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Abstract 
 
An IS/IT-strategy is a plan for the structure of information systems and 
technology. It focuses on the business needs of IS/IT support and operations, and 
is important for the link between IT and the business. Global businesses operate in 
a variety of environments and countries. The global environment needs to be 
evaluated and considered in the planning process of an IS/IT strategy. 
 
This paper is about the different areas that need to be considered in the planning 
process of an IS/IT strategy. A number of intern and extern factors from the IS/IT 
environment and the business environment investigates and is analyzed on the 
basis of the global business circumstances.  
 
As a conclusion the specific intern and extern factors establishes, that has an 
impact on the planning process for an IS/IT strategy in a global business, stated of 
the studies from relevant literature and a case study of a global organization.  
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Sammanfattning 
 
IS/IT-strategier ligger till grundlag för tillämpningen och nyttan av 
informationssystem samt informationsteknologi i en organisation. Det är en 
övergripande plan för verksamhetens användning av IS/IT-stöd, och har stor 
inverkan på organisationers effektivitet. Globala verksamheter opererar i olika 
miljöer och länder, något som behöver tas med i planeringsprocessen av en IS/IT-
strategi. 
 
Uppsatsen behandlar de faktorer som har inverkan på utformandet av en IS/IT-
strategi i en global verksamhet. Tänkbara interna och externa områden från IS/IT-
miljön samt verksamhetsmiljön granskas, för att sedan analyseras utifrån den 
globala organisationens förhållanden.  
 
Slutligen konstateras de utmärkande faktorer som påverkar planeringsprocessen 
av en IS/IT-strategi för en global verksamhet, som tagits fram genom relevanta 
litteraturstudier och en fallstudie som utförts i en global organisation.  I slutsatsen 
konstateras dels dessa faktorer, och dels det faktum att alla verksamheter har olika 
mål och prioriteringar, som även formar vilka faktorer som har störst inverkan på 
IS/IT-strategin.
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1 Inledning 
I avsnittet kan läsaren bekanta sig med uppsatsens undersökningsområde. Här 
ges en introduktion till varför det är aktuellt att undersöka faktorer som påverkar 
de IS/IT-strategier som utformas för globala företag. Syftet introduceras, och 
forskningsfrågan presenterar frågeställningen. Målgrupp, avgränsningar samt 
nyttiga definitioner avslutar kapitlet. 

 

1.1 Bakgrund 
 
IS/IT-strategier är långsiktiga planer för hur informationssystem samt 
informationsteknologi ska utformas, fungera och användas för att matcha 
verksamhetens mål och affärsstrategi (Earl, 1988). I dagens samhälle är 
globalisering ett begrepp som används i en mängd olika sammanhang. Vare sig 
det rör sig om offentlig sektor, privatägda företag, utbildning eller personliga 
relationer så krymper avståndet i takt med att det internationella samarbetet blir 
allt naturligare. Utvecklingen berör struktureringen av de informationssystem 
samt informationsteknologi som ska anpassas till en global miljö. Att samarbeta 
över gränser är en utmaning inom globala företag, där IT har en starkt betydande 
roll. Vidare har effektivisering blivit ett ledord och utvecklingen går ständigt 
framåt. Det är lika viktigt hur man gör något som vad man gör och vem som gör 
det(Earl, 1998). 
 
Globaliseringen gör att planeringsarbetet som ligger till grund för designen av 
informationssystem och tillhörande informationsteknik blir mer komplext. På 
2000-talet är globaliseringstrenden enorm, och så avgörande, att stora delar av 
näringslivet kan konstateras att vara verksamma globalt på ett eller annat sätt. För 
att vara konkurrenskraftiga måste företag utveckla möjligheter och fördelar 
gentemot konkurrenter. Att skapa konkurrenskraftiga fördelar är en utveckling 
som IT inom verksamheter idag är med och styr. Globalisering framkallar 
utmaningen att koordinera aktiviteter på en världsomfattande marknad, där 
nyttjandet och planeringen av informationssystem och informationsteknologi har 
en starkt betydande roll. 
 
En global organisation opererar i en miljö som, till följd av den internationella 
spridningen, blir omfångsrikare. I planeringsarbetet för en IS/IT-strategi är en 
viktig del av arbetet att analysera vad som måste tas med i utformandet av en 
kommande strategi. De faktorer som påverkar planeringsprocessen kan variera 
från verksamhet till verksamhet och fall till fall, men vissa områden är 
allomfattande. Dessa kan grupperas under kategorierna interna faktorer i 
verksamhetsmiljön, interna faktorer i IS/IT miljön, externa faktorer i 
verksamhetsmiljön samt externa faktorer i IS/IT miljön (Ward & Peppard, 2006). 
Alla organisationer ser olika ut, med skilda behov beroende på utformning, typ av 
verksamhet, affärsplaner och mål. Inom den globala organisationen tillkommer 
dessutom förhållanden och områden som uppstår i internationella relationer. 
 
“Planläggningen av informationsteknologi inom organisationer som förändras 
och ska anpassas till globala verksamhetsmiljöer kräver identifikation, 
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överväganden och lösningar av förhållanden som kan stödja organisationen i en 
global miljö.” (s. 1, Kamel, 2003)  
Ett flertal synvinklar måste tas med i planeringsprocessen för att 
informationsteknologin ska anpassas tillräckligt efter en verksamhet. Insamlat 
material behöver utvärderas och en rad frågor besvaras. För att få svar på frågorna 
och påbörja processen som utformar IS/IT-strategin bör arbetet utgå från 
verksamheten och omgivningen. Att se på faktorer som påverkar strategin, är en 
central och naturlig start. Genom att utgå från en modell av processen som pågår i 
samband med planering av IS/IT-strategier, och vilka externa och interna faktorer 
som påverkar strukturen, är det enklare att se vad som måste analyseras i en 
global organisation.  
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka varför det är betydelsefullt att fastställa och 
kartlägga input i form av interna samt externa faktorer, till planeringsprocessen av 
IS/IT-strategier i en global organisation.  

1.3 Forskningsfråga 
 
Vilka faktorer är centrala i den strategiska planläggningen av IS/IT inom globala 
organisationer? 

1.4 Målgrupp 
 
Uppsatsen riktar sig mot två olika målgrupper. Dels personer som intresserar sig 
för planeringsprocessen av IS/IT-strategier. Dels till människor som jobbar med 
området inom globala organisationer. 
 

1.5 Avgränsningar 
 
I uppsatsen skriver jag om den globala organisationen, som i texten inte tar upp 
olika organisationsformers skilda förutsättningar. Eventuella avvikelser som kan 
förekomma beroende på en verksamhets mål, funktion och arbetssätt tas inte upp. 
 
Studier av planeringsprocessens output valdes bort, och endast input har 
analyserats. 
 

1.6 Definitioner 

• IT  
IT är en förkortning av Informationsteknologi. Definitionen innebär teknologi 
som används för att skapa, leda och använda information. Det vill säga all 
teknologi som används för att samla, bearbeta, lagra och sprida information är 
benämnt IT (Tang & Walters, 2006). 
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• IS 
IS är en förkortning av Informationssystem. På nationalencyklopedins hemsida 
går det att läsa följande beskrivning:  
“System som behandlar, dvs. insamlar, bearbetar, lagrar och distribuerar 
information. Termen har en allmän innebörd, men används oftast för datorstödda 
informationssystem. I definitionen innefattas såväl ett systems tekniska utrustning 
som dess mänskliga aktiviteter och rutiner. Exempel är system som ger stöd för 
att planera, övervaka eller styra en verksamhet i en organisation, t.ex. 
orderbehandling, lagerhantering eller produktionsplanering, beslutsstödsystem, 
system för text- eller bildhantering, kalkylering, elektronisk post, 
informationsdatabaser etc.”  

• Strategi 
En strategi är en plan som integrerar en verksamhets mål, policys och processer 
till en homogen helhet. Strategin sätter ihop en verksamhets resurser och 
möjligheter i en bestämd och realiserbar handlingsplan baserat på i framför allt 
interna styrkor och svagheter, men även förutspådda påverkningar från den 
externa miljön. (Mintzberg & Quinn, 1991) 
 

• Globalisering  
Globalisering är ett utbrett begrepp, och beskrivs i nationalencyklopedin: 
”Globalisering (av global), förändringsprocess varigenom stater och samhällen 
över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden. Globalisering 
kan ses som en samlingsbenämning på utvecklingen inom politik, ekonomi och 
kultur. Globaliseringens ekonomiska orsaker anses nära kopplade till den 
teknologiska utvecklingen, i synnerhet inom kommunikationsteknologi. 
Uppkomsten av sådant som datornätverk och nya former för telefoni har inneburit 
radikalt förändrade förutsättningar för ekonomiska transaktioner och bl.a. 
möjliggjort en global aktiemarknad som kan hålla öppet dygnet runt. På 
motsvarande sätt har ny kommunikationsteknologi revolutionerat mediernas 
arbetssätt och berett marken för en global förmedling av nyheter och kultur. Ofta 
hävdas också att globaliseringen åtminstone delvis bör betraktas som resultatet 
av medvetna politiska beslut: det är regeringar som förhandlat fram sänkningar 
av handelshinder, avvecklat regleringar av tidigare skyddade marknader och i 
viss mån bidragit till teknologisk förändring genom nationella satsningar på 
forskning och utveckling.” 
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2 Teori 
Teorin tar upp hur globaliseringen och IT hänger samman, vad en 
planeringsprocess av en IS/IT-strategi innebär, samt vilka faktorer som kan 
komma att påverka utformningen av en IS/IT-strategi. 

 

2.1 IT i globala verksamheter 
 
Den tekniska utvecklingen har bidragit som en av huvudorsakerna till 
globaliseringen på jorden. Utvecklingen av hårdvara, och till slut den personliga 
datorn och Internet har gradvis minskat det rumsliga och tidsmässiga avståndet. 
(Hedley, 2002)  

2.1.1 Teknologisk utveckling minskar avstånden 
Genom att system utvecklades som var snabba och tillförlitliga formades industrin 
runt informations- och kommunikationsteknologi (IKT), vilket ledde till det som 
kan benämnas som en revolution i nya möjligheter världen över. Organisationer 
använde sig av den aktuella tekniken, och spred på så sätt nya krav för 
verksamheter, för att hålla sig konkurrenskraftiga globalt.  Även individuella 
behov väcktes och påverkade globaliseringen. Människor anpassar sig snabbt till 
ny teknik, och genom nya transportmedel, kommunikationsverktyg och 
informationsmöjligheter utformas en miljö som inte längre sätter hinder för de 
fysiska avstånden. Jordklotet har blivit virtuellt, och på så sätt krympt distansen 
mellan människor.  
Utveckling inom nämnda transportmedel, kommunikation och 
informationsprocesser har de senaste årtiondena skapat en teknologisk 
infrastruktur som underlättar andra delar av globaliseringen. Tekniken har blivit 
det som gör det möjligt att utveckla organisationer i en modern global miljö, med 
ekonomiska krafter som styr motivationen ytterligare. (Hedley, 2002) 
 
Teknologi och dess innovationer och nya verktyg för även med sig kunskap och 
förståelse för omgivningen, inte bara den lokala markanden och lokala krafter, 
utan också regionala och internationella nivåer. Att handla på en global nivå, 
genom att använda informations- samt kommunikationsteknologi är jämförelsevis 
nytt sett ur ett historiskt perspektiv. De nya funktionerna medverkar kraftigt till 
globalisering och möjligheter att sprida information över nationella gränser utan 
att hindras av tid eller avstånd. Rörlighet, utbredning, tvärfrågor, affärsutveckling 
över gränser och digitala överföringar via webben, är bara en del av de termer 
som representerar den nya digitala ekonomin som informations- och 
kommunikationsteknologin har hjälpt till att bygga. Det här har lett till ett nytt sätt 
att styra, tävla och växa under 2000-talet, och skapat förhoppningar om snabbare 
utveckling, kunskap och förmågan att anpassas till förändringar. (Sherif, 2003) 
 

2.1.2 Globalt samarbete inom organisationer 
 
I globala verksamheter krävs det förutom förmågan att hålla samman en stor 
organisation även tillvägagångssätt som fungerar i olika delar av världen. 
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Information ska flöda tusentals mil, mellan olika kulturer och olika tidzoner. Det 
som fungerar bra på en plats, är eventuellt inte gångbart på ett annat kontor i ett 
annat land. 
IT Management och planering som administrerar globala informationssystem 
krävs för att organisera aktiviteter, uppgifter och människor som befinner sig på 
helt olika platser. (Akmanligil & Palvia, 2004) 
 
Organisationer runt om i världen fokuserar allt mer på att hantera organisatoriska 
och affärsmässiga processer med hjälp av avancerad informations- och 
kommunikationsteknologi. Med uppkomsten av Internet har dessa 
verksamhetsförlopp utvecklats bortom tid och rum, för att nå hela jorden. Följden 
blir, för att lyckas på den globala marknaden, att organisationer måste positionera 
sig så att det passar utvecklingen, och för att utnyttja de möjligheter som ges. 
Informationshantering har blivit en vital fokus. Information är sättet som 
människor i verksamheter uttrycker, representerar, kommunicerar och delar deras 
kunskap med andra för att åstadkomma deras aktiviteter och nå verksamhetens 
mål. (Marchand, 2000) 
 
I tidningen Computer world den 26 oktober 2007 står följande att läsa av 
journalisten Morten Solli angående den ständigt pågående globaliseringen: ”I IT 
Industrin betyder engelska allt. Branschen blir mer och mer internationell och det 
kommer att bli stadigt vanligare med internationella arbetsmiljöer. I tillägg har 
många organisationer allt att vinna på god språkkompetens när de ska vara 
konkurrenskraftiga och förhandla på internationell nivå.” (Solli, 2007, s.2) 
 
Den ökade globaliseringen av företag för med sig en alltmer komplex 
utvecklingen av informationssystem. Som nämnt tidigare är det viktigt för 
organisationer att ständigt anpassa sig för att vara konkurrenskraftiga. 
Globalisering genererar behovet av att koordinera aktiviteter på en internationell 
arena, idag sker detta mestadels genom användandet av IT. Hänsyn måste dock 
tas till variationer i affärsprocesser, tillänglighet av resurser, tekniska 
begränsningar såväl lokalt som i närliggande miljö etc. så snart 
informationssystem krossar nationella gränser. (Akmanligil & Palvia, 2004) 
 

2.2 Planering av IS/ IT Strategier 
 
Grundkonceptet bakom den strategiska användningen av IT är att hitta en väg för 
verksamheten att använda sig av informationsteknologi, och utforma 
informationssystem, som ger konkurrenskraft och fördelar för organisationens 
helhet (Weill, 1990). 

2.2.1 Introduktion till strategisk IT 
 
Sherif Kamel tar hjälp av Peter Drucker när han konstaterar hur stor inverkan 
informationsteknologi har i verksamheter idag:  
”Det är inget tvivel om att information idag används effektivt och 
konkurrenskraftigt. Informationsteknologi hjälper till att forma en ny verklighet; 
det skapar kundvärde, minskar kostnader och minimerar affärsrisker. Därför ska 
styrning på olika organisatoriska nivåer kunna modifiera sina strategier och 
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använda sig av information och informationsteknologi för att bygga en 
konkurrenskraftig organisation. Det är eran av den nya organisationen.”(Kamel, 
2003, s.6 ) Med andra ord beskriver han synen på IT som en ny funktion. Inte 
längre som ett verktyg för verksamheten, utan snarare hur IT har kommit att bli 
verksamhetsmiljön. Författaren beskriver hur informationsteknologi har 
genomgått en snabb och händelserik förändring under de senaste årtiondena.  
 
En röd tråd går att läsa hos de olika teoretiska uppfattningarna, där alla är överens 
om att IT har gått från att ha varit ett redskap för att stödja organisationens 
grundfunktioner, till att ha blivit en integrerad del av affärsstrategier och 
underhållet av huvudprocesser(Tang & Walters, 2006). Idag är 
informationssystem och tillhörande informationsteknologi en självklarhet i 
verksamheten, och används alltmer som stöd för att utveckla konkurrenskraftiga 
strategier (Tang & Walters, 2006). Samhället i västvärlden utvecklas i rekordfart, 
och affärsvärlden i takt med allt annat. Flexibilitet, rörlighet och effektivitet i 
kombination med en ständigt pågående teknisk utveckling ökar kraven på 
aktörerna. Förmågan att agera strategiskt korrekt och att använda IT för att lyckas, 
ger nya konkurrenskraftiga affärsmöjligheter.(Pessi, 2008) 
 
Det kan konstateras att organisationer inom alla sektorer i grunden är beroende av 
sina informationssystem. Informationsteknologi har övergått från att vara ett 
hjälpmedel, till att vara sammanflätat med verksamheten. Inom 
verksamhetsområden såsom telekommunikation, media, underhållning och 
finansiell service, där produkten redan är, eller håller på att bli, helt och hållet 
digitaliserad, har organisationen ett kritiskt förhållande till deras 
informationsteknologi. Till följd av beroendeförhållandet är det centralt för 
organisationer att investera i IS/IT-utveckling, inte bara för att hålla produkterna 
gående, utan snarare för att skapa nya möjligheter som kan leda till 
konkurrenskraftiga fördelar. Det är konstaterat att det inte heller räcker med ett 
adhoc fokus, då kortsiktiga lösningar alltför snabbt blir obrukbara. Det krävs 
strategisk planering, med en mer långsiktig fokus för att styra utvecklingen.(Ward 
& Peppard, 2006) 

2.2.2 Vad är en IS/IT-strategi? 
 
För att förstå vilka faktorer som är centrala för utvecklingen av en IS/IT-strategi 
är det viktigt att veta vad den faktiska strategin innebär. Det grundläggande 
konceptet är sammansatt av två delar som stödjer varandra, 
informationssystem(IS) komponenten samt informationsteknologi(IT) 
komponenten. (Ward & Peppard, 2006) IS strategin anger organisationens behov 
och efterfrågan av information och system som behövs för att stödja den 
överordnade strategin för verksamheten. Den är helt grundad i verksamheten, och 
utgörs både av riktlinjer för konkurrenskraftig samt nödvändiga behov av 
informationssystem/ informationsteknologi. I huvudsak beskriver och rangordnar 
strategin de investeringar som behövs för att nå den ideala applikationsportfolion, 
vilken form av nyttor som förväntas för att komma dit, samt förändringar som är 
nödvändiga för att leverera dessa nyttor inom ramen av de resurser som 
finns.(Ward & Peppard, 2006) IT strategi beskrivs mer i detalj längre fram i 
kapitlet. Värt att nämna är dock att dessa ofta med ett gemensamt ord benämns 
som IT strategi i många verksamheter. 
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Figur 1. Sambandet mellan IS strategi och IT strategi (Ward &Peppard, 2006) 
 
 

2.2.3 Planering av en IS/IT-strategisk plan 
 
I en teoretisk modell tas det upp varför den strategiska planeringsprocessen är 
väsentlig och här listas ett antal faktorer som en välstrukturerad IS/IT-strategi kan 
leda till: 

• En ökning av informationssystemens och informationsteknologins 
medverkan i verksamhetens totala presterande, 

• samspel mellan investeringar i IT och affärsstrategi, 
• möjligheten för att skapa konkurrenskraftigt försprång genom 

användandet av IS/IT, 
• nya applikationer som ger högre mervärde,   
• ökat engagemang från toppledning,  
• förbättrad kommunikation med användare, 
• bättre förutseende vad det gäller behov av resurser, 
• ökad distribution av IT, 
• utveckling av en informationsarkitektur, 
• ökad synlighet av IS/IT inom organisationen. (Ward & Peppard, 2006) 

 
Michael Earl fastställde i sin tur fyra olika slutsatser angående hur den strategiska 
planläggningen kan vara konkurrenskraftig och användas: 

• För att understödja ett konkurrenskraftigt övertag, 
• För att öka produktivitet och prestation, 
• För att främja nya vägar av styrning och organisering, 
• För att utveckla nya verksamheter. (Earl, 1988) 

 
 

IS STRATEGI 
Affärsorienterad 

Efterfrågansorienterad 
Programfokuserad 

 

IT STRATEGI 
Aktivitetsbaserad 

Tillgångsorienterad 
Teknologifokuserad 

 

Infrastruktur 
& tjänster 

Behov & 
prioriteringar 

VAD 
behövs? 

 
HUR kan det 

tillhandahållas? 
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Den strategiska planeringsprocessen kan ses som en linje, där utgångspunkten är 
organisationens nuvarande situation och slutet är de förväntningar och 
målsättningar som finns med arbetet. För att komma från början till slutet krävs 
strategisk planering. (Earl, 1988) 
 

 

Figur 2. Den strategiska processen (Egen illustration, 2008) 
 
Att formulera en IS/IT-strategi kräver en planeringsprocess som inkluderar 
utvärdering och prioritering av vilka möjligheter som finns inom området, för att 
få fram en plan som kan realisera dessa potentialer. Det är nödvändigt att se hur 
möjligheter ska prioriteras, då vissa av dessa ger snabbare och större förmåner än 
andra, och vise versa. (Bate, 1999) Målen som styr utvecklingsprocessen och 
planeringen av en IS/IT-strategi kommer från affärsstrategin, samt de 
förändringarna i den organisatoriska miljön som är väntade, så kallade ”drivers of 
change”. (Ward & Peppard, 2006) 
 
För att förstå utvecklingen och planeringen av IS/IT-strategier är det 
grundläggande att känna till de olika koncepten som har beroendeförhållanden till 
varandra. Nedan följer en kort beskrivning av fyra kategorier som är nära 
sammanlänkade: 

• Affärsstrategi 
Inkluderar marknader, produkter, tjänster, kunder, leverantörer och platser 
där en verksamhet konkurrerar, och även beskådande av konkurrenter 
såväl som potentiella konkurrenter som kan komma att påverka 
verksamhetsmiljön. Innehållet är koncentrerat på kritiska 
framgångsfaktorer och huvudområden som tillhandahåller verksamheten 
med potentiella konkurrenskraftiga fördelar. Det inkluderar varumärke, 
forskning, produktion och produktutveckling, kostnads- och prisstruktur, 
samt försäljnings- och distributionskanaler. (Ward & Peppard, 2006) 

 

• Organisationens infrastruktur och processer 
Administrativ struktur som bygger på hur företaget organiserar sin 
verksamhet. Exempelvis centraliserat, decentraliserat, matrisstruktur, 
horisontellt, vertikalt, geografiskt, federalt och funktionellt. Processer 
handlar om hur verksamhetens affärsprocesser (arbetet som utförs av de 

A B 
• Nuvarande situation (A) 
• Förväntningar och Målsättning (B) 
• Hur ska man komma från A till B = 
Strategisk planering. 
 



 15 

anställda) fungerar och flödar. Övriga områden som behöver struktureras 
är personalområden så som anställning, motivation, utbildning och kultur. 
(Ward & Peppard, 2006) 

 

• IT strategi 
En teknologisk ram som inkluderar de huvudsakliga informations-
områdena och teknologierna. IT strategin fokuserar på att strukturera upp 
bilden över hur organisationens behov för information och system ska 
stödjas med hjälp av teknologi. Den viktigaste uppgiften är att manövrera 
tillgången av passande informationsteknologi. Vidare beskrivs underhåll 
och hantering av IT kompetens och tillgångar (hårdvara, mjukvara, 
telekommunikation etc.) och tjänster såsom IT drift, systemutveckling och 
användarsupport. (Ward & Peppard, 2006)   
 

• IS infrastruktur och processer 
Arkitektur som syftar till de teknologiska prioriteringarna, policys och 
beslut som gör det möjligt för applikationer, mjukvara, nätverk, hårdvara 
och datahantering att vara integrerat på en sammanhängande plattform. 
Utöver nämnda område inkluderas processer och aktiviteter som skapas 
för att utveckla och underhålla applikationer etc. samt hantera IT 
infrastrukturen. Även personalfrågor som berör IT, så som anställning, 
motivation, utbildning och kultur. (Ward & Peppard, 2006) 
 
 
 

 
 

Figur 3. The Strategic Alignment Model (Ward & Peppard, 2006) Visar det dynamiska 
beroendet mellan verksamhetens strategiska underlag och det motsvarande för 
informationsteknologi och informationssystem.  

 
För att samverka IT i internationella organisationer behövs det en IS/IT-strategi 
som stödjer den globala helheten. Alla delar ovan påverkar planeringen av 
strategin även i en global verksamhet. Traditionella strategier för 
informationssystem möter dock utmaningen att anpassa sig till olika 
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verksamhetsmiljöer, med skilda förutsättningar. IS, infrastruktur och processer är 
ett av de områden ovan, som skiljer sig beroende på land och miljö. (Sherif, 2003)  
 
 Frågor uppstår, såsom:  

• Hur och vem ska samla och sammanställa information från de olika 
filialerna?  

• Vem ska bygga systemen?  
• Hur ska de existerande applikationerna hanteras och utvecklas?  
• Vad ska vara gemensamt och vad ska vara lokalt? 

För att få svar på dessa frågor krävs det strategisk planering, samarbete och 
noggranna bedömningar. ( Sherif, 2003)  
 
Utformningen av en hållbar IS/IT-strategi består av ett flertal steg eller faser, som 
kan se olika ut beroende på val av metod, samt organisations struktur och 
önskemål (Alias, 2006). Ward och Peppard beskriver i en modell (se Figur 3) 
vilka delar som i huvudsak ingår i den strategiska planeringsprocessen.  
 
 

 

Figur 4. Den strategiska planeringsprocessen (Ward & Peppard, 2006) 
 
I rutan längst upp till höger i Figur 4 står verksamhets- samt tekniskmiljö. Den 
här rutan symboliserar de delar som i texten benämns som externa faktorer. Dessa 
faktorer ligger till grund för att få igång planeringsprocessen i rutan uppe till 
vänster. Nästa steg är att se på interna faktorer i verksamheten, som i rutan längst 
uppe till höger beskrivs med att ”förstå den nuvarande situationen och tolka 
verksamhetens behov”. Från vänster kommer ”övriga planerade aktiviteter” in, 
vilket kan symbolisera pågående projekt eller handlingsplaner. I ruta två 
analyseras den nuvarande IS/IT-strukturen i organisationen, vilket i följande text 
motsvarar faktorer från den interna IS/IT-miljön. Vidare i rutan till höger i mitten 
är det dags att definiera en IS strategi, som sedan blir grunden för utformningen 
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av IT-strategin (rutan längst ner i vänster hörn). Efter att strategierna är fastställda 
är det möjligt att använda planen i praktiken, och se på vilka åtgärder som ska 
göras. IS/IT-strategierna används sedan i samspel med affärsstrategi, 
utvecklingsprogram och arbete som är planerat. (Ward & Peppard, 2006)  

2.3 Faktorer som påverkar planeringsprocessen 
 
Ward och Peppard har listat tre kategorier som utvecklar en förståelse för den 
nuvarande situationen i affärsmiljön, samt för att definiera nuvarande, planerade 
och framtida potentiella behov. Dessa är följande och kan ses i Figur 4: 

• Analys av affärsstrategi, mål, kritiska framgångsfaktorer, kritiska problem 
samt processer, för att på så sätt skapa en kartläggning av den nuvarande 
situationen. Det inkluderar styrkor och svagheter, informationsbehov samt 
investeringar i system som kan behövas för att möta dessa behov. 

• Utvärdering av nuvarande IS/IT processer, dess system, befintlig 
information, tillgångar, organisation, kunskap samt tjänster, för att 
bestämma kontroll och bidrag, samt var förbättringar skulle vara 
fördelaktiga. 

• Analys av externa samt interna verksamhetsmiljön för att identifiera 
affärsbaserade möjligheter och förändringar som är beroende av potentiell 
utveckling av IS/IT.  

 
Kategorierna går, i följd med listningen över, in under Intern verksamhetsmiljö, 
Intern IS/IT miljö och Intern- samt Extern verksamhetsmiljö. Externa affärsmiljön 
innebär påverkan som kommer utifrån organisationens ramar, medan den interna 
affärsmiljön är det som påverkar inom verksamheten. (Ward, Peppard, 2006) För 
att få en god förståelse för utgångspunkten i verksamheten, samt den nuvarande 
situationen i övrigt, krävs även en analys av vad den externa IS/IT-miljön har för 
inverkan. I globala verksamheter är den delen central, då organisationen opererar i 
en mer komplex omgivning med olika förutsättningar och tillgångar (Akmanligil 
& Palvia, 2004). I alla former av organisationer är det dock väsentligt att 
analysera vilka interna och externa faktorer som kan komma att influera en IS/IT-
strategi (Ward, Peppard, 2006). För att tydliggöra den globala organisationens 
interna och externa faktorer, är det därför möjligt att utgå från Ward och 
Peppard’s teori. De har utvecklat en modell (se figur 5), som tydligare visar vilka 
fack de faktorer som påverkar planeringsprocessen kan delas in i. Uppsatsen 
kommer i teorin som följer fokusera på inputen till planeringsprocessen. 
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Figur 5. Strategisk modell över IS/IT och vilka kategorier de faktorer som påverkar 
IS/IT-strategins utformning tillhör (Externa och Interna) (Ward & Peppard, 2006).  

2.3.1 Utvärdering av interna och externa faktorer 
 
Alla former av organisationer opererar i både en intern miljö samt en extern miljö. 
Dessa miljöer har olika områden som påverkar planeringsprocessen, och det är 
utifrån dessa områden inputfaktorer definieras. En kategoriserad uppdelning är 
faktorer från den interna verksamhetsmiljön, faktorer från den interna IS/IT-
miljön, faktorer från den externa verksamhetsmiljön samt faktorer från den 
externa IS/IT-miljön. Inom dessa generaliserade kategorier finns det ett antal 
specifika faktorer som har inverkan på vilka möjligheter samt hinder som 
eventuellt kan dyka upp vid skapandet av IS/IT-strategin. (Ward & Peppard, 
2006) Beroende på verksamhetsform och vad en verksamhet har för mål och 
visioner kan dessa faktorer se olika ut. Även om de flesta delar påverkar, skiljer 
sig graden av väsentlighet beroende på vad organisationen eftersträvar (Magoulas 
& Pessis, 2002). För att läsaren ska få en bredare förståelse för vad som menas 
följer nedan en kort beskrivning av några av de faktorer som tagits upp i 
litteraturen. 

• Interna faktorer i verksamhetsmiljön 
 

Gällande affärsstrategi  
De viktigaste delarna att se på här är hur den ser ut i dagsläget, men också  
de skillnader som kan ha uppstått från den tidigare IS/IT-strategins  
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utformande. Det kan vara till hjälp att analysera strategin och strukturera  
upp det mest väsentliga för syftet. Slutligen är det viktigt att komma fram  
till vad som får konsekvens för den kommande IS/IT-strategin. 
 
Mål 
Verksamhetens mission, vision, strategiska och taktiska mål är en del av 
affärsstrategin, dock viktiga att granska närmare. Dessa är vitala för att se 
på kortsiktig och långsiktig planering av IS/IT-strategin, då planen ska 
utformas för att stödja dessa ändamål. 
 
Resurser 
Kostnad är en kritisk faktor som avgör den budget som kommer ha en stor 
inverkan på vilka möjligheter som finns, samt om det är en stram 
kostnadsfokus, begränsningar. 

 
Processer 
Processer, aktiviteter och informationsflöden, samt hur dessa är relaterade 
till varandra. Modeller över dessa beskriver den övergripande 
affärsmodellen. Dessa,  
tillsammans med stödjande IS modeller, utgör grunden för en IS 
arkitektur. 

 
Organisationskultur 
Bilden av verksamhetens nuvarande struktur, relationer och människorna 
som är involverade är input till planeringsprocessen. Det leder till 
förståelse av organisationsmiljön och dess kunskaper, tillgångar, kultur 
och sociala samspel, såväl som ledarskapsstil. (Ward & Peppard, 2006) 

• Interna faktorer I IS/IT miljön 
 

Nuvarande IS/IT karaktär i organisationen 
Innefattar analys av utgångspunkt, hållbarhet och verksamhetsanknytning. 
Det leder till en enklare utvärdering av skillnader, vad som fattas och vad 
som bör förändras för att uppfylla de nya behoven. 
 
Kunskap 
De färdigheter personalen som hanterar IS/IT innehar, såväl som 
användarna som ska jobba i miljön. För att lyckas implementera IS/IT är 
det väsentligt att veta vilken kunskap som finns, vad det kan leda till för 
möjligheter, samt eventuell saknad av kompetens. 

 
Teknologisk infrastruktur 
Hårdvara, mjukvara, kommunikationsmedel samt övrig teknologi. Det 
som finns inom organisationen, samt eventuellt brister som behöver ses 
över. 
 
Nuvarande portfolio i form av befintliga system 
Det som existerar av centraliserade, distribuerade och webbaserade system 
samt databaser etc. som stödjer olika delar av organisationen. Genom att 
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se på vilken nytta dessa system utgör i utgångspunkten, samt eventuella 
brister, är det enklare att skapa framtida system som uppfyller kraven.  
 
System under utveckling (budgeterade men ej slutförda) 
Samma som ovan, dock ej slutförda. Behöver ses över för att se om dessa 
matchar kommande behov. (Ward & Peppard, 2006) 

• Externa faktorer i verksamhetsmiljön  
 

Ekonomiskt klimat i verksamhetens omgivning 
Valutaskillnader, inflationsnivåer, marknadspriser, skatt och övriga 
ekonomiska lagar måste värderas. 

 
Industriellt klimat i verksamhetens omgivning 
Se på den nuvarande situationen i den externa miljön, organisatoriska 
trender, och analysera de delar som kan ha betydelse för IS/IT-strategin. 
 
Konkurrenter i verksamhetens omgivning 
Viktigt för att få influenser och se vad som är gångbart i praktiken. 
Konkurrenter kan vara liknande organisationer, men även verksamheter 
som kan tänkas ha samma mål vad det gäller IS/IT-strategin. Se på var 
konkurrenterna befinner sig, och möjliga hot från dessa som måste 
beaktas. (Ward & Peppard, 2006) 

 

• Externa faktorer i IS/IT miljön 
 

Teknologiska trender 
Teknologin utvecklas ständigt. Insyn i nya produkter och tjänster som kan 
stödja verksamheten samt utnyttjas i IS/IT miljön är nödvändigt. 
 
Möjligheter 
Se på hur teknologin kan användas, finna nya möjligheter och områden 
som kan stödja affärs- samt IS/IT processer på ett mer effektivt sätt.  
   
Hur IS/IT används hos kunder, konkurrenter samt leverantörer 
Användbart för att få idéer, men också för att mäta hållbarheten av 
verksamhetens nuvarande IS/IT miljö. Att veta vad konkurrenter använder 
sig av, samt vad kunder efterfrågar och vill använda, samt vad leverantörer 
kan stödja ger input i planeringsprocessen av IS/IT-strategin.(Ward & 
Peppard, 2006) 

 

2.3.2 Centrala faktorer för globala verksamheter 
 
Att utveckla en global IS/IT-strategi är ett flerdimensionellt arbete som påverkas 
av de olika faktorerna i avsnittet ovan. Akmanligil och Palvia har dock 
koncentrerat sig på de element som påverkar den globala organisationen specifikt, 
och kommit fram till ett antal områden. Genom att sätta in dessa under den 
kategorisering som följds ovan, blir det enklare att se på likheter och skillnader. 



 21 

Den input Akmanligil och Palvia definierar, som inverkar på utformandet av en 
global IS/IT-strategi, är exempelvis verksamhetens karaktär, där verksamhetens 
kultur samt verksamhetens färdigheter och begränsningar räknas in. 
Organisationens struktur formar hur IS-strukturen och infrastrukturen ska se ut. 
Även systemets karaktär påverkar, en intern faktor i IS/IT-miljön som handlar om 
enhetlighet, storlek, teknologi, typ av applikationer och system samt kritiska 
faktorer i systemen. En annan faktor är den huvudsakliga funktionens karaktär, 
vilket syftar på hållbarhet, och den allmänna kunskapen hos de anställda som 
sköter om och jobbar med IS/IT-miljön. Förutom allmänna områden som de som 
nämnts är det viktigt att komma ihåg de skillnader som alltid finns hos lokala 
divisioner i en global verksamhet. Teknologiska faktorer, behov, krav och kultur 
är faktorer från den externa IS/IT-miljön och har stort inflytande på hur helheten 
sedan fungerar. (Akmanligil & Palvia, 2004) Dessa faktorer kan i många fall 
likställas med de interna samt externa faktorer som tas upp som exempel i de 
teorier som Ward och Peppard ligger bakom. Skillnaden är dock att dessa direkt 
kan återknytas till en global organisation, och har tagits fram med den 
utgångspunkten. (Akmanligil & Palvia, 2004) Lokala divisioner är en faktor som 
blir extra tydlig i en internationell verksamhet. De lokala divisionerna kan vara 
mycket olika, då det kan röra sig om mindre verksamheter som köpts upp, eller på 
annat sätt jobbat självständigt. Då blir förutom de kulturella skillnaderna, 
organisatoriska olikheter påtagliga. 
 
Nästa steg blir att via fallstudie se vad som kommer fram inom 
undersökningsföretaget.  
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3 Metod 
Avsnittet förklarar vad som ingår i en metod, samt hur arbetet har lagts up för att 
få fram relevant information på så sätt som stödjer uppsatsens syfte. 

 

3.1 Överblick över studien 
 
Forskningsfrågan och syftet innebär att jag vill ha svar på vilka faktorer som 
påverkar planering av strategisk IS/IT i organisationer som är verksamma i flera 
olika länder. För att komma dit har jag valt att först beskriva IT och globalisering. 
Här väljer jag att beskriva området och hur det har vuxit fram, för att lättare kunna 
utreda min forskningsfråga. 
Efter det tar jag upp vad strategisk IT handlar om, varför det behövs, och vem 
som är med och påverkar. På så sätt kommer jag naturligt vidare mot planeringen 
av IS/IT-strategier och reder ut vad det innebär. I teorin tar jag slutligen upp de 
faktorer jag kommit fram till, som kan påverka planeringsprocessen av IS/IT-
strategier. För att hålla ämnesområdet fokuserat har jag valt att endast gå djupare 
in på inputen i planeringsprocessen. Den output som kommer från samma process 
har jag valt att inte studera i den här undersökningen. 
 
För att undersöka teoribilden, utförs en fallstudie på en global organisation. Valet 
av fallstudie som specialiserar sig på en organisation, grundas i att det leder till en 
mer detaljerad bild av hur det kan se ut i verksamheten. Genom att inte jämföra ett 
flertal organisationer finns möjlighet att gå djupare och göra en kvalitativ analys 
för att få ökad förståelse.  
 
Fallstudien kommer att baseras på de perspektiv och frågeställningar som uppstår 
utifrån den teoretiska datainsamlingen. Målet är att med hjälp av teorin samt data 
insamlat från dokumentation inom fallstudien, upptäcka frågeställningar som 
sedan kan besvaras av passande personer inom mitt undersökningsföretag.  
 

3.2 Forskningsansats 
 
Metod härstammar från det grekiska ordet méthodos som betyder längs en väg. I 
dag kan metodbegreppet jämföras med de steg (längs en väg) som gås igenom för 
att komma fram till ett resultat. I detalj handlar det om vilka tillvägagångssätt som 
forskaren väljer att använda sig av. (Åsberg, 2001) Ett första steg i val av metod 
är att avgöra om arbetet som utförs ska bestå av kvalitativ eller kvantitativ 
forskning (Gunnarsson, 2007). 
 
Beroende på vilken form av vetenskaplig forskning som ska genomföras talar 
Gunnarsson om empirisk-atomistisk, empirisk-holistisk, rationalistisk-atomistisk 
eller rationalistisk-holistisk inriktning. Jag kommer att begränsa dessa inriktningar 
till att utforska kvalitativ (empirisk-holistisk kunskapsansats) respektive 
kvantitativ (empirisk-atomistisk kunskapsansats) metod närmare.  
 



 23 

För att komma igång med en vetenskaplig undersökning bör forskaren ha en 
problemställning eller ett intresseområde som kan studeras. Nästa steg blir att 
avgöra vad för typ av vetenskap som är intressant att få fram inom ämnet. 
Beroende på val av metod kan resultaten se olika ut. I det här skedet avgörs också 
om kunskapsansatsen ska bli kvalitativ/ empirisk-holistisk, eller kvantitativ/ 
empirisk-atomistisk.(Gunnarsson, 2007) 
 
I nationalencyklopedin står följande förklaringar på begreppen kvalitativ- samt 
kvantitativ metod. ”Kvantitativ metod, ett samlingsbegrepp inom 
samhällsvetenskaperna för de arbetssätt där forskaren systematiskt samlar in 
empiriska och kvantifierbara data, sammanfattar dessa i statistisk form samt från 
dessa bearbetade data analyserar utfallet med utgångspunkt i testbara hypoteser. 
Kvalitativ metod, inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för olika 
arbetssätt som förenas av att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet 
som analyseras, att datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan, 
samt att forskaren söker fånga såväl människors handlingar som dessa 
handlingars innebörder.” (Nationalencyklopedin, 2008)  
 
Den kvantitativa metoden ser på det som studeras som ett avgränsat område, och 
utformar metoden efter ett så på förväg väldefinierat undersökningsområde som 
möjligt. Det tidsperspektiv som kan vara intressant inom den kvalitativa 
kunskapsansatsen är inte på samma sätt relevant inom den kvantitativa metoden. 
Problemområdet struktureras genom att visa på hypoteser eller regler, via kontroll 
och mätbara element. Datainsamlingen är anpassad efter en tydlig forskningsplan 
där metoden från början är bestämd och planerad. Forskaren är genom studien 
objektivt inställd, och undersökningarna som görs följer samma 
linje.(Gunnarsson, 2007) 
 
Den kvalitativa metoden kännetecknas av ett holistiskt synsätt, det vill säga att 
forskaren väljer att se helheten, där själva sammanhangen är av stor betydelse. 
Vanligt är att studera relation mellan dåtid och nutid och mänskligt beteende och 
relationer. Inom en kvalitativ kunskapsansats är det möjligt att forskaren byter 
datainsamlingsmetod under projektets gång, om det visar sig att det passar bättre 
för ändamålet. Undersökningsobjekt och respondenter väljs ofta ut medvetet för 
att kunna svara på problemställningen. Det är inte lika viktigt att det blir stort 
antal, utan satsar istället på att beskriva insamlad data i teman, uppfattningar och 
mönster.(Gunnarsson, 2007)  
 
Fallstudie är ett angreppssätt som används för att ge djupare kunskaper om det 
ämnesområdet som undersöks. En fallstudie innebär att undersökaren/ forskaren 
studerar en, eller ett fåtal undersökningsenheter. Genom att granska 
undersökningsobjektet grundligt, bidrar det till att ge djupare kunskaper och en 
bredare förståelse för ämnesområdet. Genom att lägga koncentration på processer 
samt relationer inom det fall som granskas, ges kunskap om hur samband och 
komplexa förhållanden hanteras. Studien genomförs empiriskt, det vill säga 
genom att undersöka verkligheten. Vilken metod som används beror på målet och 
syftet med studien, samt vilken data som är relevant för ändamålet. Det är möjligt 
att använda en, eller ett flertal olika tillvägagångssätt, beroende på vad som passar 
i situationen. Fördelar med att använda sig av en fallstudie är att det ger detaljerad 
information, att det är möjligt att använda sig av olika typer av 
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datainsamlingsmetoder och källor, och att den ger utrymme att tolka teorier. 
Nackdelar kan dock vara saker som brist på trovärdighet, mätbara resultat och 
problem med avgränsningar samt tillgänglighet till fallet. (Eliasson, 2002) 
 

3.3 Design av metod 
 
Det finns en rad olikheter mellan begreppen kvantitativ samt kvalitativ metod. Det 
är dock inte självklart att endast en tydlig kunskapsansats används. (Gunnarson, 
2007) Jag kommer att använda mig av en kvalitativ metod då det passar det 
ämnesområde jag valt att undersöka. Forskningsfrågan jag söker svar på 
behandlas bäst med ett holistiskt synsätt, där ”helheten” behöver analyseras för att 
problemområdet ska kunna förstås. Den kvalitativa kunskapsansatsen passar även 
in då ämnesområdet är tolkningsbart och svårt att mäta. Min studie baseras på 
teorier som jag behandlar objektivt, dock med en ”analyserande blick”. Via 
litteraturstudier har teori sammanställts som behandlar ämnesområdet, och i viss 
mån närliggande fakta, som jag ansett varit nödvändig för att förstå syftet med 
uppsatsen. Det finns inga tydliga rätt eller fel, utan problemområdet utgörs av 
olika faktorer, beroende på vem som är inblandad. Nästa steg i 
forskningsprocessen är en fallstudie som undersöker en verksamhet som passar 
inom valda intresseområde. För att få mer djup i studien granskas endast en 
organisation, dock med ett flertal olika respondenter. I följd med den kvalitativa 
kunskapsansatsen har val av respondenter gjorts medvetet för att få tillräcklig 
bredd och spridning av data, samt kunskap hos respondenterna.   

3.3.1 Litteratursökning 
 
Den teoretiska referensramen baseras på litteraturstudier inom ämnena strategisk 
IT, IS/IT-strategier, Planering av IS/IT, globalisering och IT, samt internationella 
strategier inom organisationer. Dessa ord har även används som sökord i 
litteraturforskningen, på svenska såväl som på engelska. 
 
Jag har tagit del av böcker skrivna av framför allt forskare inom ämnesområdet. 
Verktyg som används bortsett från klassisk litteratur, för att finna relevant 
information är i första hand Luleå Tekniska Universitets sökverktyg på nämndas 
hemsida. Här har litteratursökningen främst varit inriktad på e-böcker, med hjälp 
av sökverktyget Samsök som koncentrerar sig på databaser och e-tidskrifter. Via 
Samsök har tjänsten E-brary fungerat som primärt val för att hitta väsentlig 
litteratur. Vidare har Libris, en gemensam söktjänst för universitet i Sverige, 
använts för att få tips om övrig litteratur i form av böcker och vetenskapliga 
avhandlingar. På Fronter, studentportalen på nätet för studenter vid LTU, har 
slutligen användbara artiklar, tips på litteratur och referenser från tidigare studier 
fungerat som ett basalt underlag.  

3.3.2 Datainsamling 
 
Beroende på område finns det olika behov av data. Den första delen av fallstudien 
sammanställs med hjälp av dokumentation, del två sammanställs utifrån 
dokumentation, men också med hjälp av de samtal som utförts med personer inom 
undersökningsföretaget. Avsnitt tre grundas helt och hållet på de svar som 
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intervjupersonerna gett. För att läsaren ska få en tydlig bild av de sammanställda 
data som samlats in, har jag valt att strukturera avsnitten utifrån varje respondent. 

• Information om undersökningsföretaget  
 
För att läsaren ska få en grundlig förståelse för undersökningsföretaget, har fakta 
som berör verksamhetens huvudsakliga struktur och mål granskats och 
sammanställts. Data samlades in från undersökningsföretagets offentliga hemsida, 
och utgör en kort introduktion till de kommande avsnitten.  

• Global IT inom undersökningsföretaget  
 
I avsnittet presenteras undersökningsföretagets globala fokus, och information 
som visar att det valda företaget befinner sig inom ramen av mitt 
undersökningsområde. Genom att ha tagit del av artiklar samt dokumentation från 
verksamhetens Intranät, har ändamålsenlig data sammanställts. För att testa 
trovärdigheten i artiklarna fördes ett samtal med Respondent 1 om valda källor, 
och innehållet diskuterades.  

• Undersökning av IS/IT-strategi samt centrala faktorer i 
undersökningsföretaget 

 
Information om IS/IT-strategi grundas på dokumentation från 
undersökningsföretaget, som presenterar de utvalda områdena. Presentationerna 
fungerar som underlag för verksamheten, och data som presenteras är den reella 
basen som används i undersökningsföretaget idag. I det här avsnittet användes 
även personliga muntliga intervjuer för att få den bredd och det 
diskussionsunderlag som var tanken med datainsamlingen.  
 

3.4 Val av undersökningsföretag och respondenter 
Jag har valt att göra en studie med ett globalt perspektiv, och det är därför 
nödvändigt att undersöka en organisation som faller under det kriteriet. 

3.4.1 Motiv till val av undersökningsföretag  
 
Mitt val av undersökningsföretag faller naturligt då jag sedan sommaren 2007 
jobbar inom organisationen. Vidare var det på det här sättet intresset för mitt 
ämnesområde har vuxit fram, i kombination med höstens studier inom strategisk 
IT. Organisationen är från början en svensk verksamhet, som kommit att växa, 
och är idag verksam i en global miljö. Internationaliseringen av organisationen är 
ett faktum, och som följd krävs en anpassad organisationsstruktur. Den globala 
IT-frågan inom undersökningsföretaget är ständigt angelägen, och det gör att mitt 
intresseområde förhoppningsvis kommer att kunna fyllas med relevant och aktuell 
fakta.  

3.4.2 Motiv till val av respondenter 
 
För att få rätt perspektiv på fallstudien och ändamålsenlig information kommer 
jag använda mig av personer som jobbar med de överordnade IT frågorna samt 
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strategiska IT funktioner inom undersökningsföretaget. Dessa personer jobbar 
främst på huvudkontoret som är beläget i Stockholm. För att få bredd i 
datainsamlingen, samt starkare reliabilitet i svaren har jag valt ut tre personer med 
olika arbetsuppgifter samt ansvarsområden. På så sätt blir det intressant att se om 
de har olika uppfattningar inom mitt forskningsområde, eller om deras synsätt 
följer en och samma linje.  
 
Intervjuobjekten i min fallstudie är människor som jag inte jobbar med i mitt 
dagliga arbete, och som jag inte har varit i kontakt med tidigare. Jag har inte 
förrän alldeles nyligen satt mig in i, och blivit medveten om hur det överordnade 
styret av IT-verksamheten ser ut. Undersökningsföretaget är en vidsträckt 
organisation, och det är i fallstudien en fördel då det blir möjligt att helt se bort 
från dilemmat med eventuella personliga relationer till deltagarna i studien. 

3.4.3 Respondenter 
 
Via e-post och telefon avtalades 3 möten hos undersökningsföretaget i Stockholm. 
Den 11 april genomfördes intervjuer på 1 timma vardera med personerna nedan: 
 

• Respondent 1 
Jobbar tätt samman med IT-enhetens CIO och deltar i diverse olika  
Projektarbeten inom olika områden. 

 
• Respondent 2 

Chef för den internationella avdelningen inom IT-enheten. Har hand om 
övergripande frågor som hanteras i en global IT-verksamhet. 
 

• Respondent 3 
Chef och ansvarig för IT/IS infrastruktur inom SEB. De håller just nu på 
att utreda hur infrastrukturen i den globala organisationen ska se ut. 
 

Samtal fördes utan fördefinierade frågor. Förberedelse i form av stolpar och 
stödord var dock formulerade, så ett visst underlag fanns tillgängligt för att inte 
mista den röda tråden. Målet med intervjuerna var att få fram vilka faktorer de 
tillfrågade ansåg påverka IT-strategins utformning, och på så sätt styrdes frågorna 
till respondenterna runt syftet med uppsatsen. 
 
För att få fram vilka interna och externa faktorer som ansågs som centrala föll det 
naturligt att använda respondenter med arbetsuppgifter relaterade till ämnet. 
Samtalen som fördes gav stöd för syftet med undersökningen, och 
intervjutekniken gav utrymme att analysera svar på plats. Ostrukturerade 
intervjuer användes (öppna, djupa intervjuer, (Gunnarsson, 2007)). Genom valda 
tekniken utreddes eventuella frågetecken och missförstånd inom ramen för 
intervjun, och resulterade i ett skriftligt underlag som presenteras i det aktuella 
avsnittet. För att de tillfrågade personerna skulle ha möjlighet att förbereda sig i 
den mån de själva tyckte var nödvändigt, skickades en kort presentation av min 
uppsats ut i förväg. Den här innehöll bland annat titel, syfte, frågeställning och en 
kortare teoretisk bild av ämnesområdet.  
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3.5 Metoddiskussion  
 
Valda metod fungerade bra som grundlag för undersökningen, samt gav förklaring 
på min forskningsfråga och uppfyllde på samma sätt syftet med uppsatsen.  
 
Att göra en fallstudie på endast ett företag, kan dock vara en nackdel. När endast 
en verksamhet analyseras, fås bara den organisationsformen med, och perspektiv 
från andra verksamhetsformer uteblir. I mitt fall var det dock inte särskilt 
väsentligt, men det kan vara bra att ha i åtanke. Genom att göra djupintervjuer 
med tre personer med olika perspektiv fick jag dock den bredd som var nödvändig 
för att få svar på de frågeställningar jag hade. I en c-uppsats kan det leda till 
möjligheten att få mer djup i uppsatsen, då det inte finns tid och utrymme till att 
sammanställa för mycket svar från allt för många personer. 
 
Intervjutekniken fungerade bra, och öppna samtal gav analyserande svar, som var 
lärorikt att ta del av. Genom att ha tänkt ut i förväg vad som skulle diskuteras, 
samt ha gett respondenterna möjligheten att läsa igenom ett kortfattat material, 
fick intervjuerna ett bra innehåll. En nackdel dock var att jag endast antecknade 
under intervjutillfället. I efterhand ångrar jag att det inte spelades in, för att på så 
sätt underlätta sammanställningen av datainsamlingen. För att ändå validera 
insamlad data, skickade jag min sammanställning till respondenterna som i sin tur 
har fått möjlighet att korrigera eventuella fel, missar och brister.  
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4 Empiri 
Här beskrivs den data som samlats in om undersökningsföretaget. Först görs en 
kort introduktion av verksamheten, samt visioner och mål. IT-enheten 
presenteras. Empirin är strukturerad i linje med teorin, med tre olika avsnitt som 
har motsvarande innehåll. Fallstudien är baserad på dokument, presentationer, 
artiklar samt intervjuer som berör undersökningsföretaget. 

 

4.1 Presentation av undersökningsföretag 
 
Organisationen är från början en svensk verksamhet, som idag har vuxit till en 
internationell koncern som främst är utspridd i Nordeuropa, men har lokala kontor 
även utanför Europa. Verksamheten riktar sig mot företagskunder, institutioner 
samt privatpersoner. Antalet kunder är omkring 400 000 företagskunder och 
institutioner och omkring fem miljoner privatkunder. Verksamheten har lokal 
närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ryssland och Ukraina, och så 
kallad strategisk närvaro i Storbritannien, Frankrike, USA, Spanien, Schweiz, 
Kina, Singapore, Brasilien och Indien. Det finns omkring 20 000 anställda inom 
organisationen, varav drygt hälften är verksamma utanför Sverige. 
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Figur 6. Verksamhetens globala spridning (Undersökningsföretagets hemsida, 2008) 
 

4.1.1 Vision, strategi, affärsidé och syfte 
 
Verksamheten har på sin hemsida en tydlig beskrivning av vad deras strategi är, 
och hur de väljer att styra affärerna. De poängterar att de vill finnas nära kunderna 
och känna den lokala marknaden väl. Samtidigt har de en internationell spridning 
av bolaget vilket gör att de på en bred geografisk front hoppas kunna nå kunder 
och hitta lösningar som passar. Undersökningsföretaget beskriver sig själva enligt 
”Vi är helt enkelt mer lokala än de internationella bankerna och mer 
internationella än de lokala”(Undersökningsföretagets hemsida, 2008). 
 
Affärsidén består i att erbjuda finansiella tjänster såväl som att sköta om 
finansiella risker och överföringar för kunderna på ett sätt som tillfredställer 
kundernas behov. Bolaget nämner även vikten av att aktieägare i bolaget får en 
bra avkastning som en del av affärsidén, samt att de önskar att vara goda 
samhällsmedborgare. 
 
Undersökningsföretagets vision är att ”vara högst rankad av kunderna inom sina 
utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller 
lönsamhet”(Undersökningsföretagets hemsida, 2008). Företaget beskriver att 
dessa mål ska nås genom engagerade medarbetare, samt framför allt centralisering 
av de olika delarna inom koncernen. 
 

4.1.2 IT-enheten 
 
Inom undersökningsföretaget arbetar cirka 2 000 anställda med någon form av 
anknytning till IT. Den största koncentrationen av IT-medarbetare sitter i en 
gemensam kontorsbyggnad utanför Stockholm. Här är omkring 1300 personer 
verksamma med olika områden inom IT idag, och skapar på så sätt en stor och 
drivande arbetsmiljö. Även inom de olika divisionerna finns ett antal personer 
som arbetar med den IT-verksamhet som är direkt kopplad till divisionens 
verksamhet, samt på lokala enheter runt om i världen. (Undersökningsföretagets 
hemsida, 2008) 
 

4.2 Sammanställning av underlag från Fallstudie 
 
Undersökningsföretaget har sedan en tid tillbaka haft en global samordningsfokus, 
som inom verksamheten gått under ett gemensamt projektnamn. Genom att 
utnyttja den internationella spridningen, och samordna de olika kontoren, ska de 
satta målen uppnås under en utsatt tidsperiod(Undersökningsföretagets hemsida, 
2008).  

4.2.1 IT i en global verksamhet 
 
Verksamheten var tidigare en decentraliserad organisation. Lokala affärsenheter i 
olika länder har varit mer eller mindre självstyrda, och fungerat på egen hand 
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(Myhrén, 2006). Den globala riktlinjen märks tydligt inom IT funktionen, där nya 
strategier och mål har formats i linje med organisationens övergripande mål 
(Undersökningsföretagets hemsida, 2008). 
 
Organisationen går mot centralisering, vilket innebär att IT enheten blir en del av 
riktlinjen. I en artikel skriven av Karin Myrén i november 2006, analyseras 
innebörden av globaliseringen för IT-enheten. Hon beskriver hur IT-verksamheten 
påverkas av beslutet att företaget centraliseras. Alla av undersökningsföretagets 
IT-verksamheter slogs i den här perioden samman, och målet var och är 
standardisering, effektivisering och sänkta kostnader. Den decentralisering som 
karaktäriserade undersökningsföretaget tidigare, var tydlig även inom IT-
strukturen. Många av enheterna hade egna system och tog hand om drift samt 
utveckling på egen hand, utan att samordna med övriga verksamheten. Resultatet 
var därför 2006 att verksamheten bestod av ett antal olika plattformar, system och 
skilda uppfattningar om hur arbetet skulle utföras. För att globalisera de lokala IT-
verksamheterna i de olika länderna togs gradvisa steg mot att organisera om 
organisationen. Målet var att hitta gemensamma lösningar, och behålla det som 
fungerade bra och se till att det spreds till övriga enheterna. Lokal anpassning är 
alltid nödvändigt, men tanken var att hitta en bra balans mellan det lokala och det 
globala. (Myhrén, 2006) 
 
Verksamhetens dåvarande IT-chef uttryckte sig enligt följande: 
” – Alla har sina egna system, sin egen infrastruktur, sina egna datacenter. Vi 
tittar nu på vad som krävs om vi bara hade en enda plattform för det här. Den 
stora utmaningen är att förändra både infrastrukturen och 
applikationsplattformarna. Det kommer att finnas behov av en viss IT -verksamhet 
lokalt även om den blir betydligt mindre. Men de lokala enheterna ska 
synkroniseras med huvudenheten inom IT och arbeta med samma processer, 
standarder, verktyg, rapportering och kvalitetsuppföljning som den globala 
organisationen.”(Myhrén, 2006) 
 

4.2.2 IS/IT-strategi inom undersökningsföretaget 
 
Den nya centraliseringsstrategin innebär att enheterna numera jobbar mot 
standardisering, som kräver en övergripande strategi, där alla enheter sedan måste 
jobba på sitt sätt för att arbeta mot målen. Som nämnt tidigare är det 
affärsstrategin som styr vad som blir viktigt att anpassa IS/IT-strategin mot för att 
stödja möjligheter och mål inom organisationen. Den globala fokusering som har 
kännetecknat undersökningsföretaget de senaste åren har satt karaktär på den 
rådande IS/IT-strategin inom verksamheten idag.  
 
Syftet för IT-enheten beskrivs med innehållet att det är undersökningsföretagets 
globala supportfunktion som ska erbjuda kvalitativ samt kostnadseffektiv IT.  
Önskad position 2010 är för IT-enheten att vara en global IT organisation med en 
tydlig länk mellan affärsverksamheten och IT. De ska vara på god väg med en IT 
arkitektur som stödjer ”en centraliserad organisation” det vill säga en funktion – 
en lösning.  De vill ha en fullt tillämpad applikations samt infrastruktur 
livscykelstyrning samt ha skapat ett enhetligt ägarskap av gemensam infrastruktur 
(Undersökningsföretagets hemsida, 2008). 
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4.2.3 Nuvarande IS/IT-strategin enligt respondenterna 
 
Respondent 1 fastställer att IT-stödet måste anpassas utifrån verksamhetens 
förändringar. Krav måste dock diskuteras. Verksamheten kan ha önskemål som 
kan vara svåra att uppfylla med IT och det kräver samtal med olika parter inom 
organisationen. En iterativ process är en förutsättning för att hitta en linje som 
fungerar. I vissa fall leder det till att verksamheten måste prioritera, då alla krav 
inte kan verkställas lika snabbt. Relationen mellan affärsverksamheten och IT-
enheten är inte okomplicerad. Respondent 1 upplever att affärsverksamheten kan 
ha svårt att förstå begränsningar vad det gäller tid, utrymme och kostnader. Å 
andra sidan finns IT som ett stöd för verksamheten, och den huvudsakliga 
uppgiften är att försöka uppfylla verksamhetens krav och önskemål. Vidare 
påpekar intervjupersonen att hur det går för verksamheten som helhet påverkar 
otroligt mycket. Går det dåligt för organisationen, blir det fokus på att skala ner, 
effektivisera och minska kostnader. Går det bra finns det utrymme med fokus på 
expansion, utveckling och att hitta nya lösningar. 
 
Respondent 2 tar upp konkreta förhållanden för strategin. För att använda sig i 
praktiken av IS/IT-strategin behöver IT-enheten bryta upp IS/IT-strategin 
tillsammans med affärsstrategin, för att på så sätt bygga planer som stödjer båda 
strategierna. På så sätt är det enklare att se var satsningar ska göras och vad som 
ska prioriteras. Eftersom undersökningsföretaget varit en decentraliserad 
verksamhet har de idag fokus på att globalisera de existerande systemen, minska 
antalet av dessa, och på så sätt spara pengar. Genom att följa en strategi som 
fokuserar på globalisering måste alla enheter anpassas. Respondent 2 arbetar idag 
inom IT-enhetens internationella avdelning, som jobbar med att sprida budskapen 
om strategin ut till de lokala enheterna. 
 

4.2.4 Faktorer som påverkar planeringsprocessen 

• Respondent 1, CIO Office 
Respondent 1 framhåller, som nämnt ovan, att IT måste anpassa sig efter 
verksamheten, således blir affärsstrategin en given faktor som måste ligga 
som bas i utformandet av IS/IT-strategin. Han poängterar även att de 
trender som verksamheten väljer att följa måste forma hur IT lägger upp 
sin strategi. Går organisationen mot decentralisering måste IT 
decentraliseras, går organisationen mot centralisering måste IT 
centraliseras. Det sistnämna är också fallet i nuläget. En intern faktor som 
påverkar planeringsprocessen är hur IT tolkar affärsverksamheten och vise 
versa. Kultur/språk inom interna avdelningar kan leda till missförstånd, 
och det är viktigt att analysera och diskutera gemensamt så att rätt arbete 
utförs. Kostnader är en intern faktor som Respondent 1 framhåller som 
extra väsentlig, och som har enormt stor påverkan på utformandet av 
IS/IT-strategin. Beroende på verksamhetens budget, måste IT anpassas 
utifrån dessa förutsättningar.  
 
En intern faktor inom IS/IT som Respondent 1 nämner är kompetenskraft. 
För att uppfylla krav och önskemål och att kunna stödja den önskade 
IS/IT-strategin måste tillräcklig kompetens finnas inom verksamheten. Ett 
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alternativ är att outsourca vissa processer eller uppgifter dock, vilket kan 
bidra till att öka den övergripande kompetensen. En annan faktor som 
påverkar är den interna politiken. Vad som anses rätt, hur arbetet ska 
läggas upp, samt vilka metoder som ska användas. Kostnad är även en 
faktor som påverkar inom IS/IT miljön. Beroende på budget ges olika 
förutsättningar och möjligheter i skapande och utveckling.  
 
Externa faktorer i verksamhetsmiljön som påverkar är områden så som  
politiska förutsättningar, lagar etc. Respondent 1 tar också upp trender  
som en start påverkansfaktor. Branschtrender styr mycket, och som ett  
exempel på detta nämns bland annat centralisering kontra decentralisering.  
Trender går i vågor, och många verksamheter inom samma bransch som  
undersökningsföretaget centraliserar för stunden. 
 
Den tekniska utvecklingen har stark inverkan på IS/IT-strategin. Det är 
viktigt att veta vad verksamheten ska satsa på, och vilka områden som är 
viktiga att uppdatera. Intervjupersonen nämner att det inom 
undersökningsföretaget inte är det viktigaste att ligga längst fram och vara 
först när det kommer till implementering av ny teknik. Istället går stabilitet 
och säkerhet först, som även det kan ses som två starka faktorer på 
planeringsplanet för IS/IT-strategin. Undantag är dock vissa enheter som 
kräver avancerade system och de bästa lösningarna för att klara av att 
utföra arbetet på bästa och effektivaste sätt. Teknologiska trender är en 
annan faktor som inte nödvändigtvis följer den teknologiska utvecklingen. 
Att undersöka internationellt, se på vad konkurrenter använder, och vad 
kunder efterfrågar är centralt. Respondenten nämner frågor så som ”Vad 
gör de andra som man vill vara som? Hur har de gjort för att hamna där de 
befinner sig idag?” Demografisk utveckling, kompetensaspekt och pris. 
Dessa faktorer nämns som styrande för var undersökningsföretaget ska 
lägga vissa funktioner och processer. Det kan också vara nödvändigt att 
värdera outsourcing, om kostnad och kompetens finns i den externa 
miljön. 

 

• Respondent 2, Undersökningsföretagets internationella IT-enhet 
 
Respondent 2 poängterar att affärsplanen är botten för banken, och således 
utformas IT-strategin utifrån den. En påverkan från verksamheten som är 
omöjlig att bortse från. Kostnad är en annan mycket central faktor enligt 
Respondent 2. Ett tredje motiv som tas upp är att förenkling inom 
verksamheten påverkar strategin. Respondenten hävdar att genom att 
centralisera, förenklar undersökningsföretaget samtidigt, vilket är 
medvetet. Komplexitet försöker undvikas och centralisering påverkar IT-
strukturen då olika lösningar ska slås samman och bli till en gemensam. 
Organisationsstrukturen i undersökningsföretaget tas upp av Respondent 2 
som en annan faktor. IS/IT-strategin måste stödja verksamhetens struktur, 
och kunna stödja de olika enheterna och divisionerna i den globala miljön. 
Krav från ledningen i verksamheten påverkar också mycket nämner 
Respondent 2. Dessa varierar och är ofta utformade i affärsstrategin, men 
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det är även viktigt att ha direkt kommunikation med ledningen för att 
uppfatta specifika önskemål och behov. 
 
Respondent 2 tar upp säkerheten i IS/IT miljön som en betydande central 
påverkansfaktor. Det är av högsta prioritet att IS/IT strukturen är säker och 
att risker från externt håll såsom virusattacker och försök till intrång 
minimeras. Kompetens inom enheten påverkar vad IT-verksamheten har 
för möjligheter, och sociala aspekter tillsammans med den tekniska 
kompetensen skapar konkurrenskraft.  
 
I en global organisation får externa faktorer stor påverkan på vad som kan 
göras och inte. Krav från myndigheter såsom EU, finansinspektioner etc. 
har garanterat inverkan, beroende på vilka önskemål verksamheten har. 
Den globala marknaden påverkar indirekt, då den styr verksamhetens 
övergripande strategi.  

 
Respondent 2 som jobbar på IT-enheten med internationell fokus, är ute 
mycket på de olika lokala platserna inom organisationen. Han tar upp 
kulturkrockar som något som behöver planeras utefter. När olika länder 
ska anpassa sig till en central strategi, skiljer sig uppfattningar, önskemål 
och förutsättningar sig åt. Förutom de praktiska skillnaderna är språk 
något som behöver tänkas över i en global IT enhet. Vidare kan kulturella 
områden så som hur man förhåller sig till chefer, organisationskultur och 
vanor ha inverkan i centraliseringsarbetet. I en IS/IT-strategi är det 
väsentligt att vara medveten om dessa skillnader, för att alla ska kunna 
följa den gemensamma strategin i slutändan.  

 
Respondent 2 nämner också krav från kunder som en påverkansfaktor. 
Efterfrågan styr vad som behöver göras, och vad den externa miljön 
förväntar sig och är beredd att förhålla sig till. 
 
Respondent 2 nämner till sist trender i den tekniska utvecklingen globalt 
som en faktor som påverkar från den externa IS/IT miljön.  

 

• Respondent 3, Undersökningsföretagets infrastrukturenhet  
 

Respondent 3 tar upp verksamhetens kostnadsperspektiv som en intern 
faktor som påverkar, då detta styr vad som kan och bör göras. Det måste 
finnas pengar till att finansiera kraven, och kraven måste anpassas utifrån 
budgeten. Infrastrukturen har stor betydelse. Den ligger till grunden för 
hela verksamheten och är direkt avgörande för hur processer och 
funktioner har möjlighet att fungera. I en global organisation behöver hela 
infrastrukturen ses över, för att se på vad det finns för möjligheter, samt 
vad som behöver förändras.  
 
Respondent 3 nämner, förutom de interna verksamhetsfaktorerna, även 
vikten av ”Time to market”, och att det är viktigt att anpassa sig efter de 
externa förändringarna. För att inte hamna efter i utvecklingen, eller mista 
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kunder till konkurrenter är det mycket bättre att anpassa sig till övriga 
marknaden, snarare än att utvecklas framåt så snabbt som möjligt.  
 
Även respondent 3 tar upp teknologiska trender som en central faktor som  
påverkar utvecklingen och utformandet av hur IS/IT-strategin ska se ut  
och anpassas. Lika viktigt som att se på hur verksamheten anpassar  
affärskraven i linje med markanden, är det att följa den teknologiska  
utvecklingen, samt se på vad konkurrenterna använder sig av. För att inte  
satsa fel är det ibland viktigare att avvakta än att förhasta sig med        
tekniken. 
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5 Analys och Tolkning 
I avsnittet nedan analyserar jag den teoretiska referensramen samt de data som 
sammanställts utifrån fallstudien.  

 

5.1 Globalt samarbete inom organisationer 
IT inom globala organisationer kan i många fall se likadant ut, men IS skiljer sig 
på många sätt. Det blir en större miljö, med mer faktorer som spelar in, och flera 
punkter som ska samordnas. Den historiska utvecklingen från det att Internet blev 
etablerat hos allmänheten, har bidragit till nya möjligheter, och ett ständigt 
accelererande tempo vad det gäller informationsflöden. Informationsteknologin 
utvecklas i takt med behoven som uppstår, och ibland är det kanske till och med 
tvärt om – behov uppstår på grund av att teknologin ständigt förnyas. Oavsett så 
har den globala spridningen använt sig av IS/IT för att hantera avstånd och stödja 
organisationers dagliga arbete. Det är av stor betydelse att analysera den ”nya” 
organisationsformen, och anpassa alla delar i en verksamhet efter förändringar 
och konkurrenter. IS/IT är inget undantag, och forskare är överens om att 
informationsteknologin får allt mer betydelse för verksamhetens totala framgång. 
För att lyckas använda IT på rätt sätt, är det viktigt att utforma IS/IT-strategin 
efter behov, krav och mål från organisationen. 
 

5.2 Planering av IS/ IT Strategier 
Det kan konstateras utifrån litteraturstudien att IS/IT-utveckling inom en global 
organisation behöver anpassas efter den internationella miljö som verksamheten 
är utspridd över. Vad det gäller formuleringen av en IS/IT-strategi är dock 
designen på planeringsprocessen densamma. För att en IS/IT-strategi ska skapas 
måste först planeringsprocessen sättas igång, en projektgrupp skapas, ansvar delas 
upp och tidsplaner bestämmas. Vidare är det viktigt att analysera kraven från 
verksamheten, se över vad som kommer att påverka arbetet, samt vilka 
möjligheter och svårigheter som kan uppstå (Ward & Peppard, 2006) 
 
Det är inte de olika faserna inom planeringsarbetet i sig som påverkas mest av den 
globala miljön, utan snarare är det innehållet i inputen till planeringsprocessen, 
som ser annorlunda ut. Det är dock viktigt att poängtera att det även finns flera 
likheter i den input som analyseras, då en IS/IT-strategi behöver grundas på vissa 
bestämda delar, samt att vissa faktorer måste utforskas och tas med i beräkningen. 
Oavsett om organisationen är globalt verksam eller inte, är det viktigt att granska 
affärsplan, mål, visioner, resurser, kostnader och övriga faktorer. Den väsentliga 
skillnaden, är att faktorer från den externa miljön, samt spridningen inom den 
interna miljön, ser annorlunda ut i en global organisation. Dessa 
påverkansområden är en viktig del av inputen till planeringsprocessen för IS/IT-
strategin, då de påverkar själva strategins fullständiga form.  
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5.3 Faktorer som påverkar planeringsprocessen 
 
I tabellen som följer presenterar jag de faktorer som kommit fram i min studie. 
Det blir på så sätt lättare att följa med i analysen som följer, samt snabbt kunna se 
tillbaka på var de olika faktorerna tagits upp.  

5.1.1 Sammanställning av faktorer från respondenterna 
 

Tabell 1. Faktorer som påverkar planeringsprocessen enligt 
respondenterna 
 
             Respondent 
Faktorer 

1. CIO Office, 
Group IT 

2. Internationella 
IT-enheten  

3. IT-enheten 
för 
infrastruktur 

Interna faktorer i 
verksamhetsmiljön 

– Affärsplan 
– Interna trender 
– Organisations-
kultur 
– Kostnader 

– Affärsplan 
– Kostnader 
– Krav från ledelse 
– Organisations-
struktur  
– Förenkling 

 – Kostnader 

Interna faktorer i 
IS/IT miljön 

– Kompetens 
– Intern politik 
– Kostnad, budget 

– Kompetens 
– Säkerhet 

– Infra-
struktur 
(internt) 

Externa faktorer i 
Verksamhetsmiljön 

– Politik 
– Lagar 
– Branschtrender 

– Krav från 
myndigheter 
– Marknaden 
– Kulturella 
skillnader 
– Krav från kunder 

– Anpassning 
till 
marknaden 
– Infra-
struktur 

Externa faktorer i 
IS/IT miljön 

– Teknologiska 
trender  
– Teknisk 
utveckling 
– Demografi 

Teknologiska 
trender 

Teknologiska 
trender 

 
I facket interna faktorer i verksamhetsmiljön visas att kostnader är en faktor som 
alla tre respondenter har nämnt. Affärsplan har två av de tillfrågade tagit upp. 
Resten av svaren är unika. Under interna faktorer inom IS/IT-miljön går det att 
avläsa att kompetens är den faktor som återkommer hos två av respondenterna. 
Övriga svar har respondenterna olika faktorer. I facken som visar externa faktorer 
i verksamhetsmiljön är markanden med som en påverkansfaktor hos två av de 
tillfrågade personerna. Krav från myndigheter som respondent 2 nämner, kan 
sammanliknas med de lagar samt politik som respondent 1 har tagit upp. De andra 
svaren skiljer sig från varandra. En extern faktor från IS/IT-miljön som alla av 
respondenterna tar upp är teknologiska trender. Respondent 1 har även tagit upp 
teknisk utveckling, samt demografi.  
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Översikten ovan ger en inblick över vilka faktorer som har nämns, samt vilka av 
dessa som är återkommande hos de olika intervjupersonerna. Att följa Ward och 
Peppard’s indelning i interna och externa faktorer, fungerar som en grundstruktur. 
Det är dock viktigt att se på de konkreta exempel som fallstudien har resulterat i. 
Vissa faktorer är återkommande hos samtliga av de tre respondenterna, medan 
några av svaren är unika. Eftersom de tillfrågade personerna inte fick inspiration 
av varandra under samtalen, och inte heller har samma arbetsområden inom 
verksamheten, behöver det dock inte betyda att faktorer som bara nämns en gång 
är mindre betydelsefulla. Istället kan det vara så att en respondent tänker på 
områden, som en annan inte har lika mycket inblick i, och vice versa. Det här gör 
att bredden på faktorerna blir lite större, samtidigt som det är intressant att se 
likheter hos vissa av svaren. De olika svaren sammanställs i tabellerna nedan, 
tillsammans med svaren från den teoretiska undersökningen. 
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5.1.2 Sammanställning av faktorer från teori och empiri 
 
Nedan följer tabeller som ställer upp de faktorer som tagits fram genom det 
teoretiska grundlaget, mot de faktorer som kom fram genom fallstudien. 
 

Tabell 2. Faktorer från teorin och empirin som påverkar 
planeringsprocessen  
 
                                   
Faktorer 

Teori Respondenter 

Interna faktorer i 
verksamhetsmiljön 

– Affärsstrategi 
– Mål 
– Resurser 
– Processer 
– Organisationskultur 
– Organisatoriska 
begränsningar 
– Organisationsstruktur 
– Behov och krav 

– Affärsstrategi 
– Trender 
– Organisationskultur 
– Kostnader 
– Krav från ledelse 
– Förenkling 
– Organisationsstruktur 

Interna faktorer i IS/IT 
miljön 

– Nuvarande IS/IT 
karaktär i organisationen 
– Kunskap 
– Teknologisk 
infrastruktur 
– Befintliga system 
– System under 
utveckling 
– Systemens karaktär 
– Teknologiska faktorer 
– Hållbarhet 

– Kompetens 
– Intern politik 
– Budget 
– Säkerhet 
– Infrastruktur(intern) 
 

Externa faktorer i 
Verksamhetsmiljön 

– Ekonomiskt klimat 
– Industriellt klimat 
– Konkurrenters klimat 

– Politik 
– Lagar 
– Branschtrender 
– Krav från myndigheter 
– Marknaden 
– Kulturella skillnader 
– Krav från kunder 
– Infrastruktur 

Externa faktorer i 
IS/IT miljön 

– Teknologiska trender 
– Möjligheter 
– Hur IT används hos 
kunder, leverantörer, 
konkurrenter 
 

– Teknisk Utveckling 
– Teknologiska trender 
– Demografi 

 
I raden som sammanställer de interna faktorerna från verksamheten är svaren 
nästan helt enhetliga. Mål står för sig i teorin, då dessa ansågs som extra viktiga, 
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men dessa ingår även i affärsstrategin som benämns i empirin. Skillnader är att 
begränsningar tas upp i teorin, och i empirin nämns trender. De två kolumnerna i 
raden som visar interna faktorer från IS/IT-miljön se lite olika ut, vilket är 
intressant. Ser vi närmare kan ord som kompetens och kunskap sammanliknas, 
likaså teknologisk infrastruktur med infrastruktur. Övriga faktorer är unika. De 
externa faktorer i verksamhetsmiljön som nämns i teorikolumnen är breda 
områden som innefattar några av faktorerna som tas upp i empirin. Dock saknas 
områden så som kulturella skillnader, krav från myndigheter och liknande. 
Teknologiska trender är en faktor som nämns i båda kolumnerna i raden för 
externa faktorer i IS/IT-miljön. Möjligheter kan liknas något vid teknisk 
utveckling, medan de faktorer som tas upp på den sista raden är unika. 
 
Att ställa de faktorer som kommit fram i teorin bredvid de som kom från via 
fallstudien på valda undersökningsföretag gör att det går att avläsa att den 
teoretiska referensramen är relativt lik de svar som respondenterna gav.  

5.1.3 Utmärkande faktorer i en global organisation 
 
Genom att se på hur de olika respondenterna har svarat samt att se på vad som 
togs upp i den litteratur som är granskad har ett antal faktorer kommit fram som 
anses ha inverkan på hur en IS/IT-strategi i en global organisation ska se ut. Dessa 
faktorer påverkar direkt eller indirekt och bör analyseras för att veta vad som ska 
prioriteras i strategin. I den teoretiska studien tas först faktorer upp som inte är 
specifika just för en global verksamhet, utan är generella. Dock har författarna en 
internationell bredd i sin litteratur, som räknar med globalisering och 
internationella verksamheter. Intressant är dock att de faktorer de tar upp stämmer 
väl överens med de som undersökningsföretaget nämner.  
 
Både litteraturstudier och fallstudien pekar åt samma håll – nämligen att 
affärsstrategin och verksamheten mål är den viktigaste faktorn, och den mest 
avgörande för hur IS/IT-strategin ska utformas. Alla tre respondenter nämner 
verksamhetens strategi som helt avgörande, då det är den som ligger till grund för 
vad IT ska nyttjas till. IS/IT är till för att stödja verksamheten och dess mål, och 
det huvudsakliga i IS/IT-strategin blir således att följa de linjer som pekas ut av 
organisationen (Ward & Peppard, 2006). För undersökningsföretaget innebär 
detta till exempel en fokus på centralisering.  
 
Det är intressant att se på de faktorer som är specifika för en global verksamhet. 
En av respondenterna pekar starkt på kulturskillnader, och menar att språk samt 
sociala mönster kan ha stor inverkan på hur samordningen ska och kan styras. Hur 
kan detta då ses som en faktor som påverkar planeringsprocessen för en IS/IT-
strategi? Svaret är att för att lyckas med en IS/IT-strategi måste alla inblandade 
kunna följa den, och framför allt ha viljan och motivationen till att jobba mot de 
mål som sätts. I globala verksamheter måste olikheter analyseras, så att 
nödvändiga anpassningar kan göras. Kommunikation är a och o i en verksamhet, 
och språkliga skillnader kan lätt leda till missförstånd och avståndstagande. I 
undersökningsföretagets centraliserade fokus är därför den kulturella faktorn en 
central del av planeringsarbetet. 
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Dilemmat med lokala enheter tas upp i teorin. Här pekas det bland annat på stora 
skillnader då de lokala enheterna kanske tidigare tillhörde en annan organisation, 
har köpts upp, och ska anpassas till den nya verksamheten. Arbete med att 
anpassa system, applikationer, strukturer och teknik innebär ett omfattande arbete. 
Vidare kommer kulturella samt organisatoriska skillnader fram tydligt, och har 
stor inverkan på vad som faktiskt kan göras. De anställda inom verksamheten har 
direkt påverkan på hur en IS/IT-strategi kan utformas, då det är dessa personer 
som ska anpassa sig till förändringarna, samt kunna, och framför allt vilja ta del 
av en global miljö. Det är dock verksamheten som helhet som måste besluta hur 
centraliserad organisationen ska vara. I vissa fall kan det vara fördelaktigt att 
behålla en viss decentralisering för att undvika onödiga konflikter och kostnader. I 
planeringen av IS/IT-strategin ska den här anpassningen helt och hållet följa 
verksamhetens beslut. 
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6 Slutsatser och diskussion 
Sammanställning och kommentarer kring undersökningen samt det resultat som 
studien har visat. 

 
 
Vilka faktorer är centrala i den strategiska planläggningen av IS/IT inom globala 
organisationer? I analysen ovan framkommer ett antal faktorer som pekas ut som 
nödvändiga att tänka på för en global verksamhet. En del av dessa faktorer ligger 
till grund för planering av mer eller mindre alla former av IS/IT-strategier. Varför 
behöver då dessa faktorer kartläggas? Svaren är åtskilliga, då det utifrån de studier 
jag genomfört visat hur stor inverkan dessa har på resultatet för en välplanerad 
IS/IT-strategi. Låt tänka tanken en IS/IT-strategi utformas för en global 
verksamhet utan att ta med faktorer såsom internationella lagar eller kulturella 
skillnader i analysen. Då skulle möjligen strukturen och planen vara hållbar till en 
början, men knappast under en längre tidsperiod. Andra orsaker till att den 
omgivande miljön bör analyseras är för att skapa en stark och anpassningsbar 
strategi, och en långsiktig plan som är beredd på förändringar i den interna och 
externa miljön. Vidare kan medvetenheten om dessa faktorer vara orsaken till att 
strukturering av IS/IT-systemen bidrar till att uppfylla verksamhetens krav, samt 
hjälpa till att skapa effektivitet och kontroll inom organisationens alla processer.  
 
 Ett antal faktorer som kan ses som huvudfaktorer oavsett internationell 
verksamhet eller inte är: 

• Affärsstrategi och kostnader  
• Konkurrenter och markanden  
• Befintlig IS/IT miljö  
• Teknologiska trender 

 
Punkterna täcker mycket breda områden, och är därför svåra att använda som 
vägvisare. Det viktigaste är följaktligen att utgå från dessa och se vilka faktorer 
som har störst inverkan. Exempelvis styr affärsstrategin alltid IS/IT-strategin, men 
beroende på hur budget och marknad ser ut, kan prioriteringar i form av 
satsningar ha fokus på antingen att sänka kostnader (om ekonomin är dålig) eller 
stor funktionalitet och stark utveckling (kostnadsfokusen är inte lika viktig).  
 
Vidare kom det fram faktorer som är karakteristiska för en global verksamhets 
IS/IT-strategi. Internationell spridning leder till att följande faktorer ansågs 
nödvändiga att tas med i planeringsarbetet: 

• Lagar (EU, länder)  
• Säkerhet  
• Kulturella skillnader  
• Infrastruktur  
• Organisationsstruktur (globalt) 

 
Lagar och lokala miljöer ser alltid mer eller mindre olika ut, och det är viktigt att 
se över regler och tillstånd som kan skilja sig från moderslandet. En IS/IT-strategi 
måste fungera i praktiken och nationella regler går sällan eller aldrig att tumma 
på. Vidare påverkar mer interna faktorer såsom organisationsstrukturen och 
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organisationens kultur på ett annat sätt. Långa fysiska avstånd behöver tas med i 
planeringen då förutsättningar i vissa fall förändras på grund av det.  
 
Slutsatsen blir således att det inte går att generalisera och rangordna faktorerna, 
och säga att någon punkt är viktigare än en annan för en global organisation. För 
att få en fungerande IS/IT-strategi handlar det om att analysera alla de faktorer 
som kan tänkas påverka, både internt och externt. Dock kan, och bör en global 
verksamhet efter en analys av de olika områdena kunna avgöra vilka faktorer som 
påverkar just deras aktuella organisation. På så sätt blir dessa centrala för 
planläggningen och utformandet av IS/IT-strategin.  
 
För att lyckas med planeringsprocessen för en kommande IS/IT-strategi, tror jag 
slutligen det viktigaste är att lyfta blicken utanför den närmaste arbetsmiljön, se 
på vad som inverkar på det dagliga arbetet, men också på vad som påverkar i ett 
längre perspektiv. Det finns inga regler för vilka faktorer som måste tas med, utan 
snarare är det de ansvarigas jobb och utmaning att hitta de faktorer som bör 
fokuseras på i deras fall. Dock finns det ett antal (se punktlistor ovan) som alla 
bör ha i åtanke och faktorer som en global verksamhet inte ska bortse ifrån. 
Studier såsom denna kan därför fungera som ett grundlag för att strukturera upp 
möjlig input till planeringsprocessen. 
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7 Förslag till vidare studier 
Här ges läsaren tips och förslag på vad som kan vara intressant att studera 
djupare, eller relaterade områden som kan vara givande att läsa mer om, om 
intresse finns. 

 
 
Att ta fram en form av modell eller ramverk för hur faktorer kan väljas ut och 
prioriteras hade kunnat bli en intressant fortsatt studieinriktning inom det globala 
IS/IT-området. Det hade varit positivt med ett användbart verktyg som kan 
tillämpas i planeringsprocessen, då det skulle kunna underlätta arbetsgången. De 
modeller som finns nu är inte tillräckligt konkreta för den undersökning som det 
finns behov för. 
 
För att få tydligare förståelse för varför verksamheten påverkar IS/IT-strategin 
kan det vara intressant att studera förhållandet verksamhet och IT-enhet närmare. 
Vilket beroendeförhållande finns mellan de olika parterna och hur kan de hjälpa 
alternativt stjälpa varandras funktioner? Hur mycket kan IT-enheten bestämma 
över deras funktionalitet och hur mycket inflytande och kunskap behöver 
verksamheten ha? 
 
Ett annat intressant perspektiv är att undersöka hur mycket konkurrenter påverkar 
valet av strategi. Är det avgörande att följa trender, och vad blir följden om en 
verksamhet väljer att gå sin egen väg? I vilka fall och för vilka organisationer kan 
det vara en fördel, och inom vilka branscher är det konkurrenterna som styr 
utvecklingen? 
 
I dagens samhälle är miljöpåverkan och klimathotet ständigt aktuella. Är det här 
en faktor som kommer ha större inverkan på hur informationsteknologi kommer 
utvecklas, användas och fungera i framtiden? Genom att undersöka vad som 
påverkar och konkreta åtgärder som kan fungera är det ett område som verkligen 
kan vara värt att forska närmare i. 
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BILAGA 1 
 

Intervju 
 

Undersökningsföretagets IT-enhet, Stockholm, 11 april 

 
Personer jag avtalat intervju med: 

 
• Respondent 1, CIO Office 

 
• Respondent 2, Chef för IT Infrastruktur-enheten 

 
• Respondent 3, Chef för internationella IT-enheten 

 
 
Material:  
 
Powerpointpresentation av huvuddragen i uppsatsen, lap-top, anteckningsbok, 
dokumentation från Group IT relevant för ändamålet. 
 
 

På förhand uttänkta frågor samt diskussionsunderlag 
 

• Kort historik 
 

• Strategisk inriktning för IT-enheten idag? 
 

 
• Mål och visioner 
 
• Undersökningsföretaget går mot en mer centraliserad organisation. Vad 

innebär detta? 
 

 
• Vilka faktorer påverkar planeringsprocessen för IS/IT?  
 

o Externa faktorer? (från IS/IT miljön samt verksamhetsmiljön) 
 
o Interna faktorer? (från IS/IT miljön samt verksamhetsmiljön) 

 
o Vad spelar in ur ett globalt perspektiv?  

 
 

• Hur mycket påverkar faktumet att lokalisering är i 20 olika länder? 
 

 
Min tanke är inte att ha många frågor, målet är att få väsentliga svar som kan 
relateras till mitt Syfte!    
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