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Sammanfattning 
Informationsteknik (IT) är en marknad som förändras snabbt. Att investera i IT kan därför 
vara kritiskt. Att ha en strategi för hur satsningar på IT ska göras kan minska risken för 
felinvesteringar på IT men strategin kan även ge andra fördelar. Att ha en IT-strategi innebär 
dock inte automatiskt att den ger fördelar. IT-strategin bör även användas. Det finns nämligen 
organisationer som har en IT-strategi men som inte använder den. Det viktiga är inte att ha en 
IT-strategi utan snarare hur den används. 
 
Syftet med studien är att berika kunskapen om hur en IT-strategi bör användas samt att ge en 
bild av vilka för- och nackdelar användandet av en IT-strategi kan ge. För att kunna erhålla 
kunskap om detta har intervjuer med organisationer som har en IT-strategi genomförts. 
Resultatet visar på att en IT-strategi bör användas som underlag vid diskussion för att bidra 
med hjälp till problemlösning. IT-strategin bör inte ses som en problemlösare i sig. Vidare 
visar resultatet att användandet av en IT-strategi kan ge nackdelar, men att det inte gör det för 
de intervjuade organisationerna. Däremot visar resultatet att användandet av en IT-strategi ger 
en del fördelar. Fördelar i form av att det blir ett stöd i arbetet, det ger en tydlighet, det 
underlättar beslutsprocessen samt att det skapar säkrare investeringar på IT. 
 
Nyckelord: IT-strategi, IS-strategi, affärsstrategi, organisation, intervju. 
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1 Inledning 
Denna studie behandlar användandet av IT-strategier. Vilken innebörd som läggs i begreppet 
IT-strategi skiljer sig väsentligt åt mellan olika författare vilket får bilden av IT-strategi att 
verka komplex. Begreppet IT (Informationsteknik) har varit aktuellt de senaste decennierna 
och kommer så att fortsätta vara. IT är en marknad som förändras snabbt. IT som gav 
framgång för gårdagen behöver inte vara den samma som ger framgång för morgondagen 
(Wexelblat & Srinivasan, 1999). Det ökade utbudet av IT och därigenom den ökade 
komplexiteten skapar ständigt nya möjligheter, men det kan även innebära vissa problem och 
risker. Problem i form av till exempel investeringar som inte lönar sig, merarbete och 
säkerhetsrisker. Att som företag ha en strategi för hur affärsstrategiska satsningar på IT ska 
genomföras är därför av stor vikt (Hällström, 1996). Vierheilig, Kapp, och Johnston (2002) 
påpekar att det enda sättet att säkra investeringar på IT är att besluten som tas angående 
investeringarna stöds i IT-strategin. IT har utvecklats från att ha varit ett verktyg för att 
effektivisera det administrativa arbetet till att vara en kommunikationsplattform och ett 
verktyg för utveckling av bland annat nya organisationsformer och affärsområden vilket gör 
IT-strategin till en än mer viktig strategi (Hällström, 1996). 
 
Att ha en IT-strategi innebär dock inte automatiskt att fördelarna med en IT-strategi uppnås. 
IT-strategin måste även användas för att fördelarna ska kunna bli verklighet. Hällström (1996) 
menar att det finns ett betydande antal företag som har en IT-strategi men som inte använder 
den. Ofta är de personer som utvecklat IT-strategin de enda som är medvetna om att det finns 
en IT-strategi. IT-strategin blir ett liggande dokument som inte används. Istället för att skapa 
fördelar blir IT-strategin då till en nackdel eftersom det både tar tid och kostar pengar att 
utveckla en IT-strategi. I en undersökning gjord av Sohal, Moss och Ng (2000) framgår att två 
av de vanligaste orsakerna till att organisationer inte uppnått konkurrensfördelar med IT är att 
de inte ansåg IT som en viktig strategisk resurs inom deras bransch och inom deras 
organisation. Detta visar på hur viktigt det är att använda en IT-strategi.   
 
Syftet med denna studie är att berika kunskapen om hur en IT-strategi bör användas samt att 
ge en bild av vilka för- och nackdelar användandet av en IT-strategi kan ge. Målsättningen är 
att kunna besvara följande frågeställning: 
 

Hur bör en IT-strategi användas samt vilka för- och nackdelar ger användandet 
av en IT-strategi? 
 

Studien riktar sig främst till organisationer som ska, håller på eller som har utvecklat en IT-
strategi. Studien kan ge värdefull information och idéer inom IT-strategiområdet till dessa 
organisationer. 
 
För att kunna besvara studiens aktuella frågeställning har en kvalitativ undersökning med 
intervjuer genomförts med organisationer som har en IT-strategi. Resultatet av 
undersökningen visar på att en IT-strategi bör användas som underlag vid diskussion. IT-
strategin bör ses som ett hjälpmedel till problemlösning, och inte som en problemlösare i sig. 
Vidare visar resultatet att användandet av en IT-strategi ger stöd i arbetet, det ger en tydlighet, 
det underlättar beslutsprocessen samt att det skapar säkrare investeringar på IT. Användandet 
av en IT-strategi kan även vara till nackdel om IT-strategin är för detaljerad eller om den är 
framtagen på lösa grunder. Emellertid menar organisationerna som deltagit i studien att 
användandet av en IT-strategi inte ger dem några nackdelar. 
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I kapitel 2 definieras och förklaras väsentliga begrepp som berör problemområdet. 
Information om själva problemområdet ges i kapitel 3, där även studiens problemprecisering, 
avgränsningar, motiveringar samt relaterade arbeten redovisas. I kapitel 4 presenteras den 
genomförda metoden, vilket inkluderar information om intervjutekniken, hur intervjupersoner 
kontaktas, hur intervjufrågor formuleras, hur intervjuerna genomförs och hur materialet från 
intervjuerna sammanställs. Metoden ligger till grund för studiens resultat som redovisas och 
analyseras i kapitel 5. I kapitel 6 förs diskussion kring tillvägagångssättet samt om studiens 
resultat. Där ges även förslag på fortsatta arbeten. Avslutningsvis redovisas studiens slutsatser 
i kapitel 7.  
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2 Bakgrund 
Utvecklingen av IT de senaste decennierna har gjort att företag blivit alltmer beroende av IT 
och att IT har blivit ett starkt konkurrensmedel (Pollalis, 2003). Med en ökad 
konkurrenssituation och kundfokusering skapas nya krav på exempelvis affärsprocesser och 
informationsteknologi i ett företag. Därför är det enligt Vierheilig, m.fl. (2002) viktigt att ha 
en IT-strategi, men än mer viktigt att den används (Peppard, 1993). I detta kapitel förklaras 
viktiga begrepp som berör IT-strategi. Först i avsnitt 2.1 redovisas vad en strategi är för att 
sedan i avsnitt 2.2 beskriva vad en affärsstrategi är samt dess koppling till en IS-strategi 
(informationssystemsstrategi). Vad en IS- och IT-strategi är, dess koppling samt skillnaden 
mellan en IS-strategi och IT-strategi klargörs i avsnitt 2.3. I avsnitt 2.4 beskrivs hur de olika 
strategierna hänger samman. Slutligen redovisas i avsnitt 2.5 vilken nytta det kan ge att 
använda en IT-strategi  
 

2.1 Strategi 
Begreppet strategi kommer ursprungligen från antikens Grekland och hänger ihop med orden 
strategia och strategos (Ericson, 2001). Enligt Ericson (2001) betyder strategia ”leda, föra 
och utbreda” (Ericson, 2001, s.13) och ordet strategos ”är det samma som general” (Ericson, 
2001, s.13-14). En liknande betydelse av ordet strategos ges av Roos, Von Krogh och Roos 
(1998) som menar att det är förknippat med fältherrerollen. 
 
Enligt Roos m.fl. (1998) och Lynch (2000) finns det ingen enkel allmänt vedertagen 
definition av strategi. Vissa delar som är knutna till strategi menar Roos m.fl. (1998) att 
företag specificerar unikt för just deras företag. Trots detta finns det ett antal personer som har 
försökt definiera begreppet strategi. Bennett (1999) definierar strategi enligt följande: 
 

”Strategy, as it has been outlined, is a proposed series of actions intended to 
beat the competition. It unifies the various decisions of the organisation and 
determines, logically and coherently, the direction it is to follow.” (Bennett, 
1999, s.4).   
 

Bennett (1999) menar alltså att en strategi är en samling handlingar för att förbättra 
konkurrenssituationen och att den förenar en organisations beslut samt att den visar vilken 
riktning som organisationen bör följa.  
 
Porter (1980) i Ward och Peppard (2002) ger en liknande definition eftersom även han hävdar 
att en strategi är en samling handlingar som syftar till att stärka företaget gentemot deras 
konkurrenter. Följande precisering av begreppet strategi ges: ”an integrated set of actions 
aimed at increasing the long-term well-being and strength of the enterprise relative to 
competitors.” (Porter, 1980 i Ward & Peppard, 2002, s.69). 
 
Johnson och Scholes (1993) definierar inte strategi, till skillnad från de två tidigare 
definitionerna, som något som ska hjälpa till att förbättra en organisations 
konkurrensställning. Istället menar Johnson och Scholes (1993) att en strategi ska visa 
riktlinjer för hur en organisation bör matcha sina resurser mot en föränderlig omgivning för 
att möta intressenternas förväntningar. Denna definition, likt Porters definition, gör gällande 
att en strategi handlar om långtidsplanering. 
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”Strategy is the direction and scope of an organisation over the long term: 
ideally, which matches its resources to its changing environment, and in 
particular its markets, costumers or clients so as to meet stakeholder 
expectations” (Johnson & Scholes, 1993, s.10). 

 
För att förtydliga innebörden av begreppet strategi, och hur strategi hänger ihop med andra 
begrepp som till exempel mission och mål ges följande bild:  
 
   Mission     –       Organisationens huvudsakliga förutsättningar. Handlar om den övergripande meningen med 
                              organisationen, deras begränsningar samt vad organisationen sysslar med. 
 
   Mål              –     Ett generellt påstående om organisationens mening eller syfte som är i linje 
                              med organisationens mission. 
 
   Mätbara mål –   Påståenden som är mera kvantifierbara än de mer generella målen. Har ofta 
                              med siffror för att kunna mäta. Till exempel: Öka försäljningen med 10% år 
                              2005. 
 
   Strategi        –     Visar hur organisationen ska gå till väga för att kunna nå de mätbara målen. 
                               Vilka handlingar som behövs. 
 

Figur 1. Kopplingen mission – mål – strategi. (Efter Johnson & Scholes, 1993, s.13). 
 
En strategi kan enligt figur 1 alltså ses som den samling handlingar som organisationen 
behöver för att kunna nå de uppsatta mätbara målen. De mätbara målen bör i sin tur vara i 
linje med organisationens mer övergripande mål och mission. 
 

2.2 Affärsstrategi 
Lynch (2000) hävdar att affärsstrategier är viktiga eftersom de innefattar frågor som påverkar 
organisationers framtid. Är affärsstrategin inte väl utformad kan det äventyra hela 
organisationens existens (Lynch, 2000).  
 
En affärsstrategi handlar om en organisations framtida riktlinjer vad gäller dess ambitioner, 
resurser, ändamål samt hur organisationen och dess verksamhetsområde påverkar varandra 
(Lynch, 2000). Andrews (1971) i Lynch (2000) definierar affärsstrategi enligt följande: 
 

”Corporate strategy is the pattern of major objectives, purposes or goals and 
essential policies or plans for achieving those goals, stated in such a way as 
to define what business the company is in or is to be in and the kind of 
company it is or is to be.” (Andrews, 1971, i Lynch, 2000, s.8). 

 
Denna definition av affärsstrategi innefattar både vilka mål och syften en organisation har och 
vilka handlingar som behövs för att nå upp till målen. Lynch (2000) menar att när det gäller 
att ha med syften och vilka handlingar som behövs för att nå upp till målen skiljer sig olika 
författares definitioner åt. Vissa författare hävdar att definitionen bör innefatta syften, medan 
andra hävdar att det inte bör vara inkluderat eftersom syftena lyfts fram av de handlingar som 
genomförs (Lynch, 2000). En annan författare som menar att syfte och handlingar hör till 
affärsstrategin är Bennett (1999): 
 

”Business strategy may be defined as the totality of management decisions 
that determine the purpose and direction of the enterprise and hence its 
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fundamental goals, activities, and the policies it selects in order to attain its 
objectives.” (Bennett, 1999, s.3). 

 
Bennetts definition är lik den definition som ges i Lynch (2000) förutom att den inte nämner 
något om vilken verksamhet som en organisation är inom.  
 
En affärsstrategi menar Ward och Peppard (2002) och Bennett (1999) kan finnas i flera olika 
former och på flera olika nivåer i en organisation. Det kan vara en gemensam strategi för hela 
organisationen, olika divisioner eller dotterbolag kan ha egna affärsstrategier och olika 
funktionsenheter kan ha egna affärsstrategier. Dock är det viktigt att de olika 
affärsstrategierna inom en organisation inte strider mot varandra (Bennett, 1999; Ward & 
Peppard, 2002). Ward och Peppard (2002) hävdar att en affärsstrategi inte behöver vara 
nedskriven utan att det räcker med att ledningen är medveten om affärsstrategin efter att ha 
diskuterat den.    
 

2.3 IS/IT -strategi 
Både Peppard (1993) och Earl (1989) hävdar att ingen affärsstrategi är komplett utan en IS- 
och IT-strategi. Affärsstrategin driver IS- och IT-strategin (Peppard, 1993), vilket även 
påvisas av Rapp (2002) som menar att IT-strategin även är en nödvändig del av ett företags 
affärsstrategi. För att anpassa informationssystem (IS) och IT med företagets affärsstrategi 
krävs att företaget har utvecklat både en IS-strategi och en IT-strategi (Peppard, 1993). IT-
strategier är nära besläktat med IS-strategier, då IS-strategin avser att svara på vad ett företag 
behöver i form av information och system medan IT-strategin ämnar svara på frågan om hur 
informationen och systemen ska anskaffas med hjälp av IT. avsnitt 2.3.1 presenteras mer 
ingående vad en IS-strategi är medan det i avsnitt 2.3.2 redovisas vad en IT-strategi är. 
Skillnader mellan IS- och IT-strategi redogörs för i avsnitt 2.3.3.  
 

2.3.1 IS-strategi 
Information är en värdefull tillgång för företag, precis som till exempel kapital, maskiner och 
anställda och måste därför hanteras lika väl som de andra resurserna (Ward, 1995). Att samla 
in, lagra, bearbeta och sprida information med hjälp av informationssystem har alltid varit 
viktigt för företag (Ward, 1995). Tack vare teknikutvecklingen har det öppnats nya 
möjligheter för informationssystem, många av dem har förändrats och möjliggjort nya 
metoder att hantera information (Ward, 1995). Enligt Ward (1995) har denna förändring gjort 
IS än mer viktigt att ta i beaktning och Ward och Peppard (2002) menar att företag är helt 
beroende av sina IS. 
 
Enligt Ward och Peppard (2002) definierar IS-strategin organisationens behov av information 
samt krav på de system som ska stödja organisationens affärsstrategi. IS-strategin ringar in 
samt prioriterar vilka investeringar som behöver göras för att få en idealisk samling 
applikationer. IS-strategin visar även vilka fördelar som förväntas och vilka förändringar som 
krävs för att uppnå fördelarna. Förändringarna ska vara inom ramen för vad som är rimligt för 
företaget vad gäller begränsningar av resurser och hur system är beroende av varandra (Ward 
& Peppard, 2002).  
 
Enligt Ward och Peppard (2002) bör företag först identifiera de potentiella effekterna IS och 
IT kan ge företaget, för att sedan utvärdera vilken information och vilka system som behövs 
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för att kunna lyckas med affärsstrategin. Ett förtydligande mellan affärsstrategi och IS-strategi 
ges i figur 2. 

 

 
Figur 2. Förhållandet mellan affärsstrategi och IS-strategi (efter Ward & Peppard, 2002, s.41). 
 
Affärsstrategin talar om var verksamheten är på väg och varför. De beslut, mål och direktiv 
som specificeras i affärsstrategin blir en vägledning till hur IS-strategin ska se ut. Alltså, 
vilken information och vilka system som organisationen behöver för att kunna lyckas med sin 
affärsstrategi.    
 
Enligt Avison och Shah (1997) innefattar en IS-strategi tre delar. Den första är att identifiera 
vilka affärsplaner och mål som finns i organisationen för att se till att informationssystemen 
passar in med dessa. Den andra delen består av en sammanställning av styrkor och svagheter 
hos organisationens nuvarande system. Detta för att se vilka problem som finns och vad som 
behövs förbättras. Den tredje och sista delen är en summering av de två tidigare delarna för att 
identifiera vilka möjligheter IS ger organisationen samt hur hänsyn ska tas till framtida planer 
gällande IS (Avison & Shah, 1997).   
 

2.3.2 IT-strategi 
Utvecklingen av IT under de senaste decennierna har gjort att företag blivit alltmer beroende 
av IT och att IT har blivit ett starkt konkurrensmedel (Pollalis, 2003). Dehning och 
Stratopoulos (2003) gör gällande att IT, förutom att det ger en bättre konkurrensställning, 
även förbättrar prestandan i organisationer. Resultaten i en undersökning gjord av Sohal m.fl. 
(2000) visar på att det behövs en väl utformad IT-strategi som en del av den gemensamma 
strategin för att en organisation ska kunna dra fördelar av deras IT. Med andra ord är IT av 
strategisk betydelse, vilket även bland andra Pollalis (2003) och Bergeron, Raymond och 
Rivard (2001) hävdar.  
 
Begreppet IT-strategi avsåg från början att betyda synsätt och metoder för att hantera 
affärsstrategiska satsningar på IT (Hällström 1996). Begreppet har sedan dess definierats med 

            Affärsstrategi 
 
• Affärsbeslut 
• Mätbara mål och direktiv 
• Förändring 

                IS-strategi 
 
• Affärsbaserad 
• Behovsorienterad 
• Applikationsfokus 

Stödjer 
verksamheten 

Riktning för 
verksamheten 

Vad behövs och 
krävs? 

Var är verksamheten 
på väg och varför? 

Potentiella 
effekter 
med IS/IT 
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olika innebörd av olika författare. Enligt Hällström (1996) var Michael Porter en av de första 
att skriva om att IT är av strategisk betydelse i en publikation som utkom 1985. En annan av 
de tidiga författarna att definiera begreppet IT-strategi var Earl (1989) som definierar IT-
strategi enligt: ”The IT strategy is best seen as the technology framework or architecture 
which drives, shapes and controls the IT infrastructure” (Earl, 1989, s.95). Vidare menar Earl 
(1989) att denna tekniska stomme (framework) innefattar fyra element: 

 
• Databeräkningar – processorer och operativsystem 
• Kommunikation – telekommunikationsnätverk med tillhörande mekanism för att länka 

samman och få nätverken att fungera med varandra 
• Data – datatillgången för organisationer och deras krav på användning, access, 

kontroll och lagring 
• Applikationer – organisationens huvudapplikationssystem, dess funktioner och 

relationer samt utvecklingsmetoderna. 
 
IT-strategin ska innehålla riktlinjer om de här fyra elementen (Earl, 1989). Elementen måste 
hanteras separat, men är ändå beroende av varandra och bör influera varandra för att uppnå en 
bättre infrastruktur än vad de skulle göra om de agerade helt isolerade från varandra (Earl, 
1989). Earls definition innefattar inte att en IT-strategi ska vara ett stöd för hur 
affärsstrategiska satsningar på IT ska hanteras vilket det enligt Hällström (1996) görs i den 
ursprungliga betydelsen av begreppet IT-strategi. Earl (1989) fokuserar istället på att IT-
strategin ska visa den tekniska stommen vilken driver, formar och kontrollerar IT 
infrastrukturen. På denna punkt skiljer sig alltså definitionerna väsentligt åt.  
 
Dehning och Stratopoulos (2003) definierar IT-strategi som en strategi som stödjer och 
möjliggör stora ekonomiska aktiviteter, med IT som kärna till detta. Med detta menar 
Dehning och Stratopoulos (2003) att företag som har en IT-strategi kan uppnå 
konkurrensfördelar gentemot konkurrenter som inte har formulerat en IT-strategi. Denna 
definition av IT-strategi skiljer sig från det ursprungliga synsättet på IT-strategi genom att inte 
i huvudsak avse hur affärsstrategiska satsningar på IT ska göras, utan snarare att IT-strategin 
stödjer och möjliggör ekonomiska aktiviteter. Dehning och Stratopoulos (2003) definierar IT-
strategi enligt följande: ”An IT-enabled strategy is a corporate strategy that uses IT at its core 
to support and enable major economic activities performed by the firm” (Dehning & 
Stratopoulos, 2003, s.9).  

 
En definition av IT-strategi som skiljer en del från Dehning och Stratopoulos (2003) definition 
är Ward och Peppards (2002) som definierar IT-strategi enligt följande: 
 

” The IT strategy is concerned with outlining the vision of how the 
organization’s demand for information and systems will be supported by 
technology – essentially, it is concerned with ”IT supply”. It addresses the 
provision of IT capabilities and resources (including hardware, software and 
telecommunications) and services such as IT operations, systems 
development and user support.” (Ward & Peppard, 2002 s.44). 
 

Definitionen skiljer sig från Dehning och Stratopoulos (2003) definition av IT-strategi i och 
med att den syftar till att se hur organisationens behov av information och system ska kunna 
tillgodoses med hjälp av IT. IT-strategin är alltså kopplad till en organisations IS enligt Ward 
och Peppard (2002). Vidare nämner Ward och Peppard (2002) inte någonting i definitionen om 
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att det är en strategi som stödjer och möjliggör stora ekonomiska aktiviteter vilket Dehning och 
Stratopoulos (2003) gör. Med “IT supply” menar Ward och Peppard (2002) IT-strategi. 
 
Att formulera en IT-strategi är enligt Ward och Peppard (2002) bara det första steget mot en 
lyckad satsning på IT inom ett företag.  IT-strategin måste även användas korrekt och ses över 
kontinuerligt för att den ska vara aktuell mot de förändringar som sker i omgivningen (Ward 
& Peppard, 2002). Hällström (1996) påpekar att organisationer misslyckas att planera IT 
strategiskt på grund av att IT-strategierna ofta är för detaljrika. Hällström (1996) föreslår 
därför att IT-strategisk planering ska betraktas som:  

 
”En process där de dokument som framställs fungerar som instrument för 
problemlösning och kunskapsutveckling för dem som är involverade i själva 
processen, och inte som lösning på problemet.” (Hällström, 1996, s.14). 

 
En IT-strategi är alltså inte en problemlösare i sig, utan snarare ett instrument som används vid 
problemlösning enligt Hällström (1996). Vidare menar Ward och Peppard (2002) att det måste 
finnas någon sorts mekanism som kontrollerar att de beslut som tas angående IT följer de 
riktlinjer som är specificerade i IT-strategin. Det kan till exempel handla om en person som 
kontrollerar att besluten är i linje med IT-strategin (Ward & Peppard, 2002). 
 
Enligt Willcocks (1992) måste en IT-strategi etablera en klar ”vägvisare” för hur IT ska 
användas i företaget, vilka handlingar som måste planeras för att hålla den riktningen och en 
mekanism för kontroll av skeendet. En IT-strategi bör enligt Willcocks (1992) minst innehålla 
följande fem element:  
 

• Kopplingen mellan verksamhet och teknik  
• System och teknisk arkitektur  
• Anskaffningsmekanism för system och teknik 
• Mekanism för kontroll att beslut är i linje med IT-strategin  
• Kort- och långtids implementationsplaner.  

 
Dessa element menar Willcocks (1992) behövs för att IT-strategin ska kunna vara en 
vägledning för hur IT ska användas i ett företag. Willcocks (1992) har en vidare syn på 
begreppet IT-strategi med dessa fem element än vad Earl (1989) menar med sina element att en 
IT-strategi bör omfatta. Willcocks (1992) element innefattar inte bara den tekniska arkitekturen 
utan innefattar även kopplingen till verksamheten samt en kontrollmekanism att beslut är i linje 
med IT-strategin. Vidare nämner inte Earl (1989) något om implementationsplaner vilket 
Willcocks (1992) gör.  
 
IT-strategin är ingen engångsstrategi utan den bör uppdateras kontinuerligt eftersom tekniken 
hela tiden utvecklas (Earl, 1989). En IT-strategi är aktuell i ungefär tre till fem år (Willcocks, 
1992; Peppard, 1993; Earl, 1989). Hidding (2001) samt Ward och Peppard (2002) menar å 
andra sidan att tiden en IT-strategi är aktuell beror på i vilken miljö organisationen är verksam 
inom. Måste organisationen hela tiden följa med och anpassa verksamheten mot 
teknikutvecklingen är varaktigheten för en IT-strategi betydligt kortare än för en organisation 
som inte nämnvärt påverkas av teknikutvecklingen (Hidding, 2001; Ward & Peppard, 2002). 
För till exempel en mataffär kan en IT-strategi vara aktuell en längre tid än vad den kan vara 
för ett IT-konsultföretag. Ward och Peppard (2002) påpekar dock, oberoende av verksamhet, 
att organisationer bör förändra sina IT-strategier kontinuerligt vartefter nya möjligheter och 
begränsningar upptäcks.   
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Currie (1995) beskriver IT-strategi som en aktivitetsbaserad, anskaffningsorienterad och 
teknikfokuserad strategi som även handlar om att anskaffa användbara IT-lösningar till 
affärsproblem. IT-strategier handlar inte bara om en vision för hur informationssystem ska 
planeras för på lång sikt utan snarare en praktisk applikation av IT i verksamheten (Currie, 
1995). 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att innebörden av IT-strategi skiljer sig väsentligt åt mellan 
olika författare vilket får bilden av IT-strategi att verka komplex. Vissa författare har en 
teknisk syn på IT-strategi medan andra författare även involverar faktorer som inte är av 
teknisk karaktär i IT-strategin. En anledning till att det råder så skilda uppfattningar om vad 
en IT-strategi är kan bero på att tekniken hela tiden utvecklas vilket skapar nya möjligheter. 
Med IT-strategi åsyftas i denna studie en strategi för hur en organisations behov av 
information och system ska kunna anskaffas med hjälp av IT. IT-strategin är teknikfokuserad 
och ska visa vilken informationsteknik som behövs för att tillmötesgå behoven av information 
och system samt vara till stöd vid beslut som tas angående vilken IT som ska användas i 
organisationen och hur den ska anskaffas. 
 

2.3.3 Skillnad IS/IT-strategi 
IS- och IT-strategi är nära besläktat med varandra, men trots detta finns det vissa skillnader. 
Earl (1989) gör en distinktion mellan IS- och IT-strategi eftersom strategierna har olika fokus, 
olika delar av organisationen är ansvariga för strategierna, de har olika metodologier samt att 
de har olika varaktighet. Earl (1989) menar att IS-strategin avser att svara på frågan om vad 
ett företag behöver i form av information och system, medan IT-strategin avser att svara på 
frågan om hur det ska anskaffas med hjälp av IT. I stora och komplexa organisationer menar 
både Earl (1989) och Ward och Peppard (2002) att det kan finnas olika behov av information 
och system inom exempelvis olika affärsområden. Detta kan göra att det behövs olika IS-
strategier för de olika affärsområdena och en gemensam IS-strategi för hela organisationen. 
Ansvariga för de olika IS-strategierna blir då ledningen för respektive affärsområde (Earl, 
1989). Earl (1989) hävdar även att IS-strategier är formulerade genom någon planeringsmetod 
och bör vara relaterad till affärsstrategin. IT-strategier å andra sidan menar Earl (1989) är 
influerade av IT-speciallister men med högsta ledningen som ansvarig för att den är i linje 
med organisationens behov. Vidare menar Earl (1989) att en IT-strategi har längre varaktighet 
än en IS-strategi dels eftersom tekniska ledtider är längre än vad många affärscykler är och 
dels för att det tar längre tid att utreda tekniska trender än ett företags behov. Dock bör IT-
strategin ses över när IS-strategin revideras då de har ett nära samspel (se figur 3). 
 
En liknande distinktion mellan IS- och IT-strategi ges av Peppard (1993) genom att med IS-
strategi avse en strategi som framförallt handlar om att anpassa företagets behov med IS-
utvecklingen. IS-strategin bestämmer vilka krav som behövs för att möta företagets behov och 
den försöker ta tillvara på de fördelar som IT ger. IT-strategin menar Peppard (1993) har ett 
tekniskt fokus på hur dessa krav ska kunna uppnås. IT-strategin bestämmer vilken teknik som 
ska användas för att kunna möta kraven. Vidare menar Peppard (1993) att för att skapa en 
effektiv IS-strategi måste den fokusera på att utnyttja och använda informationsresurser samt 
söka efter nya affärsområden. 
 
Dessa ovan nämnda skillnader kan sammanfattas med att IS-strategin syftar till att svara på 
frågan om vad ett företag behöver i form av information och system för att anpassas till IS-
utvecklingen, medan IT-strategin ämnar svara på frågan om hur information och system ska 
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anskaffas med hjälp av IT. Ur denna jämförelse kan tolkas att det bör finnas en IS-strategi 
innan en IT-strategi utvecklas. Ett förtydligande av distinktionen mellan IS- och IT-strategi 
visas i figur 3. 
 

 
 
 

Figur 3. Förhållandet mellan IS-strategi och IT-strategi (efter Ward & Peppard, 2002, s.41). 
 
De behov av information och system samt de prioriteringar som specificeras i IS-strategin blir 
underlag för hur IT-strategin ska utformas. När IT-strategin i sin tur har klargjorts bidrar den 
med vilken infrastruktur som behövs och med service till systemen som är specificerade i IS-
strategin.  
 

2.4 Koppling affärsstrategi – IS/IT-strategi 
Att anpassa IS/IT-strategin mot affärsstrategin är viktigt (Pollalis, 2003; Rapp, 2002; Ward & 
Peppard, 2002; Bergeron, Raymond & Rivard, 2003). Pollalis (2003) menar att organisationer 
där affärsstrategin är helt åtskild från IS/IT-strategin eller om IS/IT-strategin endast ses som 
ett stödjande verktyg får svårt att nå de fördelar som kan uppnås om IS/IT-strategin är 
anpassad mot affärsstrategin. Ward och Peppard (2002) menar att organisationer inte får ut 
värdet av de IT-investeringar som görs om inte IS/IT-strategin är anpassad efter 
organisationens affärsstrategi. Bergeron m.fl. (2003) hävdar att om IS/IT-strategin inte är 
anpassad efter affärsstrategin ger det sämre prestanda för organisationer. För organisationer 
med en dåligt utformad affärsstrategi blir det svårare att utveckla en IS- och IT-strategi (Ward 
& Peppard, 2002).   
 
I Willcocks rapport (1992) påpekas att systemapplikationer som tas fram utan att använda 
någon strategi och utan att passa in med företagets affärsmål tenderar att misslyckas. Företag 
bör därför skapa och använda en IS/IT-strategi vilken är anpassad till företagets affärsmål 
(Willcocks, 1992) och affärsstrategier (Peppard, 1993; Sohal m.fl., 2000; Currie, 1995; 
Bennett, 1999; Ward & Peppard, 2002). Currie (1995) vidareutvecklar resonemanget med att 
en ökad konkurrenssituation skapar behov av att förbättra hela affärsprocessen och kanske till 
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och med behov av att skapa nya affärsmöjligheter. Då kan det ge konkurrensfördelar om 
IS/IT-strategin är anpassad mot affärsstrategin. Peppard (1993) påpekar dock att det i många 
organisationer råder en divergens mellan ledningen och den tekniska personalen. För att nå 
konkurrensfördelar genom att anpassa IT-strategin med affärsstrategin måste denna klyfta 
arbetas bort (Peppard, 1993). Vidare menar Peppard (1993) att ingen samling strategier är 
komplett utan en IT-strategi.  
 
De tre strategierna bör alltså ses som en sammanhängande helhet som syftar att hjälpa till att 
nå upp till organisationens övergripande mål, om än på olika plan. I figur 4 presenteras 
kopplingen mellan de olika strategierna.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Hur kan det 
anskaffas? 

 
 
 
 
 

Figur 4. Koppling mellan affärsstrategi, IS-strategi och IT-strategi (efter Ward & Peppard, 
2002, s.41). 

 
Efter att ett företag identifierat vilka effekter IS och IT kan ge dem sätter de upp beslut, mål 
och direktiv i affärsstrategin som talar om var företaget är på väg och varför. Då företaget har 
specificerat vart de är på väg kan de sedan i IS-strategin framställa vilken information och 
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vilka system som behövs för att kunna genomföra affärsstrategin. Hur dessa behov av 
information och system ska anskaffas med hjälp av IT redogörs för i IT-strategin. 
 

2.5 Nyttan med användandet av IT-strategi 
Enligt Earl (1989) i Peppard (1993) kan strategiskt användande av IS/IT ge en rad fördelar. 
Det kan ge konkurrensfördelar och förbättrad produktivitet och prestanda. Det kan även 
underlätta för nya lednings- och organisationsformer samt för att utveckla nya affärsområden. 
Dessa aspekter gäller alltså både IS- och IT-strategier och bör enligt Peppard (1993) vara 
tillräckliga för att inget företag kan vara utan vare sig en IS- eller IT-strategi.  
 
Currie (1995) instämmer med Peppards resonemang om att det är viktigt att ha och använda 
en IT-strategi eftersom strategisk användning av IT förbättrar produktiviteten och prestandan i 
organisationer. Peppard (1993) menar att det är viktigt att använda en IT-strategi som 
utgångspunkt för hur satsningar på IT ska göras vid en utvecklingsprocess där ett företag ska 
köpa in ny IT, eftersom IT kan vara väldigt dyr. Peppard (1993) menar då även att det 
underlättar beslutprocessen. För att få ut maximalt värde av dessa resurser bör företag 
formulera en IT-strategi (Currie, 1995). I en undersökning gjord av Sohal m.fl. (2000) var två 
av de vanligaste anledningarna till att organisationer inte uppnått konkurrensfördelar med IT 
dels att det inte ansågs att IT var en viktig strategisk resurs inom deras bransch och dels att de 
inte ansåg IT vara av strategisk betydelse inom organisationen.  
 
Ward och Peppard (2002) menar att det är viktigt för företag att skapa en IT-strategi eftersom 
de vill få ut maximalt av de investeringar som företaget gör, samtidigt som de vill att risken 
med att genomföra investeringarna ska vara så liten som möjligt. En IT-strategi är till stor 
hjälp vid dessa bedömningar eftersom det i IT-strategin är formulerat hur organisationens 
behov av information och system ska tillgodoses med hjälp av IT (Ward & Peppard, 2002). 
Vierheilig m.fl. (2002) påpekar att det enda sättet att säkra investeringar på IT är att besluten 
som tas angående investeringarna stöds i IT-strategin.  
 
I Willcocks rapport (1992) beskrivs att en IT-strategi bör användas som en vägledning för hur 
ett företag ska satsa på IT, den etablerar en IT-policy och en standard samt att den kan 
användas till att utveckla omfattande arkitekturer. Detta menar Willcocks (1992) ger säkrare 
investeringar på IT och en standardisering av IT. 
 
En annan positiv aspekt med att ha och använda en IT-strategi för företag är att de kan uppnå 
konkurrensfördelar (Dehning och Stratopoulos, 2003; Bergeron m.fl., 2001; Rapp, 2002; 
Currie, 1995). Vidare menar Dehning och Stratopoulos (2003) och Hidding (2001) att 
konkurrensfördelen blir varaktig en längre tid för företag om IT-strategin är utvecklad av den 
egna ledningen och skyddad från konkurrenter. En IT-strategi som inte är skyddad från 
konkurrenter kan därmed läsas av och kopieras och med detta går alltså konkurrensfördelen 
förlorad. 
 
I en affärsmiljö som är instabil, dynamisk och konkurrensbetonad bör företag vara mer 
flexibla med användandet av IT (Bergeron m.fl., 2001). I en sådan miljö bör chefer vara 
uppmärksamma på externa förändringar så att företagens IT kan anpassas till en föränderlig 
omgivning. Bergeron m.fl. (2001) menar därför att det är viktigt att strategiskt styra 
användandet av IT.  
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Det ökade utbudet av IT och därigenom även den ökade komplexiteten hos IT gör att företag 
bör ha en IT-strategi för att underlätta vid processen att välja IT-lösningar som passar 
företaget (Currie, 1995). På grund av ökad komplexitet och trycket på att organisationer måste 
förbättra effektiviteten som kan skapas med hjälp av effektiv användning av IT menar Bennett 
(1999) att skapandet av en IT-strategi är en av ledningens viktigaste uppgifter. 
 
Hällström (1996) menar att det finns ett betydande antal företag som har en IT-strategi men 
som inte använder den. Ofta är de personer som utvecklat IT-strategin de enda som är 
medvetna om att det finns en IT-strategi. Bennett (1999) menar att det inte alltid är samma 
personer som utvecklar en IT-strategi och som sedan ska använda den. Detta kan vara en 
anledning till att IT-strategier inte används. Enligt både Dexner (1995) och Peppard (1993) är 
det meningslöst att ha en IT-strategi om den inte används eller inte kan användas. Vidare 
menar Brown (1992) att organisationer har svårt att ”översätta” IT-strategin till att använda 
den i praktiken, vilket får till följd att de positiva aspekterna med att använda en IT-strategi 
inte uppnås. Snarare blir följderna negativa eftersom det både tar tid och kostar pengar att 
utveckla en IT-strategi. Det viktiga är inte att ha en IT-strategi, utan snarare hur den används 
(Peppard, 1993). 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att användandet av en IT-strategi kan ge fördelar för 
organisationer. Fördelar i form av: 
 

• Konkurrensfördelar 
• Förbättrad prestanda och produktivitet 
• Möjlighet att utveckla nya affärsområden 
• Att IT-strategin kan underlätta beslutsprocessen 
• Att underlätta för nya lednings- och organisationsformer 
• Säkrare investeringar på IT. 

 
Då användandet av en IT-strategi kan ge dessa fördelar blir betydelsen av IT-strategi stor. 
Emellertid är betydelsen av en IT-strategi låg om den inte används. Det viktiga är inte att ha 
en IT-strategi, utan snarare att den används.  
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3 Problem 
Att ha en IT-strategi innebär inte automatiskt att den ger fördelar. IT-strategin bör även 
användas vid beslutsfattande. I avsnitt 3.1 presenteras problematiken kring IT-strategier och i 
avsnitt 3.2 preciseras problemet för denna studie. I avsnitt 3.3 redovisas de avgränsningar som 
har gjorts. Varför studien har gjorts, vilka som kan tänkas ha nytta av den samt hur de kan ha 
nytta av den presenteras i avsnitt 3.4. Slutligen i avsnitt 3.5 redovisas arbeten som relaterar till 
studien.  
 

3.1 Problemområde  
IT är en marknad som förändras snabbt. IT som gav framgång för gårdagen behöver inte vara 
den samma som ger framgång för morgondagen (Wexelblat & Srinivasan, 1999). Begreppet 
IT har varit aktuellt de senaste decennierna och kommer så att fortsätta vara. Utvecklingen av 
IT har gjort att företag blivit alltmer beroende av IT. Det ökade utbudet av IT och därigenom 
även den ökade komplexiteten hos IT medför enorma möjligheter men kan även innebära 
risker och problem. Problem i form av till exempel investeringar som inte lönar sig, merarbete 
och säkerhetsrisker.  
 
Att investeringar i IT skulle förbättra prestandan för företag och ge konkurrensfördelar råder 
det delade meningar om. Vissa författare anser att det inte finns några eller svaga bevis på att 
IT skulle ge konkurrensfördelar (se bland andra Powell & Dent-Micallef, 1997; Johannessen, 
Olaisen & Olsen, 1999) medan andra författare gör gällande att IT ger konkurrensfördelar för 
företag (se bland andra Dehning & Stratopoulos, 2003; Pollalis, 2003). Dessa motstridiga 
uppfattningar gör att organisationer bör ägna stor uppmärksamhet åt hur användandet av IT 
bör skötas och noggrant granska de investeringar som görs på IT. Organisationer verkar inte 
känna till vilka fördelar användandet av en IT-strategi kan ge. Detta argument stöds av 
Peppard (1993) som hävdar att det finns ett betydande antal chefer och anställda på ledande 
positioner i företag som inte är medvetna om vilka fördelar en IT-strategi kan ge företaget. 
Cheferna kan inte förklara hur de resonerar kring deras IT-planerings process. De har alltså 
ingen utpräglad strategi för att identifiera möjligheter med IT, hur IT bör användas i företaget 
samt hur de ska satsa på IT. 
 
Vierheilig m.fl. (2002) påpekar att det enda sättet att säkra investeringar på IT är att besluten 
som tas angående investeringarna stöds i IT-strategin. Med andra ord är det inte bara viktigt 
att det finns en uttalad IT-strategi, utan även att den används vid beslutsfattande. Vad som 
dock är ett problem är att det finns företag som har en IT-strategi men som inte använder den 
(Hällström, 1996). Detta får till följd att de positiva aspekterna med en IT-strategi inte uppnås, 
utan snarare blir följderna negativa eftersom det både tar tid och kostar pengar att utveckla en 
IT-strategi. Medan det finns mycket litteratur som behandlar hur IT-strategier bör utformas 
och skapas så finns det endast lite litteratur som tar upp problematiken med att IT-strategier 
inte används. Denna studie belyser hur en IT-strategi bör användas samt vilka för- och 
nackdelar användandet av en IT-strategi kan ge. 
 

3.2 Problemprecisering 
I litteraturen har framkommit att det finns ett betydande antal organisationer som har en IT-
strategi men som inte använder den och att det ofta bara är personen eller personerna som 
utvecklat IT-strategin som är medvetna om att den finns. Betydelsen av att ha en IT-strategi är 
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liten om IT-strategin inte används. Det viktiga är inte att ha en IT-strategi, utan snarare hur 
den används (Peppard, 1993). Att företag inte använder en befintlig IT-strategi behöver dock 
inte bero på att de inte är medvetna om att den finns eller att de inte vet vilka fördelar den kan 
generera. Brown (1992) menar att företag kan ha svårt att ”översätta” IT-strategin till att 
använda den i praktiken.  
 
Denna problematik har lett fram till ett antal frågor i studien. Huvudfrågan som studien har 
som målsättning att besvara är följande:  

 
Hur bör en IT-strategi användas samt vilka för- och nackdelar ger användandet 
av en IT-strategi? 

 
För att belysa ovanstående problem är det viktigt att få klarhet i följande frågor: 
 

- använder organisationer sina IT-strategier? 
- hur använder organisationer sina IT-strategier? 
- vad använder organisationer IT-strategier till? 
- vilken nytta anser organisationer att användandet av en IT-strategi ger dem? 
- anser organisationer att användandet av en IT-strategi ger dem några nackdelar? 
 

Dessa frågor är tänkt att hjälpa till att få en klarare bild över huvudfrågan. För att kunna 
besvara frågorna antas intervjuer med organisationer som har en IT-strategi vara en lämplig 
metod att använda. Den valda metoden presenteras i kapitel 4. 
 

3.3 Avgränsningar 
Denna studie behandlar IT-strategier. IT-strategier är nära besläktat med IS-strategier, då IS-
strategin svarar på vad ett företag behöver i form av information och system för att anpassas 
till IS-utvecklingen, medan IT-strategin ämnar svara på frågan om hur informationen och 
systemen ska anskaffas med hjälp av IT. Studien omfattar dock inte området kring IS-
strategier utan har istället fokus på IT-strategier.  
 
Enligt Ward och Peppards (2002) resonemang om att en strategi inte behöver vara nedskriven 
utan bara existera i medvetandet hos ledningen görs antagandet att det finns organisationer 
som har IT-strategier men att de inte är nedskrivna. Denna studie omfattar inte sådana 
informella IT-strategier.  
 
Studien fokuserar inte bara på företag utan även på statliga organisationer. Däremot innefattar 
begreppet organisation inte ideella föreningar. Vidare kommer studien inte heller att behandla 
området kring utvecklandet och skapandet av IT-strategier.  
 

3.4 Motivering till studien 
Att det finns organisationer som har en IT-strategi men som inte använder den är ett problem. 
Det är inte helt ovanligt att de enda som vet att det finns en IT-strategi i en organisation är de 
personer som har varit med och utvecklat den. De potentiella fördelarna en IT-strategi kan ge 
uppnås inte om IT-strategin inte används. Istället blir följderna negativa eftersom det tar tid 
och kostar pengar att utveckla en IT-strategi. Denna problematik kring användandet av IT-
strategier var upphovet till att studien genomfördes. Det råder dålig kunskap hos 
organisationer inom området IT-strategi vilket bland andra Hällström (1996) och Sohal m.fl. 
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(2000) påvisar. Studien är tänkt att belysa användandet av IT-strategier och riktar sig främst 
till organisationer som ska, håller på eller har utvecklat en IT-strategi. De kan använda 
resultatet av studien för att berika sina kunskaper inom IT-strategiområdet och för att förstå 
betydelsen av att använda en IT-strategi. 
 

3.5 Relaterade arbeten 
Inom området IT-strategi finns det en del arbeten. Nedan ges en kort beskrivning av arbeten 
som relaterar till denna studie. 
 
Sohal m.fl. (2000) har genomfört en survey där ett frågeformulär skickades ut till 
organisationer i Australien. Studien syftade till att ta reda på vilka faktorer som kan öka 
nyttan med att använda IT. Resultatet av undersökningen visar att organisationer kan uppnå 
en rad fördelar med en IT-strategi och att IT-strategin bör vara en del av affärsstrategin. De 
vanligaste fördelarna som organisationerna i undersökningen ansåg att en IT-strategi gav dem 
var att den hjälpte till att minska utgifterna och att de gav en bättre kundservice. Vidare 
menade 62% av organisationerna att IT-strategin visade i vilken riktning teknikutvecklingen 
skulle ske. 
 
Efter intervjuer med kommuner i en undersökning gjord av Holmgren (2003) framkom att en 
IS/IT-strategi bör ha tydliga kopplingar till verksamhetens mål, att den inte bör innehålla 
några detaljer och att IS/IT-strategin är varaktig i tre till fem år.  
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4 Metod 
För att kunna besvara studiens aktuella frågeställning har intervjuer genomförts. I detta kapitel 
redogörs för den valda metoden. Först i avsnitt 4.1 ges information av allmän karaktär om 
intervjumetoden samt information om de val angående metoden som gjorts. Efter vilka 
kriterier intervjupersoner väljs och hur intervjupersoner kontaktas presenteras i avsnitt 4.2. De 
fastställda frågor som intervjuerna i huvudsak består av med tillhörande motiveringar 
redovisas i avsnitt 4.3.  Hur intervjuerna genomförs och hur materialet från dem sammanställs 
framställs i avsnitt 4.4 respektive 4.5. 
 

4.1 Intervju 
Intervju är en teknik för att samla in information vilken baseras på frågor till intervjupersoner 
(Patel & Davidson, 1994). Intervjun kan antingen ske genom att intervjuaren och personen 
som ska intervjuas träffas eller så kan intervjun ske via telefon. I denna studie sker 
intervjuerna på plats dels eftersom det krävs högtalartelefon eller annan teknisk utrustning för 
att kunna utföra intervjuerna via telefon och dels för att kroppsspråk, mimik och andra viktiga 
gester går förlorade vid en telefonintervju. Dock kan telefonintervju vara lämplig om det är 
långa avstånd mellan intervjuaren och personen som ska intervjuas. Kvale (1997) ser 
intervjun som en scen där kunskap byggs upp genom samspel mellan intervjuare och 
intervjupersonen. För att intervjupersonen ska kunna förmedla sina känslor och upplevelser 
bör intervjuaren bygga upp en atmosfär som den intervjuade personen trivs och känner sig 
trygg i (Kvale, 1997). 
 
I denna studie genomförs en kvalitativ undersökning. Materialet som samlas in analyseras 
med hjälp av verbala och inte statiska metoder som vid en kvantitativ undersökning. Fördelen 
med kvalitativa intervjuer är enligt Kvale (1997) den öppenhet som skapas. En öppenhet som 
utvecklar intervjuarens kunskap, insikt och intuition. Enligt Kvale (1997) är intervjuer särskilt 
lämpliga när personer ska beskriva upplevelser och klargöra och utveckla sitt eget perspektiv 
på sin livsvärld. I den aktuella studien är denna livsvärld organisationers användande av IT-
strategier. Vid intervjuer kan svaren bli mer uttömmande än vid till exempel en 
enkätundersökning. Detta är en av anledningarna till varför intervjuer valdes som metod för 
att samla in information. En fördel med intervjutekniken är enligt Bell (2000) dess flexibilitet. 
Intervjuaren kan agera eller ställa olika frågor beroende på respondentens svar och därmed 
fördjupa och utveckla frågan. Det går även att förmedla mimik, tonfall och kroppsspråk vilket 
är svårt vid ett skriftligt svar. Detta är ytterligare en anledning till varför intervjuer anses vara 
den bästa tekniken för att söka svar på studiens aktuella problemställning. En nackdel med 
intervjuer är att de tar lång tid att sammanställa. En timmes intervju kan ta fyra till sex timmar 
att transkribera (Patel & Davidson, 1994). Vid till exempel en enkätundersökning kan långt 
fler respondenter hinna med att medverka än vid intervjuer. Dock kan som sagt inte 
enkätundersökningar ge lika uttömmande svar som vid intervjuer.   
 
Enligt Patel och Davidson (1997) finns det två viktiga aspekter att beakta vid en intervju. Dels 
är det vilken grad av standardisering och dels vilken grad av strukturering intervjun ska hålla. 
Vid en standardiserad intervju ställs likadana frågor i samma ordning till varje intervjuperson. 
Vid en ostandardiserad intervju bestämmer intervjuaren ordningen på frågorna beroende på 
vem intervjupersonen är. Frågorna formuleras då även vid intervjutillfället (Patel & Davidson, 
1994; Kvale, 1997). En liknande uppdelning mellan standardiserad och ostandardiserad 
intervju ges av Berndtsson m.fl. (2002), men de kallar intervjuerna för öppen respektive 
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stängd intervju. En öppen intervju kan liknas vid det Patel och Davidson (1994) och Kvale 
(1997) benämner ostandardiserad intervju. Vid en öppen intervju har intervjuaren endast en 
begränsad kontroll över vilka frågor som kommer att behandlas under intervjun. Intervjuaren 
bestämmer inte i förväg exakt vad som ska behandlas utan har snarare bara klarlagt syftet med 
intervjun. Vilka frågor intervjun kommer att beröra beror på vilka svar intervjupersonen ger. 
Intervjuaren strävar efter att lyfta fram de frågor som den intervjuade personen anser viktiga 
(Berndtsson m.fl., 2002). Frågorna bör vara formulerade på ett sådant sätt att den intervjuade 
personen kan svara så fritt som möjligt. Vid en öppen intervju kan den intervjuade anses ha 
kontrollen vilket ger fördelen att det som är viktigt för intervjupersonen tas upp. För en person 
som är ovan vid att intervjua kan det vid en öppen intervju vara svårt att få med det som 
verkligen är av betydelse, dels för den intervjuade personen och dels för den aktuella 
problempreciseringen (Berndtsson m.fl., 2002). Vid en stängd intervju är frågorna fastställda i 
förväg. Där kan varken frågor läggas till eller tas bort (Berndtsson m.fl., 2002). Fördelen med 
en stängd intervju är att frågorna kan upprepas till olika personer. Nackdelen å andra sidan är 
att intervjupersonen kan anse frågorna irrelevanta. 
 
Den andra viktiga aspekten vid en intervju, grad av strukturering, handlar om vilket 
svarsutrymme intervjupersonen ges (Patel & Davidson, 1994). Är svarsalternativen 
begränsade till ett visst antal fördefinierade svar är intervjun strukturerad. Vid en 
ostrukturerad intervju ges den intervjuade personen möjlighet att svara fritt med egna ord. 
 
I denna studie är intervjuerna ostrukturerade med inslag av någon strukturerad fråga. 
Intervjupersonerna ges utrymme att svara fritt. Vidare är intervjufrågorna en blandning mellan 
standardiserade och ostandardiserade, vilket Berndtsson m.fl. (2002) menar kan bli aktuellt 
vid en intervjusituation. Grunderna av intervjufrågorna är utformade i förväg och ställs i 
samma ordning, men beroende på intervjupersonernas svar ställs olika följdfrågor, vilket får 
dessa frågor att vara ostandardiserade. För att kunna återspegla vad som diskuterats vid 
intervjuerna används bandspelare. Att spela in en intervju medför att intervjun kan återges 
korrekt (Berndtsson m.fl., 2002). Nackdelen är att det kan störa personen som intervjuas och 
därmed kan viktig information gå förlorad (Patel & Davidson, 1994). Vid intervjutillfällena 
kommer även anteckningar att göras för att få med information som förmedlas innan och efter 
bandspelaren är igång.      
 

4.2 Kontakta intervjupersoner 
För att kunna genomföra intervjuerna kontaktas först lämpliga intervjupersoner. I första hand 
kontaktas organisationer runt Skövde. Renderar dessa samtal inte tillräckligt med intervjuer 
kontaktas organisationer i Västra Götaland. För att få tag på organisationer genomförs 
sökning på Internet. Målet är att genomföra minst fem intervjuer. Den första kontakten med 
organisationer sker via telefon. Personer som är aktuella för intervjuer är IT-chefer, IT-
ansvariga eller motsvarande. Detta på grund av att intervjupersonerna bör vara medverkande 
vid beslutsfattande eftersom det är då IT-strategier bör användas. En kort presentation om vad 
studien handlar om samt studiens syfte ges till personer som eventuellt kan vara lämpliga för 
intervju. Eftersom studien har avgränsats till att inte behandla informella IT-strategier 
kontrolleras att organisationen har en formell IT-strategi. Enligt Patel och Davidson (1994) är 
det viktigt att klargöra syftet med intervjun eftersom intervjupersonen blivit utvald och kanske 
inte vill besvara alla frågor. Har en aktuell intervjuperson möjlighet att deltaga i en intervju 
bokas ett tillfälle för intervju direkt. Därefter skickas, via e-post, allmän information i form av 
syfte med studien, varför intervjun med organisationen är viktig samt hur lång tid intervjun 
beräknas ta till intervjupersonen.  
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Någon eller ett par dagar innan en intervju äger rum kontaktas intervjupersonen för att 
kontrollera att allt är i sin ordning. Vid detta tillfälle blir intervjupersonen tillfrågad om 
intervjun kan spelas in på bandspelare. Om respondenten vill skickas ett intervjuunderlag ut 
till denna person. I intervjuunderlaget redovisas studiens syfte samt intervjuns grundläggande 
frågor. Intervjuunderlaget antas underlätta intervjun för respondenten. 
 

4.3 Formulera intervjufrågor 
En intervju bör inledas med neutrala frågor där viktig bakgrundsfakta klargörs (Patel & 
Davidson, 1994). Vad intervjuaren och den intervjuade menar med begreppet IT-strategi 
klargörs i början av intervjun. Detta anses vara betydelsefullt för fortsättningen av intervjun 
eftersom IT-strategi är ett flerdefinierat och centralt begrepp för studien (se kapitel 2.3.2). 
Enligt Kvale (1997) är de första minuterarna av en intervju de viktigaste eftersom den 
intervjuade personen då skaffar sig en uppfattning om denne vill dela med sig av sina 
erfarenheter till en främling. Därför är det viktigt att börja med enkla frågor som skapar en 
trygghetskänsla till den intervjuade (Kvale, 1997). Efter att de inledande frågorna, som har 
gett viktig bakomliggande information, genomförts bör enligt Patel och Davidson (1994) 
studiens huvudfrågor som specifikt rör problemet att ställas. Intervjun bör sedan även avslutas 
med neutrala frågor (Patel & Davidson, 1994). Då ges utrymme för den intervjuade att ställa 
frågor eller att lägga till något. 
 
Nedan presenteras studiens grundläggande intervjufrågor. En motivering till varför varje fråga 
är med redovisas också. Utöver dessa frågor kan det beroende på vad intervjupersonerna 
svarar bli aktuellt med kompletterande frågor.  
 
Inledande frågor: 
 
Fråga 1, 2 och 3. Vad har Du för befattning i organisationen/företaget? Vilka är Dina 
arbetsuppgifter? Beskriv kort Er verksamhet. 
 
Frågorna är tänkta som en inledning till intervjun. Frågorna är av lätt karaktär vilket 
förhoppningsvis ska inbringa trygghet hos intervjupersonen. Intervjupersoner antas komma i 
kontakt med IT-strategier olika mycket beroende på vilken befattning personerna har. 
Intervjuerna genomförs dock bara med personer på ledande positioner som kan tänkas 
använda en organisations IT-strategi. I och med första frågan sker en koll av vilken befattning 
personen har. Intervjupersonen får möjlighet att fritt berätta om sina arbetsuppgifter.  
 
Huvudfrågor 
 
Fråga 4. Vad betyder begreppet IT-strategi för Er? 
 
Då begreppet IT-strategi är centralt i denna studie är det viktigt att innebörden av det klargörs. 
Innan själva intervjun börjar ges intervjupersonerna studiens definition av IT-strategi. Frågan 
syftar till att reda ut vad organisationen menar med begreppet IT-strategi eftersom det finns 
olika tolkningar av betydelsen av begreppet. 
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Fråga 5. Vad betyder begreppet IS-strategi för Er? 
 
Begreppet IT-strategi är flertydigt. Vissa personer menar att en IT-strategi även innefattar 
begreppet IS-strategi, alltså vilken information och vilka system som en organisation behöver 
för att få en idealisk samling applikationer och för att kunna uppnå affärsstrategin. Syftet med 
denna fråga är att ta reda på om de intervjuade organisationerna gör skillnad på IT-strategi 
och IS-strategi eller om IT-strategin även innefattar IS-strategin. Eventuellt kan frågan vara 
komplex för intervjupersonerna att svara på. Då ges en förklaring av innebörden av begreppet 
IS-strategi enligt figur 3 i studien. Förhoppningsvis kan respondenten efter förklaringen säga i 
vilken grad en IS-strategi innefattas i deras betydelse av IT-strategi. 
 
Fråga 6. På vilket sätt kommer Du i kontakt med Er IT-strategi?  
 
Denna fråga syftar att ta reda på hur intervjupersonen kommer i kontakt med IT-strategin, 
vilket kan ge information om hur IT-strategin används. En följdfråga om intervjupersonen 
kommer i kontakt med IT-strategin vid beslutsfattande kan bli aktuell för att få information 
om hur IT-strategin används vid beslutsfattande.  
 
Fråga 7 och 8. När utvecklades Er IT-strategi? Hur ofta uppdaterar Ni Er IT-strategi? 
 
Dessa frågor är intressanta för att ta reda på hur aktuell organisationens IT-strategi är, samt 
för att få reda på inom vilken tidsram IT-strategin är varaktig. Vidare är det av intresse att se 
om det finns någon koppling mellan dessa frågor och om IT-strategier används samt hur de 
används.  
  
Fråga 9. Vilket syfte har Ni med Er IT-strategi? 
 
Denna fråga syftar att ge information om vad organisationen har tänkt att de ska ha en IT-
strategi till. Varför de har en IT-strategi kan ge indikationer på hur det är tänkt att IT-strategin 
ska användas i organisationen. Frågan kan vidare ge ledtrådar om vilka fördelar 
organisationer upplever att deras IT-strategi kan ge dem.  
 
Fråga 10. Använder Ni Er IT-strategi? 
 
Hällström (1996) påpekar att det finns ett betydande antal företag som har en IT-strategi men 
inte använder den. Denna fråga syftar till att ta reda på om organisationen använder sin IT-
strategi eller inte. Blir svaret ”ja” kommer flera följdfrågor att ställas. 

 
- När använder Ni Er IT-strategi?  
- Hur ofta använder Ni IT-strategin? 
- På vilket sätt använder Ni IT-strategin? 
- Vilken nytta anser Du att Ert användande av IT-strategin ger Er? 
- Ger användandet av en IT-strategi Er några nackdelar? 

 
Dessa frågor är grundläggande för studien. De syftar till att ge information om de frågor som 
studien är tänkt att söka kunskap om, vilka återfinns i kapitel 3.2. Om organisationen inte 
använder sin IT-strategi ställs istället följdfrågor om varför den inte används samt om något 
annat används istället. 
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Fråga 11. Knyter Er IT-strategi an till någon annan strategi eller något mål i verksamheten? 
 
Enligt bland andra Pollalis (2003) och Bergeron m.fl. (2003) är det viktigt att IT-strategin har 
en koppling till organisationens affärsstrategi. Denna fråga syftar till att få information om 
huruvida IT-strategin är helt isolerad eller om den har anknytning till någon annan strategi 
eller något mål i verksamheten. Finns en koppling till andra strategier eller mål blir frågor om 
vilka dessa strategier eller mål är samt hur de har en koppling till IT-strategin aktuella. 
 
Avslutande frågor 
 
Fråga 12 och 13. Kan Jag kontakta Er om det är något Jag behöver komplettera med i 
efterhand? Jag har inga fler frågor. Har Ni något Ni vill ta upp eller fråga om innan Vi 
avslutar intervjun? 
 
Intervjun avslutas med två neutrala frågor. Fråga 12 ställs för att kontrollera om det går att 
kontakta intervjupersonen om det är något som behöver läggas till eller om oklarheter uppstår 
efter det att intervjun genomförts. I fråga 13 får respondenten möjlighet att ta upp saker som 
han eller hon undrar över samt möjlighet att lägga till något till intervjun. Detta är den sista 
frågan som ställs innan bandspelaren stängs av.  
 

4.4 Genomföra intervjuer  
Enligt Kvale (1997) finns det ingen gemensam metod för hur en intervju ska genomföras, utan 
det beror på innehållet i intervjun och sammanhanget. I denna studie genomförs intervjuerna 
på respondenternas arbetsplats vilket enligt Berndtsson m.fl. (2002) ger fördelen att den 
intervjuade känner sig komfortabel i situationen. Nackdelen är att intervjupersonerna kan bli 
störda av till exempel arbetskollegor. Valet har ändå gjorts att genomföra intervjuerna på 
respondenternas arbetsplats så de slipper åka runt för att vara med på en intervju. Vid kontakt 
med organisationer märktes att deras tid är knapp och att de önskade att intervjuerna skulle 
genomföras på deras arbetsplats, vilket gjorde valet lätt. Enligt Bell (2000) bör respondenten 
minst få komma med önskemål om vart intervjun ska genomföras om denne inte helt och 
hållet bör få bestämma detta själv.   
 
Innan själva intervjun börjar diskuteras en del aspekter med intervjupersonen. Först förklaras 
bakgrunden till studien, vartefter studiens syfte förmedlas till respondenten, vilket enligt 
Kvale (1997) är viktigt för intervjun. Intervjuerna är tänkta att spelas in på bandspelare, men 
innan detta är möjligt bör intervjupersonen få ge sitt godkännande till detta (Kvale, 1997). 
Detta tillfrågas intervjupersonerna vid andra kontakten per telefon men även vid 
intervjutillfället innan själva intervjun börjar. Eftersom studien är en offentlig handling ges 
organisationerna möjligheten att vara anonyma och avidentifierade. Denna aspekt är enligt 
Berndtsson m.fl. (2002) viktig att reda ut med intervjupersonerna innan intervjuerna startar. 
Vidare presenteras studiens definition av begreppet IT-strategi för personen som ska 
intervjuas. Innan bandspelaren sätts igång ges intervjupersonen utrymme att ställa frågor. 
 
Under själva intervjun har intervjupersonen tillgång till intervjuunderlaget medan intervjuaren 
har alla de nedskrivna frågorna till hands. Eftersom respondenten får svara fritt följs ingen 
exakt ordning av frågorna. Vilken fråga som ställs beror på respondentens svar. Efter att 
bandspelaren stängts av ges intervjupersonen möjlighet att ställa frågor och lägga till 
information till intervjun. Enligt Kvale (1997) bör intervjupersonen ges denna möjlighet då 
han kan ha blivit hämmad av att bandspelaren är på och därigenom inte vågat förmedla all den 
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information som intervjupersonen skulle ha velat. Istället för att bandspelaren är igång görs då 
anteckningar. 
 
Efter att frågorna har ställts och intervjupersonen har gett sina synpunkter tackas 
respondenten för dennes medverkan i intervjun. Utan intervjupersoner hade studien inte varit 
möjlig att genomföra. 
 

4.5 Sammanställa intervjumaterial 
När informationen har samlats in behöver den bearbetas, komprimeras och systematiseras för 
att kunna bidra med information som kan besvara frågeställningen (Patel & Davidson, 1994). 
Först transkriberas allt intervjumaterial, det vill säga att materialet förs över från tal till skrift. 
Därefter sammanställas svaren från respondenterna fråga för fråga genom att de klipps ut och 
grupperas ihop. Detta menar Patel och Davidson (1994) är en bra metod för att få en god 
överblick av svaren.  
 
I huvudsak fungerade inspelningsutrustningen bra, men vid transkriberingen av två intervjuer 
fanns problem att höra enstaka ord av respondenterna. Dock var det inga problem att förstå 
sammanhanget. Därmed påverkades heller inte resultatet av att enstaka ord inte går att höra. 
 
Patel och Davidson (1994) skiljer på kvantitativ och kvalitativ metod för bearbetning av 
insamlad information. Med kvantitativ menas en statisk metod för bearbetningen av den 
insamlade informationen, medan en kvalitativ metod är en metod där textmaterialet tolkas och 
där syftet är att analysera helheter. I denna studie bearbetas den insamlade informationen med 
en kvalitativ metod eftersom den ger en djupare kunskap än vad en kvantitativ metod ger 
(Patel & Davidson, 1994). Den kvalitativa metoden kan genomföras på många sätt och den 
präglas av personen som bearbetar informationen (Patel & Davidson, 1994). Vid 
bearbetningen av varje fråga försöker mönster i respondenternas svar att hittas. Detta 
kvalitativa arbete ligger till grund för studiens resultat som presenteras i nästkommande 
kapitel. 
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5 Resultat och analys 
I detta kapitel redovisas och analyseras resultatet från undersökningen. Först presenteras och 
analyseras resultaten som berör den valda metoden i avsnitt 5.1. Därefter redovisas och 
analyseras materialet som framkommit vid intervjuerna i avsnitt 5.2. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattande analys av intervjuerna.  
 

5.1 Analys kring intervjuerna 
Arbetet att få tag på och boka intervjuer med organisationer var svårare än väntat. Från början 
var det tänkt att intervjuer skulle ske med företag inom närområdet till Skövde. Det visade sig 
dock finnas flera anledningar till att företag inte kunde medverka på intervjuer. För det första 
var det många företag som inte har någon IT-strategi, vilket är en förutsättning att företaget 
har för att kunna medverka. Ungefär hälften av de kontaktade organisationerna meddelade att 
de inte har någon IT-strategi. Då intervjuer endast kan ske med IT-chefer eller personer med 
liknande befattning som kommer i kontakt med IT-strategin blir urvalet av personer 
begränsat. Deras tid för en intervju är inte lätt att få. En annan anledning till att företag inte 
ville ställa upp på intervju var att de ansåg att deras IT-strategi var för gammal, för dålig eller 
att den inte användes. Trots förklaringar om att just deras erfarenheter är viktiga för studien 
ledde det inte till någon intervju. Hade intervjuer med sådana företag genomförts tros 
resultatet visat mer på att IT-strategier inte används. Nedan i figur 5 visas den procentuella 
fördelningen över orsakerna till att organisationer som kontaktades inte medverkade på 
intervju.  

Figur 5. Orsaker till att organisationer inte ställde upp på intervju
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Det geografiska kriteriet till att intervjua företag i Skövde med omnejd fick utökas till att 
omfatta hela Västra Götaland. Vissa försök gjordes även att få intervjuer i Stockholm, men 
utan resultat. Efter sökningar på Internet visade det sig att flertalet kommuner i Västra 
Götaland har IT-strategier. Fokuset på att intervjua företag ändras därför till att även omfatta 
kommuner. Detta ledde till att flera organisationer kunde bokas in för en intervju. Resultatet 
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kan ha påverkats av att det mestadels var kommuner som intervjuades. Kommuner har ofta ett 
mer byråkratiskt tillvägagångssätt vid beslutsfattande än vad företag har. 
 
Totalt kontaktades ungefär 60 organisationer. Av dessa kontakter ledde sex till en intervju. 
Från början var det sju intervjuer, men ett företag fick förhinder och kunde inte ställa upp. 
Målet var att genomföra minst fem intervjuer, vilket alltså uppfylldes.  
 
De intervjufrågor som formulerades innan intervjuerna utgjorde stommen i intervjuerna. De 
var samma vid varje intervju. Dock varierade följdfrågorna beroende på respondenternas svar. 
Vid en del intervjuer behövde inte alla grundläggande frågorna ställas eftersom 
respondenterna redan besvarat dessa vid tidigare frågor. Till exempel behövdes inte alltid 
frågan om organisationer använder sin IT-strategi ställas. Överlag hade respondenterna inga 
problem att förstå frågorna, men ibland behövdes förtydligande göras. Till exempel 
förklarades vad en IS-strategi enligt Ward och Peppard (2002) är för vissa respondenter då de 
inte riktigt förstod innebörden av frågan som behandlade detta ämne. Vid vissa tillfällen 
ställdes kontrollerande frågor för att undvika missförstånd.  
 
Intervjuunderlaget med de grundläggande frågorna som intervjupersonerna fick ut innan 
intervjudagen upplevdes av respondenterna som positivt då det underlättade intervjun för 
dem. Intervjupersonerna fick då möjlighet att ta reda på viss nödvändig fakta i förväg som när 
de hade utvecklat IT-strategin till exempel.    
 
Innan bandspelaren sattes igång vid intervjuerna redogjordes bakgrunden och syftet med 
studien för intervjupersonerna. Eftersom studien är en offentlig handling tillfrågades 
organisationerna om de ville vara anonyma och avidentifierade. Det var en organisation som 
önskade vara anonym och därför behandlas alla organisationerna som anonyma. Vidare gavs 
respondenterna möjlighet att ställa frågor innan bandspelaren sattes igång.  
 
De inledande frågorna var tänkta att ge respondenten en behaglig start på intervjun så 
respondenten känner sig trygg i intervjusituationen, vilket Kvale (1997) anser är viktigt för 
intervjun. Vid början av intervjuerna verkade några respondenter nervösa, men efter att de 
beskrivit deras verksamhet kändes det som nervositeten släppte för samtliga respondenter.  
 
Intervjuerna genomfördes i enskilda rum på respondenternas arbetsplats och de flöt på bra. 
Endast vid ett tillfälle avbröts en intervju på grund av ett telefonsamtal. Dock verkade vissa 
respondenter hämmade av att intervjuerna spelades in på band. Detta upplevs inte ha påverkat 
resultatet av studien nämnvärt eftersom respondenterna gavs möjligheten att göra tillägg efter 
att bandspelaren stängts av, vilket även utnyttjades av hälften av respondenterna. Från början 
bedömdes intervjuerna att ta ungefär 45 minuter, men det var bara någon intervju som 
överskred 30 minuter.  

5.2 Sammanställning och analys av intervjumaterialet 
I detta kapitel redovisas och analyseras materialet från intervjuerna. Materialet delas upp efter 
de frågor som intervjuerna består av, på samma sätt som uppdelningen är gjord i kapitel 4.3.  
 
Inledande frågor: Vad har Du för befattning i organisationen/företaget? Vilka är Dina 
arbetsuppgifter? Beskriv kort Er verksamhet. 
 
Alla intervjupersoner är IT-chefer för sin verksamhet. Vilka arbetsuppgifter respondenterna 
har varierar en del. Förutom att alla leder en avdelning med alla uppgifter det innebär så anser 
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de flesta att en stor del av deras arbete består i att jobba strategiskt med IT. De menar att de 
jobbar mer med långsiktiga än med kortsiktiga frågor.  
 
Hos de flesta organisationerna består verksamheten av att till stor del ge bästa möjliga IT-stöd 
till den övriga verksamheten. Det handlar framför allt om att ha en hög tillgänglighet och 
driftsäkerhet. Hos en organisation handlar det mera om att ta fram trådlösa lösningar för att 
lösa specifika kundbehov inom vården, industrin och kriminalvårdssektorn. 
 
Huvudfrågor: 
 
Fråga 4. Vad betyder begreppet IT-strategi för er? 
Uppfattningen av vad begreppet IT-strategi innebär skiljer sig mellan olika författare (se 
kapitel 2.3.2). En del författare menar att IT-strategin är teknikfokuserad medan andra 
författare hävdar att IT-strategin även innefattar aspekter som inte är av ett tekniskt fokus. 
Efter intervjuerna kan konstateras att även intervjupersonernas uppfattning av vad begreppet 
IT-strategi innebär skiljer sig åt. Detta förstärker uppfattningen av att IT-strategi är ett 
komplext område. Nedan visas några av respondenternas åsikter av vad begreppet IT-strategi 
betyder för dem.  
 
”IT-strategin ska ju visa hur man på lämpligaste sätt stödjer affärsprocesser i företaget ur ett 
tekniskt, säkerhets och driftsperspektiv. Den ska också visa ansvarsfördelningen”.  
 
”Någon form av riktning, vart man skulle vilja nå någonstans, hur man ville att det ska se ut 
om tre eller fem år. Det är ju också spelregler internt”. 
 
”Det är ett instrument som kan vara ett rättesnöre inom vitt skilda områden faktiskt. När det 
gäller att vara tydlig, visa ansvarsfördelningen...”. 
 
Första delen av den översta tolkningen av IT-strategi är lik både studiens och flera författares 
definitioner av begreppet IT-strategi, då den har ett tekniskt fokus. Att IT-strategin ska visa 
ansvarsfördelningen är något som flertalet av respondenterna menar, men inget som nämnts i 
den litteratur som studerats. Respondenterna menar att det i IT-strategin ska klargöras vem 
som ansvarar för vad när det gäller IT. I den andra definitionen av begreppet IT-strategi har 
ett framtida önskat tillstånd lyfts fram, utan något tekniskt fokus. Den kan till viss del liknas 
vid Ward och Peppards (2002) innebörd av begreppet affärsstrategi då båda visar framtida 
riktlinjer för verksamheten. Med ”spelregler internt” menar respondenten ansvarsfördelningen 
i organisationen. Den nedersta tolkningen av IT-strategi omfattar både det här med spelregler 
och ansvarsfördelning. Respondenten menar alltså att IT-strategin är ett rättesnöre som 
organisationen bör följa. 
 
Fråga 5. Vad betyder begreppet IS-strategi för er? 
Denna fråga hade de flesta respondenterna problem med att besvara. De hade ingen klar 
uppfattning om vad en IS-strategi är. För vissa var det ett helt nytt begrepp. Därför visades de 
studiens bild (se figur 3) av vad en IS-strategi är. Efter det kunde respondenterna ge en 
förklaring till hur innebörden av begreppet relaterar till deras verksamhet. Resultatet som 
framkom var att: 
 

• ingen organisation har en utpräglad IS-strategi 
• IS-strategi är inget vedertaget begrepp hos respondenterna 
• till viss del innefattas begreppet IS-strategi i respondenterna betydelse av IT-strategi. 
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En respondent förklarar att IT-strategin till viss del innefattar innebörden av en IS-strategi 
men även att mycket lämnas utanför eftersom att en kommun är så decentraliserad. Med detta 
menar respondenten att eftersom en kommun har olika myndigheter som är självständiga och 
till stor del själva väljer sina system, så finns det ingen övergripande strategi som talar om 
vilka system som behövs. Däremot påpekar respondenten att ”det finns vissa system som är 
gemensamma”. De pekas ut centralt och de finns ju med i IT-strategin på en ganska så 
översiktlig nivå.”  Där systemen är gemensamma för kommunen innefattas de alltså i IT-
strategin, vilket gör att IT-strategin innehåller vissa delar av en IS-strategi. En annan 
respondent säger att ”IT-strategin som vi har idag slår fast att vi valt ett antal olika system 
som vi inte lättvindigt byter”. Resultatet pekar på att IT-strategierna även innefattar delar av 
en IS-strategi, vilket även kan vara en anledning till att respondenterna inte visste vad en IS-
strategi är.  
 
Fråga 6. På vilket sätt kommer du i kontakt med er IT-strategi? 
Att investera i IT kan vara dyrt. Det enda sättet att säkra investeringar på IT är att besluten 
som tas angående investeringarna stöds i IT-strategin (Vierheilig m.fl., 2002). En IT-strategi 
bör alltså användas vid beslutsfattande. Resultatet visar att:  

 
• alla respondenter kommer i kontakt med IT-strategin vid beslutsfattande 
• respondenterna kommer i kontakt med IT-strategin vid diskussion med andra personer 

inom och utom organisationen. 
 
En respondent uttrycker sig ”idag är det en naturlig del av vårat sätt att arbeta... det blir en 
del av vårat sätt att tänka och vara”. En annan respondent säger ”de IT-strategiska frågorna 
ligger på bordet hela tiden”. En anledning till att intervjupersonerna kommer i kontakt med 
IT-strategierna så ofta kan bero på att de ger en mer omfattande betydelse av begreppet IT-
strategi än vad den aktuella studien gör. (Se analysen av fråga fyra). Till exempel innefattar 
IT-strategin även ansvarsfördelningen vad gäller IT för vissa respondenter.   
 
Samtliga respondenter hävdar att de kommer i kontakt med IT-strategin vid beslutsfattande, 
vilket är i linje med Vierheilig m.fl. (2002) uppfattning om att då bör IT-strategin användas. 
Ofta används IT-strategin då som ett stöd vid beslut. En respondent uttrycker sig: ”Jag lever 
av IT-strategin. Jag känner att när jag går upp i budget är det väldigt skönt att ha IT-
strategin att luta sig mot”. Ett annat vanligt svar bland respondenterna är att de kommer i 
kontakt med IT-strategin vid diskussion med andra personer i och utanför organisationen. 
”Den är användbar i diskussion med kommunledningen eller andra verksamheter. Då är den 
ju användbar att backa tillbaka till.” Detta är det en respondent som säger, men liknande 
resonemang drivs även av andra respondenter.  
 
Fråga 7 och 8. När utvecklades er IT-strategi? Hur ofta uppdaterar ni er IT-strategi? 
Organisationernas IT-strategier är olika aktuella. Den äldsta är från 1998 medan den nyaste 
stod klar våren 2003. Nedan, i figur 6, visas när organisationernas IT-strategier stod klara.  
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Figur 6. Årtal då IT-strategin stod klar. 
 

Enligt Willcocks (1992), Peppard (1993) och Earl (1989) bör en IT-strategi inte vara mer än 
tre till fem år gammal. Ur detta hänseende är tre av IT-strategierna på gränsen till för gamla. 
Att de är för gamla behöver dock inte vara fallet. Hur varaktig en IT-strategi är, vilket tidigare 
nämnts i bakgrunden, menar nämligen Hidding (2001) och Ward och Peppard (2002) beror på 
i vilken miljö organisationen är verksam inom. Enligt detta resonemang finns det alltså inget 
fast antal år som en IT-strategi är aktuell.  
 
Till detta bör nämnas att det var en del organisationer som inte ville ställa upp på intervju för 
att de ansåg sin IT-strategi för gammal och inaktuell (se kapitel 5.1). Trots förklaringar om att 
just deras erfarenheter skulle vara viktiga för studien ville de inte vara med på någon intervju. 
Hade sådana intervjuer genomförts antas resultatet av denna fråga visat att flera 
organisationer har IT-strategier som inte är utvecklade de senaste åren.  
 
Av organisationerna som deltagit i studien är det hälften som är i linje med Willcocks (1992), 
Peppards (1993) och Earls (1989) resonemang om att en IT-strategi bör uppdateras vart tredje 
till femte år. En respondent menar att de står inför ett vägval nu om de ska uppdatera IT-
strategin eller inte efter att ha haft den i fem år. Två av respondenterna är mer inne på 
Hiddings (2001) och Ward och Peppards (2002) resonemang om att det inte finns något fast 
antal år som en IT-strategi är aktuell. De menar att de inte uppdaterar IT-strategin 
kalendermässigt utan efter behov. En av respondenterna motiverar detta enligt följande ”...det 
hänger ihop med vad som händer i företaget. Händer det nya saker i företaget så ekar ju det 
överallt och det ger ju återspeglingar i den här typen av dokument. Däremot, tuggar man på 
som man gjort så händer det inte så mycket systemförändringar och då förändrar man heller 
inte strategin. ”. Vidare menar respondenten att IT-strategin vanligtvis uppdateras minst en 
gång per år. En annan organisation har lagt till en IT-säkerhetsplan till IT-strategin, utan att 
likställa IT-säkerhetsplanen med en IT-strategi. Organisationen ser snarare IT-säkerhetsplanen 
som en del av en kommande IT-strategi som inte har uppdaterats på fem år.  
 
Sammanfattningsvis kan om dessa två frågor sägas att hur aktuella IT-strategierna är och hur 
ofta de uppdateras skiftar väsentligt mellan organisationerna. Anledningarna till att uppdatera 
en IT-strategi skiftar. Vissa hävdar att det är behovsrelaterat, medan andra menar att det är 
mera knutet till ett visst datum. Detta kan bero på och hänga ihop med att uppfattningen av 
vad en IT-strategi är skiljer sig åt mellan organisationerna.  
 
Fråga 9. Vilket syfte har ni med er IT-strategi? 
Syftet med att ha en IT-strategi skiljer sig åt mellan organisationerna. En respondent menar att 
deras syfte är ”...att säkerställa att system och lösningar stödjer affärsprocessen, så att inte 
affärsprocessen behöver rätta sig efter teknik och IT-system...”. Respondenten fortsätter ”...se 
till att systemen harmonierar och befrämjar och utvecklar affärsverksamheten”. IT-strategin 
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ska i detta fall alltså visa vilka system och lösningar som fungerar med varandra och vilka 
som är i linje med affärsprocessen. Detta gör valet av lösningar enklare enligt respondenten. 
För en annan organisation är syftet med IT-strategin att ha fastslagna ”spelregler” som visar 
principer, regler, en visionär riktning samt vad organisationen vill. Ett annat syfte är att en 
organisation skulle ta fram en IT-strategi dels för att dra upp riktlinjer med den nya tekniken 
och dels för att ”...en kommun ska ha en IT-strategi”.  
 
Anledningen till att syftet med IT-strategin skiftar kan vara att organisationerna definierar 
begreppet IT-strategi olika (se analysen av fråga fyra). Syftet med en IT-strategi hänger ihop 
med innebörden av IT-strategin. 
 
Fråga 10. Använder ni er IT-strategi? 
Enligt Hällström (1996) och som tidigare beskrivits i bakgrunden, finns det ett betydande 
antal organisationer som inte använder sina IT-strategier. IT-strategin är bara ett liggande 
dokument. Detta resonemang stämmer inte överens på organisationerna som intervjuats i 
denna studie. Resultatet från intervjuerna visar på att: 
 

• organisationer använder sina IT-strategier. 
 
Till detta resultat bör det dock riktas kritik. Vid kontakt med organisationer över telefon, då 
intervjuer skulle bokas, var det nämligen en del personer som avböjde att ställa upp på 
intervju eftersom de inte använde sina IT-strategier (se kapitel 5.1). Trots förklaringar om att 
just deras erfarenheter är viktiga för studien ville de inte ställa upp på intervju. Det visar alltså 
på att det inte är helt ovanligt att IT-strategier inte används. Detta resultat bör vara i åtanke 
när resultaten från nästkommande frågor tolkas.   
 
Fråga 10.1 och 10.2. När använder Ni Er IT-strategi? Hur ofta använder Ni IT-strategin? 
Analysen av dessa frågor har till viss del redan behandlats i fråga sex och tio. När 
organisationerna använder sina IT-strategier skiljer sig åt. Vissa likheter i svaren finns dock 
på att de används då ansvarsroller behöver förtydligas. Hur ofta organisationerna använder 
sina IT-strategier är dock entydigt. Resultatet påvisar att: 
 

• IT-strategin används när ansvarsroller behöver klargöras 
• IT-strategin används ofta. Fler än hälften använder IT-strategin dagligen. 

 
Att IT-strategin används när ansvarsroller behöver klargöras menar flera respondenter. En 
annan respondent menar att IT-strategin till exempel kommer till användning när ett 
dotterbolag ska knytas hårdare till sig. ”Informationstekniskt sett har vi försökt knyta ihop det 
här för att effektivisera informationsflödet mellan bolagen. Då måste man tillbaka och titta på 
strategin för att se hur man har tänkt att lösa det här...”. Respondenten menar dock inte att 
det räcker att titta i IT-strategin så återfinns lösningen, utan snarare att det skapar en 
diskussion med dotterbolaget om en lösning. Som tidigare nämnts så används IT-strategin vid 
beslutsfattande av samtliga organisationer.  
 
Fler än hälften av respondenterna använder IT-strategin dagligen. En respondent menar att IT-
strategin används ofta men att ”...stora delar av användningen tror jag ingen går och tänker 
så här, herregud nu använder vi en IT-strategi.”. Respondenten menar att det är 
subimplementerat hos personerna. En annan respondent hävdar att han använder den mest 
själv och att det inte är så vanligt att andra personer i organisationen använder den. 
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Flera av respondenterna talar om att dom själva använder IT-strategin oftare än vad deras 
kollegor gör. Detta behöver dock inte vara ett problem eftersom det i första hand är vid 
beslutsfattande som organisationer kommer i kontakt med IT-strategin och därmed personer 
som medverkar vid beslutsfattande, typ IT-chefer. Detta är i linje med det som tas upp av 
Vierheilig m.fl. (2002) i bakgrunden att det i huvudsak är personer som medverkar vid 
beslutsfattande som kommer i kontakt med IT-strategier. Angående att IT-strategin används 
vid olika tillfällen hos organisationerna kan bero på att de lägger in olika innebörd av 
begreppet IT-strategi (se analysen av fråga fyra). 
 
 
Fråga 10.3. På vilket sätt använder Ni IT-strategin? 
Alla respondenterna menar att de använder IT-strategin som underlag för diskussion på ett 
eller annat sätt i olika situationer. En respondent uttrycker det ”IT-strategin använder jag och 
refererar till det i olika sammanhang....att så att säga gå fram i olika frågeställningar...”. 
Resultatet av frågan visar alltså att:  
 

• IT-strategier används som underlag för diskussion.  
 
En respondent utvecklar resonemanget med att IT-strategin är underlag för diskussion med att 
säga ”Om man nu vill ha in företaget så lägger man ju inte fram dokumentet och pekar med 
hela handen, utan man lägger det på bordet och diskuterar lösningar för att komma 
vidare...”. Vidare menar respondenten att ”Jag tror aldrig IT-strategin kan vara en 
problemlösare i sig får då måste man ha kommit fram till den optimala, slutgiltiga foreever 
lösningen, och det går ju inte. Strategin måste vara ett dynamiskt dokument som lever med 
verksamheten”. Denna uppfattning är helt i linje med Hällströms (1996) uppfattning, som 
beskrivs i bakgrunden, om att IT-strategin är ett instrument för problemlösning snarare än en 
problemlösare i sig.  
 
Fråga 10.4. Vilken nytta anser Du att Ert användande av IT-strategin ger Er? 
Att användandet av en IT-strategi ger fördelar råder det ingen tvekan om. Resultatet av frågan 
visar att användandet av en IT-strategi bidrar med: 
 

• tydlighet 
• stöd i arbetet. 

 
Dessa fördelar pratar alla respondenterna om. En respondent uttrycker det ”...det ger en 
tydlighet...det blir lättare att följa arbetet och se att man är konsekvent...”. En annan 
respondent visar med klarhet att IT-strategin har underlättat beslutsprocessen med att säga 
”Där har vi ju använt den för att försvara utbyggnaden av e-posten...vi har haft den som 
stöd.”. Detta stödjer Peppards (1993) resonemang om att det underlättar beslutsprocessen då 
IT-strategin används som utgångspunkt för hur satsningar på IT ska göras. Att användandet av 
en IT-strategi kan ge lägre kostnader menar en respondent och uttrycker det ”Det kan bidra 
med att man har ordning och reda och att man därmed kan hålla kostnaderna på en lägre 
nivå...”. Respondenten menar alltså att kostnaderna kan hållas nere tack vare att IT-strategin 
ger ordning och reda.  
 
Förutom att IT-strategin underlättar beslutsprocessen och att respondenterna implicit talar om 
att IT-strategin kan ge säkrare investeringar på IT, så nämns inte de andra fördelarna som 
användandet av en IT-strategi kan ge, vilka tas upp i bakgrunden (se kapitel 2.5). Detta kan 
bero på den skiftande uppfattningen om vad en IT-strategi är. Det kan även bero på, i de fall 
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svaren kommer från kommuner, att de inte är lika konkurrensfokuserade som ett företag är. 
Därmed ser kommunerna inte IT-strategin som något som kan ge konkurrensfördelar. 
 
Fråga 10.5. Ger användandet av en IT-strategi Er några nackdelar? 
Att användandet av en IT-strategi ger fördelar var respondenterna överens om. Beträffande 
om användandet av en IT-strategi ger några nackdelar är respondenterna också överens om. 
Ur svaren kan utläsas att: 
 

• användandet av en IT-strategi inte ger några nackdelar. 
 
Organisationerna anser att användandet av en IT-strategi inte ger dem några nackdelar. 
Däremot menar några respondenter att det kan ge nackdelar. Är IT-strategin framtagen på lösa 
grunder menar en respondent att IT-strategin kan vara till en nackdel. Detta kan vara en orsak 
till problemet som Hällström (1996) tar upp om att företag inte använder sina IT-strategier. 
Hällström (1996) påpekar även att organisationer misslyckas att planera IT strategiskt på 
grund av att IT-strategierna ofta är för detaljrika. Denna uppfattning är i linje med det en 
respondent beskriver kan vara en nackdel med IT-strategier ”...det händer ju saker väldigt 
snabbt. Fokuserar IT-strategin på fel saker blir den ju inte alls användbar och då kan den ju 
tvärtom, i värsta fall bli en låsning eller ett hinder i utvecklingen...det värsta man kan göra är 
att beskriva något i detalj...”. Detta resonemang har vissa likheter med en annan respondents 
kommentar som menar att ”Nackdelen möjligtvis är att den kan bli lite inaktuell och då är det 
jobbigt att uppdatera den igen”. Att IT-strategin snabbt blir inaktuell kan tyda på att den är 
för detaljerad.  
 
Fråga 11. Knyter er IT-strategi an till några andra strategier eller mål i verksamheten? 
Att anpassa IS/IT-strategin mot affärsstrategin menar bland andra Pollalis (2003) och Rapp 
(2002) är viktigt, vilket tas upp i bakgrunden. Pollalis (2003) menar att organisationer där 
affärsstrategin är helt åtskild från IS/IT-strategin eller om IS/IT-strategin endast ses som ett 
stödjande verktyg får svårt att nå de fördelar som annars kan uppnås om IS/IT-strategin är 
anpassad mot affärsstrategin. I denna studie är detta resonemang inget som har bedrivits av de 
intervjuade organisationerna. Resultatet av denna fråga visar att: 
 

• IT-strategier inte är knutna till någon överordnad strategi eller något övergripande 
mål.  

 
Av de intervjuade organisationerna har inte någon knutit an IT-strategin till en affärsstrategi, 
verksamhetsstrategi eller till någon strategi som är överordnad IT-strategin. Flera 
respondenter menar dock att IT-strategin har andra dokument under sig. En respondent säger 
”IT-strategin kan sägas vara ett huvuddokument med andra dokument knutet till sig... den är 
inte hängd under ett annat dokument... den är inflätad i verksamheten”. Dokumenten som är 
knutna till IT-strategin menar respondenten är av mera detaljkaraktär. En annan respondent 
menar att det är svårt att koppla en IT-strategi till en affärsstrategi. De har istället som 
respondenten uttrycker det ”Vi har försökt sätta just affärsnyttan i centrum i allt IT-
tänkande”. Här är alltså inte IT-strategin det centrala, utan mera vilken nytta IT kan ge för 
organisationen. Detta tankesätt antas dock finnas hos de allra flesta organisationer.   
 
Att IT-strategin inte är kopplat till någon överordnad strategi kan vara ytterligare en anledning 
till varför respondenterna inte tycker att IT-strategin ger de fördelarna som författare menar 
att den kan ge. Det bör dock påpekas (i de fall de intervjuade organisationerna är kommuner) 
att kommuner inte har en affärsstrategi på samma vis som ett företag har det.  
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Avslutande frågor 
 
Fråga 12 och 13. Kan Jag kontakta Er om det är något Jag behöver komplettera med i 
efterhand? Jag har inga fler frågor. Har Ni något Ni vill ta upp eller fråga om innan Vi 
avslutar intervjun? 
Alla respondenter medgav att det inte är några problem att kontakta dem i efterhand om det 
finns oklarheter eller om något behöver kompletteras. Enligt Patel och Davidson (1994) är det 
viktigt att avsluta en intervju med att intervjupersonen får möjlighet att göra tillägg och ställa 
frågor. Denna möjlighet var det endast hälften av respondenterna som utnyttjade. Två av 
respondenterna ville påtala vikten av de IT-strategiska frågorna. En av respondenterna sa ”Jag 
tror det är viktigt att ta de IT-strategiska frågorna på allvar. Speciellt i en stor organisation 
men även i en mindre....har man en struktur, det tjänar man på...”. Den andra respondenten 
uttryckte det ”...det är att de IT-strategiska frågorna blir mer och mer påtagliga...”. En annan 
respondent ville tona ner vikten av att just ha en IT-strategi. ”Har man jobbat med en IT-
strategi några gånger tror jag att det är bra mycket bättre att försöka få det som en 
integrerad del i andra strategier där det är lämpligt”. Respondenten påpekar dock att det kan 
vara värt för en organisation att utveckla en IT-strategi om det inte funnits någon tidigare.  
 

5.3 Sammanfattande analys av intervjuerna 
Det som beskrivs i bakgrunden om att IT-strategi är ett mångdefinierat begrepp kan bekräftas 
efter de genomförda intervjuerna i studien. Begreppet IT-strategi är komplext. Oavsett vilken 
innebörd de intervjuade organisationerna lägger i begreppet IT-strategi så används dom. 
Dessutom används IT-strategierna ofta av de flesta intervjuade organisationerna. Dock 
framkom vid sökandet av intervjuobjekt att ungefär hälften av organisationerna inte har någon 
IT-strategi. Det kom även fram att en del organisationer har en IT-strategi men att de inte 
använder den.  
 
Samtliga respondenter hävdar att de kommer i kontakt med IT-strategin vid beslutsfattande. 
Respondenterna menar att IT-strategin är som ett stöd eller att den ligger som ett underlag för 
diskussion på ett eller annat sätt i olika situationer. Vidare används inte IT-strategin som 
någon problemlösare, utan snarare som ett verktyg för problemlösning. Respondenterna 
hävdar att användandet av IT-strategin ger en tydlighet och ett stöd i arbetet. Det underlättar 
beslutsprocessen att ha en IT-strategi att luta sig tillbaka på samt att den ger säkrare 
investeringar på IT. Däremot visades inga tecken från respondenterna att användandet av en 
IT-strategi kan ge alla de fördelar som tas upp i bakgrunden. Respondenterna är överens om 
att användandet av en IT-strategi inte ger dem någon nackdel. Däremot menar några 
respondenter att användandet av en IT-strategi kan ge nackdelar om den är framtagen på lösa 
grunder eller om den är beskriven för mycket i detalj. Vidare är det ingen av 
organisationernas IT-strategier som är kopplad till någon affärsstrategi, verksamhetsstrategi 
eller något övergripande mål i verksamheten. 
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6 Diskussion 
I detta kapitel följer en diskussion kring studien. Först presenteras en diskussion om 
tillvägagångssättet i avsnitt 6.1. Därefter följer en diskussionen om resultatet. Kapitlet 
avslutas med förslag till fortsatta arbeten. 
 

6.1 Diskussion kring metoden 
Att få tag på intervjupersoner visade sig vara svårt. Av cirka 60 kontakter ledde endast sex till 
intervju. Att den första kontakten skedde via telefon ses ändå som ett bättre alternativ än att 
skicka ut en förfrågan via e-post. Detta beroende på att IT-chefer får en stor mängd e-post 
varje dag och därför riskerar e-post med främmande avsändaradress att lämnas därhän. 
Eftersom tidsbrist var en vanlig anledning till att organisationer inte kunde ställa upp på en 
intervju (se kapitel 5.1) borde det tydligare ha påpekats vid telefonkontakten att intervjun inte 
tar lång tid.  
 
Att skicka ut intervjuunderlag med de grundläggande frågorna innan intervjuerna ansågs av 
respondenterna som positivt. Dock borde underlaget även ha omfattat fråga fem om vad 
begreppet IS-strategi betyder för respondenten. Denna fråga var nämligen svår för 
respondenterna att besvara.  
 
Intervjufrågorna var i huvudsak bra och relevanta för studien. De inledande intervjufrågorna 
var bra att ha med trots att de inte direkt är intressanta för undersökningen. De bidrog 
nämligen med att respondenternas nervositet släppte innan själva huvudfrågorna började. 
Eftersom intervjuerna var av ostrukturerad karaktär, där respondenterna gavs fritt 
svarsutrymme, kom frågorna ibland in på varandra. Det gjorde att respondenterna upprepade 
viss information, vilket får ses som positivt då det gör resultatet mer tillförlitligt. I en del fall 
skippades vissa frågor då uppenbara svar redan erhållits. Ett exempel på det är frågan om 
organisationen använder sin IT-strategi då det ofta redan besvarats. I andra fall ställdes 
kontrollerande frågor för att säkerställa svaren. Dessa kontrollerande frågor ställdes på ett 
ledande vis. Det antas dock inte ha påverkat resultatet eftersom respondenten gett en 
förklaring innan den ledande frågan ställs. 
 
En fråga som till synes kan kännas saknas i studien är ”Hur bör en IT-strategi användas enligt 
er?” eftersom det är själva huvudproblemet i studien. Frågan som ställdes angående detta 
lyder istället ”På vilket sätt använder Ni IT-strategin?” (fråga 10.3). När samtliga 
respondenter besvarade denna fråga var de kritiska mot sitt eget användande av IT-strategin 
och poängterade hur de tycker att en IT-strategi bör användas. Därför anses frågan angående 
hur en IT-strategi bör användas ändå kunna besvaras. För att vara mera tydlig så skulle dock 
båda frågorna ha kunnat ställas.  
 
Att använda bandspelare vid intervjuerna var en bra teknik. Det hade varit svårt att för hand 
skriva ner så mycket information och ett så fritt diskuterande samtal. Den nervositet som 
infann sig hos intervjupersonerna på grund av bandspelarens närvaro försvann efter att de 
inledande frågorna ställts. Därmed antas resultatet inte ha påverkats av bandspelarens närvaro. 
Vid två intervjuer var det dock problem att höra enstaka ord. Inte heller detta tros ha påverkat 
resultatet eftersom det inte var några problem att förstå sammanhanget av svaren. En av 
intervjuerna som det ibland var svårt att höra enstaka ord av beror på att bandspelaren låg för 
långt ifrån intervjupersonen. Detta skulle ha kunnat förhindras om utrustningen mera noggrant 
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testats innan första intervjun. Vid den andra intervjun var det svårt att höra enstaka ord 
eftersom respondenten talade lågt.  
 
Att genomföra intervjuerna på respondenternas arbetsplats var ett bra val. Det gav trygghet 
hos intervjupersonerna. Endast vid ett tillfälle avbröts en intervju på grund av att 
respondenten fick ett telefonsamtal. Detta anses inte ha påverkat resultatet. Både 
intervjupersonen och intervjuaren kunde återerinra vad som diskuterades innan telefonen 
ringde.  
 
Transkriberingen av intervjuerna tog lång tid. Trots detta anses användandet av bandspelare 
vara en bra teknik. När transkriberingen var klar sammanställdes materialet fråga för fråga. 
Denna teknik underlättade analysen av svaren. Det gjorde det lätt att bearbeta materialet och 
se tendenser i svaren.  

 

6.2 Diskussion kring resultatet 
Ur resultaten från intervjuerna går att utläsa att organisationer använder sina IT-strategier, och 
i de flesta fall kommer IT-strategierna till användning så ofta som dagligen. Till detta resultat 
bör tilläggas att det fanns organisationer som avböjde att medverka på intervju på grund av att 
de inte använde sin IT-strategi (se kapitel 5.1). Resultatet från intervjuerna vad gäller i vilken 
utsträckning IT-strategier används (fråga 10) är alltså inte representativt för hela 
undersökningen. Samma kritik bör riktas mot frågorna om när IT-strategierna utvecklades 
(fråga 7) och hur ofta de uppdateras (fråga 8). Detta på grund av att en del organisationer inte 
ställde upp på intervju då de ansåg sig ha en för gammal IT-strategi. Med intervjuer av sådana 
organisationer antas resultatet visat på flera äldre IT-strategier och IT-strategier som inte 
uppdateras så ofta.  
 
Då intervjuer skulle bokas över telefon framkom det att endast hälften av de kontaktade 
organisationerna har en IT-strategi. Detta spär på uppfattningen om att IT-strategi är ett 
komplext område och att organisationer inte är medvetna om vilka fördelar en väl fungerande 
IT-strategi kan ge. Organisationer är inte medvetna om att användandet av en väl utformad 
IT-strategi ger stöd i arbetet, att det ger en tydlighet, att det underlättar beslutsprocessen och 
att det ger säkrare investeringar på IT. Det råder en bristfällig kunskap inom IT-
startegiområdet, vilket framkom vid telefonsamtalen med organisationer då intervjuer skulle 
bokas. En väl fungerande IT-strategi bidrar till en väl fungerande organisation. 
 
Något som präglat resultaten från en del frågor är vilken innebörd organisationer lägger i 
begreppet IT-strategi. I litteraturen framgår en rad olika definitioner av begreppet IT-strategi. 
De intervjuade organisationernas tolkning av begreppet är även de präglat av den egna 
organisationen. Därför faller det naturligt att svaren på en del frågor skiljer sig mellan 
organisationerna. Som exempel på sådana frågor kan nämnas: hur ofta uppdaterar ni er IT-
strategi? och vilket syfte har ni med er IT-strategi? Svaren på dessa frågor beror på vilken 
innebörd som läggs i begreppet IT-strategi. Orsaken till att organisationer definierar IT-
strategi så olika antas vara att IT-strategiområdet är så komplext.  
 
Något som, till skillnad från tolkningen av begreppet IT-strategi, organisationerna är överens 
om är hur IT-strategin bör användas. De är eniga om att IT-strategin ska användas som 
underlag för diskussion. Det är ingen problemlösare i sig. Detta är i linje med Hällströms 
(1996) resonemang om att IT-strategin bör ses som ett instrument för problemlösning. Att 
organisationerna är överens i denna fråga tros bero på att organisationerna är medvetna om att 
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omgivningen hela tiden förändras och därmed förändras hur aktuell en IT-strategi är. Därför 
kan inte IT-strategin ses som en problemlösare i sig då organisationen hela tiden möter nya 
förutsättningar.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att resultatet av hela undersökningen anses tillförlitligt om 
hänsyn inte bara tas till de intervjuade organisationerna utan även till dem som avböjde att 
ställa upp på intervju på grund av de orsaker som återges i kapitel 5.1. Flera intervjuer än de 
sex som genomfördes skulle dock ha gett ett ännu mera tillförlitligt resultat. Resultatet i denna 
studie kan användas av organisationer som vill öka sin kunskap om användandet av IT-
strategier. Resultatet visar organisationers erfarenheter med användandet av IT-strategier. 

 

6.3 Förslag på fortsatt arbete 
I denna studie har det undersökts hur en IT-strategi bör användas samt vilka för- och 
nackdelar användandet av en IT-strategi kan ge. Av undersökningen har framkommit att IT-
strategi är ett komplext område. Vad personer menar med begreppet IT-strategi skiljer sig åt. 
Därför föreslås det att en mer omfattande undersökning görs angående vad en IT-strategi bör 
innehålla. En annan aspekt som framkommit i undersökningen och som Hällström (1996) har 
nämnt är att IT-strategier inte används. I vilken grad detta påstående är tillförlitligt bör det 
göras en omfattande undersökning om. Orsakerna till varför inte IT-strategierna inte används 
bör också undersökas. 
 
Studien har avgränsats till att inte innefatta skapandet och utvecklandet av IT-strategier. Detta 
är ett stort område som kräver omfattande forskning och som angränsar till vad en IT-strategi 
bör innehålla.   
 
Resultatet av denna studie har framkommit efter att en kvalitativ undersökning har 
genomförts. Den kvalitativa undersökningen har gjort att svaren från respondenterna har blivit 
omfattande och uttömmande. Det negativa med metoden är att endast sex intervjuer har 
genomförts. Ur detta hänseende är det lämpligt att genomföra en kvantitativ metod med till 
exempel enkätundersökning som teknik för att undersöka om resultatet blir annorlunda med 
samma problemställning.  
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7 Slutsatser 
Problemställningen som studien ämnar besvara lyder enligt följande: Hur bör en IT-strategi 
användas samt vilka för- och nackdelar ger användandet av en IT-strategi? Mot bakgrund av 
denna problemställning och med hjälp av den genomförda metoden redovisas i detta kapitel 
studiens slutsatser. Först dras slutsatser om studiens fem delfrågor för att sedan besvara 
studiens huvudfråga. 
 
Använder organisationer sina IT-strategier? 
Om denna fråga är det svårt att dra några generella slutsatser. Resultatet från intervjuerna 
visar med tydlighet att IT-strategier används. Däremot framgick det vid telefonkontakterna 
med eventuella intervjuobjekt att en del organisationer inte använder sina IT-strategier.  

 
Hur använder organisationer sina IT-strategier? 
Hällström (1996) menar att IT-strategier bör ses som ett instrument för problemlösning och 
inte som en problemlösare i sig. Detta resonemang är helt i linje med hur respondenterna 
hävdar att en IT-strategi ska användas. Slutsatsen kan dras att organisationer använder sina 
IT-strategier som: 
 

• underlag vid diskussion.  
 
IT-strategin bör alltså användas som ett underliggande dokument att föra diskussion kring vid 
beslutsfattande. 
 
Vad använder organisationer IT-strategier till? 
Organisationer använder sina IT-strategier till olika ändamål. Dock kan slutsatserna dras att: 
 

• IT-strategin används när ansvarsroller behöver klargöras 
• IT-strategin används som stöd i arbetet. 

 
Att tydliggöra roller och ansvarsfördelningen i IT-strategin är något som resultatet från 
intervjuerna visar, men inget som författare pratar om. Organisationerna menar att det är bra 
med en IT-strategi som stöd i arbetet och att ha att falla tillbaka på när roller och 
ansvarsfördelningen behöver klargöras.   
 
Vilken nytta anser organisationer att användandet av en IT-strategi ger dem? 
I undersökningen framkom att organisationer anser att användandet av IT-strategier skapar 
fördelar. Fördelar som kan sammanfattas med:  
 

• tydlighet 
• stöd i arbetet. 
 

Förutom dessa fördelar och att respondenterna implicit talar om att IT-strategin underlättar 
beslutsprocessen samt att IT-strategin kan ge säkrare investeringar på IT, så nämns inte de 
andra fördelarna (konkurrensfördelar, förbättrad prestanda och effektivitet, möjlighet att 
utveckla nya affärsområden, underlättar för nya lednings- och organisationsformer) som 
användandet av en IT-strategi kan ge. 
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Anser organisationer att användandet av en IT-strategi ger dem några nackdelar? 
Resultatet från undersökningen visar att användandet av IT-strategier inte ger de intervjuade 
organisationerna några nackdelar. Därför dras slutsatsen att: 
 

• användandet av IT-strategier inte ger några nackdelar. 
 
Däremot antar respondenterna att användandet av en IT-strategi kan ge nackdelar. Är IT-
strategin framtagen på lösa grunder eller om IT-strategin är för detaljerad kan den vara till en 
nackdel. 
 
Hur bör en IT-strategi användas samt vilka för- och nackdelar ger användandet av en IT-
strategi? 
 
Slutsatserna som dragits om studiens delfrågor hjälper till att få en klarare bild över studiens 
huvudfråga. Sammanfattningsvis kan sägas att: 
 

• En IT-strategi bör användas som underlag vid diskussion för att bidra med hjälp till 
problemlösning och inte som en problemlösare i sig. 

 
• Användandet av en IT-strategi ger följande fördelar: 

- tydlighet, till exempel för ansvarsfördelningen  
- stöd i arbetet 
- underlättar beslutsprocessen 
- säkrare investeringar på IT. 
 

• Användandet av en IT-strategi kan vara till nackdel om IT-strategin är framtagen på 
lösa grunder eller om den är för detaljrik. 

 
Utöver dessa slutsatser som har en direkt koppling till problempreciseringen visas nedan mera 
generella slutsatser som dras. 
 

• Det är lika vanligt som ovanligt att ha en IT-strategi. 
• Att använda en väl utformad IT-strategi som ett instrument för problemlösning bidrar 

till en väl fungerande organisation. 
 
Slutsatserna som är dragna i detta kapitel bygger på information från litteraturen som har 
studerats och på information från den genomförda metoden.  
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