effekter ger en uppdelning av CIO-rollen? 

 Hur påverkar uttalade förväntningar CIO-rollen? 

 Hur kan resultatet av en förändring förmedlas och vilket värde bidrar det med? 

 Hur påverkar involveringen i organisationsledningen CIO-rollen? 

 Vilka effekter bidrar tydliga ledarskapsstrukturer med?  

 Hur påverkar kommunikationsstrukturer och principer organisationen? 

 Vilka effekter ger tydligare strategier? 
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7 Reflektioner 

I detta kapitel presenteras reflektioner kring studiens resultat och forskningsprocessen. Vi ger 

samtidigt förslag kring vidare forskning där vi föreslår ytterligare påbyggnad och verifiering av 

presenterat resultat. 

7.1 Genomförande  

När vi påbörjade denna studie var vår initiala idé att skapa en teoretisk och en empirisk CIO för att 

sedan jämföra dessa två. I och med att vår kunskap ökade inom området insåg vi att det vore mer 

realistiskt och transparent att undersöka den teoretiska CIO-rollen empiriskt. Till en början var vi 

även intresserade av att försöka identifiera i vilken utsträckning den specifika organisationen 

påverkade kunskapsområdena. Vi valde att inte studera detta då flera problematiska parametrar 

identifierades. Exempelvis konstaterade vi att vi inte hade ett tillräckligt stort empiriskt material för 

att kunna ge några konkreta svar och att vi saknar den kunskap om respektive organisation som krävs 

för att kunna dra korrekta och konkreta slutsatser. Vår ambitionsnivå var från början betydligt mer 

omfattande och vi insåg inte komplexiteten kring CIO-rollen och dess omfattning. Att studera hur 

påverkningsbara kunskapsområdena är utifrån organisationen inser vi nu är en betydligt mer 

omfattande uppgift som kräver en egen studie. 

Vad gäller forskningsprocessen har vi inte stött på några större hinder, det har dock varit 

problematiskt att skapa den teoretiska CIO:n. Att överhuvudtaget presentera denna del i det 

teoretiska avsnittet var ett annorlunda steg jämfört med tidigare uppsatser, speciellt när vi nu även 

argumenterar för våra kunskapsområden. Genom skapandet av en figur över utredningsprocessen 

har vi under studiens framskridande kunnat erhålla ett helhetsperspektiv och på så sätt kunnat 

relatera till hur tidiga delar i uppsatsen ska användas i senare delar. Detta har varit till stor hjälp och 

medfört att vi har kunnat se den röda tråden mellan uppsatsens delar. 

Vi har upplevt svårigheter att undersöka rollen, framförallt då det för oss betyder att vi måste bortse 

ifrån personliga förmågor. Exempelvis har vi identifierat att relationer anses viktigt i både teori och 

empiri, detta inkluderas dock inte som ett kunskapsområde då vi anser att det snarare är en förmåga. 

Denna medvetna avgränsning har potentiellt hindrat oss från att göra ett mer omfattande bidrag 

gällande CIO-begreppet. Vi avgränsade bort de personliga förmågorna på grund av den komplexa 

rollen och den begränsade tidsramen vilket gjorde att vi ansåg det orimligt att också studera 

personliga förmågor.  

Gällande uppsatsens utformning har vi spenderat mycket tid på begrepp, dels för att vara 

konsekventa men samtidigt för att reducera missförstånd. Mycket tid hade kunnat sparas om vi från 
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början skapat begreppslistor och diskuterat kring de begrepp vi skulle använda. Detta är en lärdom vi 

kommer ta med oss, att undvika användning av flera begrepp för ett och samma syfte. 

Vi har under studiens gång insett att många av de identifierade kunskapsområdena har en nära 

koppling till varandra. Exempelvis ledarskapskunnande och kommunikativt kunnande är två 

kunskapsområden som är nära besläktade. Det är därför möjligt att vissa av de identifierade 

kunskapsområdena inte kan existera utan andra områden. Vi har inte spenderat någon ytterligare tid 

på beroenden mellan kunskapsområden men vi inser och accepterar att beroenden mellan dessa kan 

existera. 

CIO-rollen är väldigt omfattande och komplex, något som har bidragit till att teori avseende rollen 

varit svårt att hitta. Det finns många publikationer, artiklar och böcker om CIO:s men få diskuterar 

utifrån ett rollperspektiv. Framförallt personliga förmågor har identifierats flertalet gånger, något 

som vi anser påvisar en brist av studier utifrån rollperspektivet. Utifrån den teori vi använt har vi 

format ett antal kunskapsområden, vi anser dock att det med största sannolikhet finns fler områden. 

Vi har valt en relativt hög abstraktionsnivå för våra kunskapsområden men genom att anta en lägre 

abstraktionsnivå skulle det blivit möjligt att undersöka specifika delar på en djupare nivå. Vi anser att 

en studie likt vår i framtiden bör genomföras på en mer omfattande nivå för att kunna bidra med ett 

resultat som kan generaliseras över en större population. 

Samtliga intervjuobjekt saknar titeln som CIO. Även om vi har frågat om de anser att de kan likställas 

en CIO är det inga garantier för att detta verkligen är sant. Vi har kunnat relatera många intervjusvar 

till våra kunskapsområden, något som indikerar på att deras bedömning är korrekt. Vi vill dock 

påpeka att det kan finnas en skillnad mellan våra intervjuobjekt och de som arbetar med den 

formella titeln CIO. Anledningen till varför våra intervjuobjekt inte innehar titeln CIO är inget vi 

diskuterat med respektive person, det kan alltså finnas en välgrundad anledning till att man undviker 

benämningen CIO. Hur detta skulle påverka vår studie kan vi inte avgöra, dock anser vi att bredden 

av begreppet CIO medför att vi kan inkludera våra intervjuobjekt i CIO begreppet. 

Vi ser även svagheter i det antal intervjuer vi baserar denna studie på. Antalet intervjuer hade kunnat 

vara större och på så sätt gett mer tyngd till vårt resultat. Vi upplevde stora problem att komma i 

kontakt med intervjuobjekt som kunde genomföra intervjuer inom en kort tidsperiod. Hade vi inte 

varit begränsade av deadlines, alternativt om vi börjat tidigare med att leta intervjuobjekt, hade 

detta område kunnat styrkas. Detta är en insikt vi kom till alldeles för sent, många som arbetar i 

roller likt CIO:s har en väldigt uppbokat kalender. Hade vi insett detta vid studiens uppstart hade vi 

även kunnat hantera detta på ett bättre sätt. 
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7.2 Förslag till vidare studier 

Ett förslag på vidare studier som vi anser är intressant, är att göra en liknande studie men inom privat 

sektor. Vi misstänker att kunskapsområdet konkurrensfördelskunnande får en betydligt viktigare 

innebörd inom den sektorn. Dessutom är det svårt att förutse hur de övriga kunskapsområdena 

upplevs, kanske tillkommer nya kunskapsområden eller möjligtvis exkluderas något. Vi tror att privat 

sektor kan komma med nya insikter gällande vårt resultat, framförallt att bidra med möjligheten att 

se skillnader. En liknande studie inom privat sektor skulle också kunna utveckla innebörden av 

kunskapsområdena, områden som upplevs likadant skulle potentiellt kunna lyftas upp till 

kunskapsområden som gäller för samtliga CIO:s. Vårt resultat fungerar därmed som en bra grund att 

antingen jämföra med eller att bygga vidare på. 

Vi ser även en möjlighet att göra en betydligt bredare studie inom offentlig sektor. Vi använder 

endast tre intervjuobjekt, något som vi anser leder till svårigheter gällande generalisering resultatet. 

Genom att studera flera offentliga organisationers CIO:s, gärna med stor variation inom den 

offentliga sektorn vad gäller verksamhet och rollens funktion, ser vi möjlighet att lättare kunna dra 

generella slutsatser inom området offentlig sektor. 

Vi ser även ett behov av att genomföra en liknande studie, fast över en CIO:s förmågor istället för 

roll-relaterade kunskapsområden. En sådan studie, i kombination med vår studie, ökar transparensen 

gällande CIO:s i offentlig sektor och möjligtvis blir det möjligt att skapa någon form av definition. En 

sådan studie kan även genomföras inom privat sektor, dock anser vi att privat och offentlig sektor 

måste särskiljas då vårt resultat indikerar på att det kan finnas skillnader för CIO-rollen beroende av 

sektor. 
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