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Abstract 

The thesis aims to understand how learning processes are affected when an organization split 

into two separate organizations. The study is designed as a single case, covering a new 

government agency’s takeover of a core activity from another agency and the use of a purchase-

provider split between the agencies, providing the new agency with IT-services. The findings 

revealed a difference in productive system and knowledge types between core- and IT-activities. 

The core activity was found to be dominated by explicit knowledge while the IT-activity 

seemed to be dominated by a mix of explicit and tacit knowledge. In order to bridge the gap 

between these two contexts needs, the organization of service management played a crucial part 

in boosting knowledge sharing and organizational learning within and between the two 

agencies, using a middle-up-down management style. Furthermore, the learning environment 

for managers in the core activities became restricted, using instrumental management strategies 

and focusing mainly on explicit knowledge, resulting in a lack of trust towards the providing 

agency.  However, the skill to perform on the operational level was maintained due to preserved 

relationships. Finally, the competence to order software requirement was found to be a 

collective competence evolving in the interaction between users and software developers. In 

order to be successful, a purchase-provider split needs to consider learning processes to a larger 

extent and the fact that requirement competence is a shared knowledge between purchaser and 

provider. Moreover, to make a purchaser-provider split successful over long term, new 

management strategies seem to be required based, on communicative rationality and not merely 

strategic rationality. 
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Inledning 

Under de senaste årtiondena har det blivit allt vanligare att arbetsuppgifter som tidigare utförts 

inom en organisation sprids på flera aktörer och utförs i nya sammanhang i andra 

organisationer. Exempel på arbetsuppgifter som numera läggs ut på andra aktörer är 

ekonomifunktioner, bevakning, HR, juridik men även forskning och utveckling samt 

management i form av strategikonsulter. Enligt branschorganisationen Almega ökade år 2010 

antal anställda inom bemanningsbranschen med 19 000 personer medan antal anställda enbart 

inom industrin ökade med 9 000, vilket tydliggör denna trend.  Fenomenet förekommer i olika 

skepnader under olika benämningar. Ett exempel är outsourcing, vilket innebär att 

arbetsuppgifter som tidigare utförts internt i en organisation utförs av en extern aktör under en 

avtalad period mot betalning i enlighet med ett kontrakt.  Inom vissa områden har tillväxten av 

outsourcing varit stark, mer än 50 procent om året (Rognes, 2008). Ur företagsekonomisk 

synvinkel grundar sig beslut om outsourcing i en bedömning av tillgång till kompetens, 

omfattning av samordningsbehov och storlek på transaktionskostnader för att hantera relationen 

med leverantören. Arbeten som kräver låg grad av samordning anses med fördel kunna läggas ut 

på andra aktörer. Ju mer komplexa och föränderliga arbetsuppgifterna är, desto svårare bedöms 

det dock vara att styra dem genom avtal och formaliserade rutiner, vilket gör dem mer lämpade 

att utföras i egen regi (Almqvist, 2006). 

 

Förvaltningspolitiken omfattar idéer och åtgärder som ska förbättra den offentliga 

förvaltningens styrning och finansiering. Internationellt och i Sverige präglas den sedan början 

av 80-talet av idéer om att göra den offentliga sektorn mer företagslik utifrån ideal om 

konkurrens, kostnadseffektivitet och lönsamhet. Dessa idéer går oftast under samlingsbegreppet 

New Public Management (Almqvist, 2006). Medel för att arbeta efter dessa ideal är 

kontraktstyrning, målstyrning och kundorientering. Härigenom antas den offentliga sektorn bli 

mer resultatorienterad och effektiv i sin resursanvändning. Trenden bygger på neo- eller 

mikroekonomisk teori som utgår från att människan är rationell i sina val och att hon strävar 

efter att maximera sin egen nytta. En annan utgångspunkt är att marknaden ses som den mest 

effektiva formen för att organisera verksamhet eftersom den ger information om priser på varor 

och tjänster och därmed indirekt disciplinerar marknadens aktörer (Agevall och Jonnergård, 

2010). 

 

Exempel på förvaltningspolitiska reformer i Sverige utifrån bland annat idéerna om effektivare 

resursanvändning och kostnadseffektivitet är regeringens och riksdagens beslut att ombilda 

lokala och regionala fristående myndigheter och en central myndighet till sammanhållande 

enmyndigheter. Tolv enmyndigheter har bildats sedan år 1994, bland dem Tullverket, 

Skatteverket, Kronofogden, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Statskontoret 

konstaterar dock i en utvärderingsrapport från 2010 att de nya enmyndigheternas centrala 

ledning har haft svårt att finna sina nya roller och få genomslag för sina styrsignaler. Det finns 

även tecken på att myndigheterna har fått minskad anpassningsförmåga, trots att ett av 

huvudskälen för reformen var ökad flexibilitet. Det finns inte heller några tecken på ökad 



 

 3 

kostnadseffektivitet när det gäller de myndigheter som gjort omfattande organisatoriska 

förändringar i samband med sammanslagningarna, eftersom de snabba förändringarna har gett 

negativa konsekvenser på verksamheten och ekonomin. Idéerna om att konkurrens ger 

medborgarna bättre sortiment, ökad tillgänglighet och lägre kostnader återspeglas i beslutet att 

avreglera och sälja ut apoteken (Statskontoret, 2011). Denna förändring innebar i motsats till 

bildandet av enmyndigheterna, en splittring av en verksamhet på flera olika aktörer. Tidningen 

Dagens Nyheter har i en rad artiklar sammanfattat rapporter och mätningar kring effekter av 

avregleringen av apoteksmonopolet. Den bild som framträder två år efter avregleringen, är att 

avsedda effekter inte har infriats. Tvärtom har kundnöjdheten sjunkit, tillgängligheten är sämre 

eller oförändrad och priserna på läkemedel har legat stilla eller blivit högre (DN, 2011). 

Renodling är ytterligare exempel på omstruktureringar inom statsförvaltningen som förväntas 

leda till högre effektivitet. Ett exempel på det är skapandet av Pensionsmyndigheten, som vid 

bildandet övertog Försäkringskassans administration av pensionsförmåner. Ännu finns inga 

tecken på ökad effektivitet eller tydliga förbättringar i medborgarservicen (Inspektionen för 

socialförsäkringen, 2011). Trots utebliven kostnadseffektivitet, åtminstone på överskådlig tid, 

fortgår omstruktureringsarbetet av myndigheter utifrån idéerna om New Public Management.  

Just nu pågår exempelvis avreglering av Bilprovningen enligt samma idéer som gällde för 

apoteksavregleringen. Vidare pågår etablering av en ny servicemyndighet som ska överta 

myndigheters administrativa uppgifter såsom ekonomi- och lönehantering. Målet är att minst 25 

myndigheter ska köpa tjänster från den nya servicemyndigheten år 2014 (SOU 2011:38). 

Utredningens förslag baseras på ekonomiska kalkyler om transaktions- och upphandlingsvinster 

och kan ur ett organisationsperspektiv ses som en form av outsourcing av ekonomi- och 

löneadministration. 

 

Utöver dessa omstruktureringar, menar regeringen att myndigheter bör öka kompetensen att 

hantera outsourcing för att genom outsourcing av it uppnå kostnadsbesparingar.  

 

Erfarenheten visar att kostnadsbesparingar kan göras genom att öka inslaget av externt 

köpta it-tjänster. En orsak till detta är att outsourcing ger möjlighet till snabb anpassning 

av myndigheternas behov i form av att volymen och innehållet i tjänster snabbare kan 

anpassas jämfört med om it-behovet tillfredsställs internt av myndigheten. (Regeringens 

skrivelse 2010/11:138, s. 4) 

 

Statliga myndigheters erfarenhet av outsourcing är dock begränsad. Enbart 5,2 procent av 

statens totala it-kostnader på 24,3 miljarder har utkontrakterats till externa entreprenörer 

(Knutsson och Nygren, 2011). 

 

Eftersom de omstruktureringar som nämns ovan, vare sig de som innebär sammanslagningar 

eller de som leder till uppsplittring av verksamheter, inte tycks ha medfört förväntade 

effektivitetsvinster eller kostnadsbesparingar, finns det mycket som tyder på att man måste öka 

kunskapen om vad som händer i organisationer som omstruktureras enligt ovanstående 

exempel.  De ekonomiska teorier som ligger till grund för beslut om förändringarna förefaller 

inte beakta kunskapsutveckling och organisatoriska lärprocesser, vilket kan vara en förklaring 

till att önskade effekter uteblir. Föreliggande studie tar därför ett kunskapsmässigt perspektiv på 

omstruktureringar och outsourcing genom att uppmärksamma dess betydelse för organisatoriska 

lärprocesser och organisatorisk kunskapsutveckling. 
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Tidigare forskning  

 

Kapitlet innehåller en genomgång av forskning om omstrukturering och outsourcing ur ett 

kunskapsperspektiv.  Begreppet omstrukturering betyder enligt Nordstedts Svenska ordbok, 3:e 

upplagan, ”ge annan struktur åt något för att öka effektiviteten” (1992, s. 695). I ekonomisk 

litteratur är begreppets innebörd att delar av en organisations verksamhet eller en hel 

organisations verksamhet flyttas inom en koncern eller till andra koncerner (Avdragslexikon, 

2012).  En omstrukturering innebär att såväl ansvaret för utförande av verksamhetens 

arbetsuppgifter som finansiering av denna flyttas.  Översatt till myndighetsvärlden skulle 

begreppet kunna användas för att beskriva flytt eller uppdelning av myndigheters verksamheter 

sinsemellan. Med begreppet ”outsourcing” avses att en del av en organisations verksamhet 

övertas av en extern leverantör. Här ligger dock ansvaret för verksamheten och dess finansiering 

kvar hos den organisation som ursprungligen utförde arbetsuppgifterna. I stället för att utföra 

verksamheten i egen regi köps utförandet av arbetsuppgifterna som tjänster under en begränsad 

tid enligt avtalskontrakt och servicenivåer. Vanligtvis omförhandlas kontrakten inom 3-5 år 

vilket innebär att den externa leverantören kan bytas ut mot en annan om bedömningen är att 

den senare kan erbjuda gynnsammare villkor. Alternativt väljer man att återigen utföra 

arbetsuppgifterna i egen regi. 

 

Gemensamt för en omstrukturering som innebär att en del av en verksamhet överförs till en ny 

organisation, och outsourcing är att en organisations arbetsuppgifter lyfts ur sitt sammanhang 

och placeras i ett nytt sammanhang i en ny organisation. Urvalet av litteratur som presenteras i 

detta kapitel utgår därför från forskningslitteratur som behandlar kunskapsmässiga aspekter på 

att åtskilja verksamheter och arbetsuppgifter som tidigare bedrivits i en och samma 

organisation.  Därefter behandlas forskning om kunskapsutveckling och kunskapsspridning i 

spridda verksamheter. Slutligen behandlas faktorer som visat sig gynna respektive hindra 

kunskapsutveckling och kunskapsspridning.  

 

 

Outsourcing inom det ekonomiska forskningsfältet  

 

Studier om outsourcing utgår nästan alltid från någon form av ekonomisk teori, såsom 

transaktionskostnadsteori, resursbaserad teori, kontraktteori, neoklassisk ekonomisk teori eller 

aktörsteori (Gottshalk och Solli-Saether, 2005).  Den dominerande beskrivningen av målet med 

outsourcing som framförs i teorierna är att åstadkomma kostnadsbesparingar och effektivisera 

verksamheten samt att få tillgång till kompetens som saknas internt.  Effekten av outsourcing är 

emellertid svårbedömd menar Bengtsson och Bergman (2001). De refererar bland annat till en 

undersökning gjord av Nutek år 2000 som inte kunde påvisa att outsourcing hade några positiva 

effekter på effektivitet och produktivitet inom svenskt näringsliv.  Även outsourcingens 

inverkan på organisationers förmåga till förnyelse och lärande menar de är oklar. Problem som 
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de lyfter fram i detta sammanhang är att organisationer inte längre har en intern 

återkopplingsmekanism för att bedöma produktionsbarhet, fel och kostnader. Vidare kan 

outsourcing uppfattas som en signal att kortsiktig lönsamhet är viktigare än att 

kompetensutveckla medarbetare i den egna organisationen. Quinn och Hilmer (1994, refererad i 

Bengtsson och Berggren, 2001) menar att outsourcing kan innebära att organisationer förlorar 

egen kompetens, vilket minskar deras förmåga att styra. Dessutom riskerar värdefulla 

tvärfunktionella kompetensnätverk att försvinna. 

 

Eftersom it många gånger betraktas som en handelsvara och inte som en kärnverksamhet, har it-

verksamhet under lång tid varit en kandidat för outsourcing. Lacity, Willcocks och Kahn (2009, 

2011) har gått igenom 18-års forskningslitteratur om it-outsourcing och de konstaterar att det 

inte finns någon entydig forskning som visar att it-outsourcing bidrar till att organisationer ökar 

sin effektivitet. De menar att de mest använda teorierna för att studera outsourcing synes vara 

otillräckliga eftersom fenomenet är så komplex. Inte heller de finansiella mått som används för 

värdering av företag påvisar samband mellan it-outsourcing och ökad organisatorisk effektivitet 

(Blaskovich och Mintchik, 2011). En ledtråd till uteblivna effektivitetsvinster kan fås genom att 

studera orsaker till varför organisationer hämtar hem it som tidigare varit outsourcad. En studie 

gjord av Veltri, Saunders och Kavan (2008)  visar att de främsta skälen till så kallad 

”backsourcing” är att återfå kontroll, öka innovationsförmågan och effektiviteten. De menar att 

organisationer riskerar att tappa kontrollen över strategisk viktig information om den processas 

genom it-system som har outsourcats, eftersom det tycks hämmar innovationsförmågan.  Qu, 

Oh och Pinsonneult (2010) drar liknande slutsatser utifrån sin forskning. De menar att det är 

fördelaktigt att behålla en intern it-avdelning för att utveckla de verksamhetskritiska 

processerna.  En förutsättning för att utveckla dessa är en delad kunskap och smidig 

koordination mellan kärn- och it-verksamhet, vilket inte är ett föremål som kan köpas på 

marknaden, utan utvecklas inom en organisation under en lång tid. 

 

Uteblivna förväntade ekonomiska och kunskapsmässiga effekter på outsourcing kan också 

härledas till ledarskapet enligt den ekonomiska forskningslitteraturen.  

 

Our conclusion is that change in management practices on the part of both the client and 

the supplier may well be the only real way to release the knowledge potential inherent in 

the practice of it-sourcing and business process outsourcing. (Willcocks et al. (2004, s.14) 

 

Det förefaller saknas entydig empirisk forskning som visar att it-outsourcing ger ekonomiska 

eller kunskapsmässiga fördelar på lång sikt. En bidragande orsak till uteblivna vinster, kan vara 

att beslut till outsourcing oftast tas av den högsta ledningen som har liten kunskap och förståelse 

för organisationens dagliga operativa verksamhet (Jensen och Sterner Pedersen, 2000). Den 

kunskapslogik som outsourcing förefaller utgå från tycks också vara att kunskap är absolut, att 

den kan formuleras, struktureras och transfereras mellan olika organisationer.  Men nyare 

forskning visar att kunskap har en lokal och situationsberoende karaktär samt att kunskap och 

kompetens är invävda i relationer och i handling i de sammanhang som de används (Ellström, 

1992 och Döös, 2004). Ändrade möjligheter till lärande och kunskapsutveckling kan således 

vara en förklaring till att kalkylerade vinster i ekonomiska termer uteblir vid en outsourcing.  

Den forskning som fortsättningsvis tas upp, utgår därför från nyare forsknings syn på kunskap 

och lärande. 
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Kunskapsutveckling i delade verksamheter  

 

När man delar en verksamhet, oavsett om fenomenet går under namn som omstrukturering eller 

outsourcing, sprids aktörer som tidigare varit mer eller mindre knutna till varandra och därmed 

den kompetens som behövs för att utför arbetsuppgifterna. Döös (2005a) menar att detta kan 

leda till kompetensläckage. Visserligen är det individerna som har kompetens och förmåga att 

handla i olika sammanhang, men kunnandet och kompetens är inte bara en individuell 

företeelse, utan kompetens finns även i relationen mellan människor. Genom omorganisering 

riskerar den relationella kompetensen att minska eller gå förlorad.  Människor hittar inte längre 

varandra och vet inte var de ska vända sig när problem uppstår. Lärvillkoren trasas sönder, 

vilket kan medföra att ett omfattande dubbelarbete utförs.   

 

Rognes (2008) som studerat hur förutsättningar för kunskapsbildning och lärande påverkas när 

organisationer outsourcat delar av sin verksamhet, fann att organisationerna enbart fokuserade 

på explicit och kodifierad kunskap, det vill säga kunskap som är överförbar i form av 

dokumenterade processbeskrivningar, manualer och arbetsrutiner etc. Övriga kunskapsformer 

såsom den tysta, osynliga kunskapen som inte låter sig formuleras i fakta beaktades inte. Inte 

heller den situations- och kulturspecifika kunskapen som är knuten till specifika situationer och 

miljöer uppmärksammades. Dessa kunskapsformer riskerar därmed att gå förlorad när 

arbetsuppgifter överförs till en leverantör som bygger upp kunskapen i en annan form. Därmed 

förändras den totala kunskapsmassan vid outsourcing. Även Levina (2008) betonar betydelsen 

av situationsspecifik kunskap i sin studie av outsourcing av systemutveckling utanför landets 

gränser, så kallad offshoring. Hon konstaterar att ett av de främsta hindren för att uppnå ett 

effektivt samarbete i geografiskt utspridda team beror på att kunskapen är inbäddad i lokal och 

situerad praktik. Dessutom uppstår statusskillnader utifrån den nya samarbetssituationen vilket i 

sig hindrar samarbetet. Statusskillnader uppstår på grund av att aktörerna inte har tillgång till 

samma resurser, däribland kunskap, vilket påverkar maktbalanser och försvårar samarbetet. 

Även skillnader i kompetens och yrkespraktik skapar viktiga gränser som minskar möjligheter 

till effektivt samarbete och kunskapsutveckling när verksamheterna är geografiskt spridda.  

 

Orlikowski (2002) som studerat en världsomspännande organisations produktutveckling menar 

att kunskap inte kan åtskiljas från tillämpning och således inte transfereras eller flyttas.  Som 

bäst kan information överföras, men det innebär ändå en omtolkning. Hon menar därför att man 

inte ska tala om kunskapsöverföringsproblem, utan att kunskapsöverföring ska ses som en 

process att hjälpa människor att utveckla sin handlingsförmåga i den lokala miljön och i 

specifika situationer.  Eftersom begrepp som ”best practices” leder till tanken att kunskap kan 

överföras och ompaketeras till en annan miljö och situation, bör i stället begrepp som 

”användbar kunskap” användas för att tydliggöra att kunskapen är kontextuell och lokal. Hon 

menar i likhet med Döös och Wilhelmson (2005) att kollektiv kunskap är viktig för 

produktutveckling och att denna utvecklas i handling i ett specifikt sammanhang. De sistnämnda 

fann i en studie att kollektivt lärande i produktutvecklingsteam växer fram genom interaktion i 

en omfattande fråga-svar-aktivitet på en gemensam handlingsarena där lärandet sker genom 

interaktion och handling, snarare än i möten och samtal. Att se sina kollegor utföra 

arbetsuppgifter och därefter se resultatet samt konsekvenserna av det utförda arbetet är därmed 

viktigt för lärandet. På den gemensamma handlingsarenan kan medarbetare utnyttja varandras 

ledtrådar, få tips och idéer. När arbetsuppgifter som hör ihop sprids geografiskt kan man inte 
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längre se varandra i handling, vilket kan påverka lärmöjligheter och därmed även utvecklingen 

av verksamheten.   

 

 

Köpa tjänster - implikationer på kunskapsutveckling och innovation  

 

En risk med att köpa tjänster exempelvis i form av outsourcing, i stället för att utföra dem i egen 

regi, är att utkontraktering kan undergräva organisationens kunskapsbas (Bengtsson och 

Berggren, 2001). Kompetens är oftast knuten till genomförande av arbetsuppgifter, inte bara till 

planering eller definiering av arbete. Det är därför svårt för en individ eller organisation att 

upprätthålla ett kärnkunnande om frågor man inte arbetar praktiskt med (Rognes, 2008). 

Anskaffning av informationssystem är i hög grad beroende av situation och sammanhang och 

kan ses som en del av en kreativ process. Det är en komplex företeelse, bland annat därför att 

många personer med olika bakgrund är involverade i utveckling av it-system. 

Systemutvecklarna måste förstå kärnverksamhetens rutiner och processer och omvänt måste 

kärnverksamheten förstå it:s möjligheter. It-systemen och de arbetsprocesser det ska stödja, 

måste anpassas efter varandra.  Dessutom är it-system abstrakta produkter, tekniken utvecklas 

snabbt och stora ekonomiska värden står på spel (Dudas, Llanini och Rosvall, 2005).  

  

Det vanligaste sättet att beställa tjänster i form av systemutveckling när leverantören är extern, 

är via kravdokument i vilka beställaren beskriver önskad utvecklingsinsats. Emellertid visar 

Viaars (2008) studie av geografiskt spridda systemutvecklare, att kravdokument är otillräckliga 

för att de ska kunna utveckla det som efterfrågas av kärnverksamheten. Systemutvecklarna i 

studien kunde inte relatera dokumenttexten till det verksamhetssammanhang utifrån vilken 

kraven var utformad, vilket resulterade i missförstånd mellan beställare och leverantör. Viaars 

slutsats är därför att systemutveckling är en mänsklig och socialt medierad process, där 

förståelsen är socialt konstruerad. Kraven existerar inte ”där ute” i huvudet på beställare, utan de 

konstrueras och förhandlas fram dynamiskt i en interaktiv process tillsammans med 

systemutvecklare. Utformning av krav sker i en iterativ process av upptäckts- och 

innovationscykler, där feedback från det arbete som gjorts i tidigare faser omdefinierar 

beställarens och utvecklarens förväntningar på det som ska utvecklas. Därmed menar Viaar att 

”sense-making” processer spelar en viktig roll för att två parter med olika perspektiv och 

förväntningar ska kunna uppnå enighet kring kraven. För att underlätta kommunikation mellan 

beställare och utförare, mellan professioner inom it- och kärnverksamhet som är geografiskt 

åtskilda, är det därför viktigt att aktörerna intar varandras perspektiv. Viaars studie tyder således 

på att explicit kunskap i form av kravdokument inte räcker när det gäller systemutveckling av 

ny funktionalitet.  Detta stöds också av Södergrens (2005) forskning som visar att innovation 

främst är beroende av den tysta, osynliga kunskapen. För att få full tillgång till denna, bör 

människor som arbetar med innovation rikta uppmärksamheten från fakta och teorier till 

avsikterna med arbetet, vilket kräver en djup inlevelse med det man arbetar med.  

Mellanmänskliga relationer har därför stor betydelse för att mobilisera denna tysta kunskap. 

Södergren menar i likhet med Viaar att det inte räcker med att utbyta faktakunskaper för att 

åstadkomma innovation, utan involverade parter måste få tillfälle att komma i kontakt med 

varandras ”potential, värdegrund och osynliga kunnande”(Södergren, 2005, s.14). På så sätt 

skapar olika professioner som möts, ett nytt språk som kan frammana ny kunskap. Eftersom 

kunskapsutveckling uppstår i ett sammanhang, är närhet till problemet som ska lösas en 
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förutsättning för att kunna förstå sammanhangsaspekter. Södergren menar att 

sammanhangslärandet ofta förbises och sällan synliggörs i arbetslivet, vilket även Rognes 

(2008)  noterar utifrån sina studier av organisationer som outsourcat delar av sin verksamhet.  

Social interaktion är som framgått, väsentligt för kunskapsutveckling. För att främja 

kunskapsutveckling och innovation menar Nonaka (1994) att det dessutom måste tillföras mer 

information än nödvändigt till arbetsgruppen. Genom att människor som ska lösa ett problem 

har olika kompetens tillförs överlappande information till arbetsgruppen. Därmed ökar deras 

möjlighet att tränga in i varandras kompetensområden, vilket ökar gruppens totala 

problemlösnings- och innovationsförmågan. ”A creative dialogue is realized only when 

redudancy of information exists within the team” (Nonaka, 1994, s.24).  

 

 

Faktorer som underlättar kunskapsspridning och kunskapsutveckling 

 

En förutsättning för att verksamheter ska fungera obehindrat när dess arbetsuppgifter utförs i 

nya sammanhang i andra organisationer är att kunskap kan överföras. Som framgått tidigare i 

detta kapitel, är kunskap i stor utsträckning beroende av situation och sammanhang och det är 

därför inte självklart att den kan transfereras till en ny miljö. Kunskapsspridning kan dock 

underlättas enligt Søndergaard, Kerry och Clegg (2007) genom utbildning, personalförflyttning, 

observationer, replikering av rutiner, interaktion och skapande av allianser. Olika mål, agendor 

eller prioriteringskonflikter inverkar däremot negativt på kunskapsspridningen menar de och 

lyfter upp betydelsen av fysiska möten för kunskapsspridning. Genom möten framträder det 

sammanhang aktörerna verkar i och därmed tydliggörs även behovet av att dela kunskap. De 

lyfter även upp tillit som en annan viktig förutsättning för att skapa en kultur som gynnar 

kunskapsspridning. Tillit utvecklas över tid allteftersom människor lär känna varandra. Brist på 

tillit, kan medföra att människor befarar att deras kunskap kan missbrukas . Det kan också 

medföra att informationsskällan inte ses som aktuell eller trovärdig menar de.  Även Felstead et 

al. (2009) betonar tillitens betydelse för lärande och kunskapsutveckling.  De menar att med 

tillit når man längre än kalkyler och riskbedömningar.”Trust bridges the gap between the known 

and the unknown, the predictable and unpredictable” (Felstead et al., 2009. s. 24). De nämner 

tre former av tillit som är viktigt för att åstadkomma lärande. Vanemässig tillit, vilken baseras 

på historiska händelser, symbolisk tillit som framträder i form av moral och etiska värderingar 

samt gemensam tillit som växer fram genom att olika aktörer intar varandras perspektiv och 

därigenom bygger gemensamma känslomässiga band.   

 

Søndergaard, Kerry och Clegg (2007) menar att ledarskapet har betydelse för 

kunskapsspridning. Det gör även Felstead et al. (2009), men de lägger mer tonvikt på 

ledningens managementstrategier än själva ledarskapet. Flera studier menar att mellanchefer 

hade stor betydelse för att främja kunskapsutveckling och innovation över organisatoriska 

gränser. När det gäller outsourcing, har det visat sig att mellanchefer har en viktig roll för att 

skapa gynnsamma förutsättningar för kunskapsutveckling, eftersom de genom sin position har 

upparbetade kommunikationskanaler med motpartens nyckelpersoner och dess operativa 

personal (Levina, 2008). Coke (2006) som studerat outsourcing i offentlig sektor, menar att 

relationerna mellan köpare och säljare har stor betydelse för att outsourcing ska fungera. På 

strategisk nivå fokuserar respektive organisations ledning på formella kontrakt och dess 

uppfyllande samt på kostnader och intäkter. På operativ nivå utvecklar däremot mellancheferna 
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nära relationer för att underlätta varandras dagliga arbete. Coke menar att det är just i dessa 

sociala nätverk som den egentliga kontraktspecifika kunskapen ligger och inte inom köparens 

respektive leverantörens organisationsgränser.  För att en outsourcing ska bli framgångsrik 

förefaller det därmed vara viktigt att ledningsmekanismerna hos köparen inte enbart omfattar 

den egna personalen, utan även inkluderar kontakter med leverantören och deras personal, vilket 

även Rognes (2008) betonar. Dessa fynd stämmer väl överens med Nonakas (1994) forskning 

om kunskapsföretag där mellanchefernas ”middle-up-down-management” ses som nyckeln till 

att åstadkomma kunskapsutveckling i organisationer. Mellanchefer materialiserar högsta 

ledningens visioner för medarbetare som utför arbetet på operativ nivå. De fyller gapet mellan 

den strategiska nivåns visioner och utförande av arbetsuppgifter på operativ nivå. Genom 

mellanchefernas agerande, underlättas kunskapsutveckling parallellt på strategisk, taktisk och 

operativ nivå, såväl horisontellt som vertikalt, inom och mellan organisationer. 

 

 

Sammanfattning av forskningsöversikten 

 

Sammanfattningsvis ger forskningsöversikten en bild av att omstruktureringar som innebär 

delning av en verksamhet liksom outsourcing, har inverkan på organisationers 

kunskapsutveckling och lärprocesser.  Nyare forskning om lärande visar att kunskap har en 

lokal och situationsberoende karaktär. Kunskap och förmåga att handla i olika sammanhang är 

inte heller bara är en individuell företeelse, utan kompetensen finns även i relationen mellan 

människor. Genom omstrukturering och outsourcing riskerar kompetensen som sitter i 

relationerna därmed att minska eller gå förlorad.  Eftersom kunskap och kompetens är knutna 

till sammanhang och situationer, är det inte givet att kunskap och kompetens kan transfereras. 

Kunskapsspridning mellan organisationer kan dock underlättas om tilliten utvecklas mellan 

organisationernas aktörer. Tillit utvecklas i möten då aktörerna har tillfällen att inta varandras 

perspektiv och utveckla en gemensam värdegrund.  Ledarskapet synes också vara viktigt för 

kunskapsspridning mellan organisationer. Det gäller främst ledarskapet på mellanchefsnivå, 

eftersom mellanchefer har upparbetade kommunikationskanaler både horisontellt och vertikalt, 

inom och utom den egna organisationen.   

 

Kompetens är knutet till genomförande av arbetsuppgifter. När arbetsuppgifter utförs av externa 

aktörer, exempelvis vid outsourcing, kan det därför vara svårt att upprätthålla kärnkunnande om 

frågor som man inte praktiskt arbetar med. Därmed försvåras kravställning på de tjänster som 

köps.  Kravställning på förändringar i tjänster görs ofta via dokument, men skriftlig 

kommunikation har dock visat sig vara otillräckligt för att leverantören ska förstå vad som avses 

med den önskade förändringen. Ensidig fokus på explicit kunskap i form av kravdokument, utan 

beaktande av implicit- och situationsspecifik kunskap, kan därmed tänkas påverka 

organisationers lärprocesser och kunskapsutveckling.  En indikation på detta är att 

organisationer hämtar hem verksamhet som tidigare varit outsourcad för att öka 

innovationsförmågan.  
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Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkter och begrepp som presenteras i detta kapitel utgör tolkningsramen 

för studiens empiriska resultat. Syftet med kapitlet är att tydliggör den syn på centrala fenomen 

om lärprocesser och kunskapsutveckling som ligger till grund för diskussion av studiens 

empiriska resultat.   

 

 

Det organisationspedagogiska forskningsfältet 

 

Lärande och kunskapsutveckling kan studeras utifrån många olika aspekter såsom innehåll, 

samspel, omvärldsfaktorer och inre drivkrafter. Den organisationspedagogiska 

forskningsinriktningen har sin tyngdpunkt i innehålls- och samspelsdimensionerna vilket gör 

den lämpligt att användas för att studera omstruktureringars och outsourcingens betydelse för 

organisatoriska lärprocesser och kunskapsutveckling. Organisationspedagogisk forskning 

studerar hinder och möjligheter, villkor och förutsättningar för lärande och hur kunskap och 

kompetens utvecklas inom en arbetsgrupp eller en organisation. Det handlar om villkor och 

processer som gör det möjligt för människor att utföra kompetenta handlingar. (Ohlsson, Döös 

och Granberg, 2011). 

 

En organisation har en verksamhetsidé som ska utföras och mål som ska uppnås. För att 

realisera dessa så effektivt som möjligt skapas formella organisationsstrukturer, arbetsprocesser 

och arbetsrutiner. Dessa antaganden bygger på modernistisk och rationalistisk teoribildning som 

också är utgångspunkten för forskning inom det organisationspedagogiska fältet inom vilken 

denna studie görs. Människor och organisationer antas ha potential att agera utifrån rationella 

överväganden när de utför sina arbetsuppgifter. Mål, arbetsprocesser och arbetsrutiner ska då 

ses som ingångsvärden i organisationer, eftersom de tolkas och omtolkas av organisationens 

medlemmar när de utför sina arbetsuppgifter. Funktioner och yrkesroller som besätts av 

organisationsmedlemmar är med detta synsätt inte heller givna på ett objektivt sätt. Funktioner 

och yrkesroller kan ingå i ett organisationsschema, en arbetsordning eller en arbetsbeskrivning, 

men de arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för dem utgör föremål för tolkning av de 

människor som arbetar inom funktionerna och innehar yrkesrollerna (Granberg och Ohlsson, 

2009). Med detta synsätt kan då en organisation ses som en social konstruktion, bestående av 

aktörernas föreställningar och de villkor och förutsättningar som kan kopplas till 

föreställningarna (Berger och Luchmann, 1966/1991 refererad i Döös, 2005a). 

Organisationsmedlemmar ses därmed som meningsskapande aktörer som utvecklar förståelse i 

ett specifikt sammanhang (Granberg och Ohlsson, 2005).   

 

Organisationer strävar efter effektivitet och rationalitet och därför indelas dess medlemmar i 

funktioner som är formellt samordnade med varandra.  Eftersom det är människorna i 

organisationen som samspelar och kommunicerar, ser organisationspedagogisk forskning 
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organiserandet som ett ständigt pågående samordnande av resurser och handlingar som utförs då 

människorna arbetar med sina uppgifter. Interaktionen mellan individer, grupper och 

organisatoriska enheter och därmed samspelsprocesser står därför i centrum för 

organisationspedagogisk forskning och inte organisationers formella strukturer. Hur människor i 

en organisation samspelar och kommunicerar med varandra, har därför stor betydelse för hur 

samordningen fungerar.  Om människor inte kan kommunicera på ett ömsesidigt och begripligt 

sätt, fungerar inte samordnandet oavsett organisationsstruktur och formaliserade rutiner 

(Granberg och Ohlsson, 2005, 2009).  

  

 

Handlingsteorin 

 

Den organisationspedagogiska forskningsinriktningen och dess syn på lärande vilar på en 

handlingsteoretisk grund. Den har sina rötter i den sociologiska handlingsteorin med Max 

Weber som föregångare och Piagets utgångspunkt att människan ständigt interagerar aktivt med 

sin omgivning och att denna interaktion ger signaler till handling. Den handlingsteoretiska 

utgångspunkten är att människan avsiktligt inriktar sig mot sin omgivning och utför handlingar 

för att uppnå sina avsikter. Hon antas ha potential att handla förnuftsmässigt och ändamålsenligt 

i den situation och i det sammanhang där handlandet utförs. En förutsättning för förnuftsmässigt 

handlande är dock att hon kan agera utifrån en egen tolkning och förståelse av vad som ska 

göras och varför. Utifrån detta grundantagande inbegriper det organisationspedagogiska 

forskningsfältet en förståelse om att det inte räcker med mål och riktlinjer för att människor ska 

handla rationellt. Därtill fordras att organisationsmedlemmar ges tillfällen att identifiera, tolka 

och förstå de uppgifter som ska utföras. De måste också ges möjlighet att reflektera över 

arbetsuppgifterna tillsammans (Granberg och Ohlsson, 2005; Ohlsson, Döös och Granberg, 

2011). 

 

Max Weber (1922/1983, refererad i Ohlsson, Döös och Granberg, (2011) menade att 

människors rationalitet består av både målrationella och värderationella handlingar. 

Målrationella handlingar innebär en strävan att uppnå ett uppsatt mål på det mest effektiva 

sättet. Värderationella handlingar kan däremot utföras för en god sak och inte enbart för den 

egna vinningens skull. Weber ansåg därför att samhällsforskningen skulle tolka och förstå 

människors handlingar utifrån deras avsikter och motiv. Habermas (1996) menar dock att det 

främst är de målrationella handlingarna som stått i fokus för att förklara samhälls- och 

organisationsutformning, vilket medfört att organisationers handlande har instrumentaliserats i 

form av exempelvis rutiner och manualer. Rutiner och manualer kan vara bra, men om 

handlandet blir vanemässigt och kollektiva handlingar institutionaliseras, finns en riskför att det 

inte längre baseras på individernas förnuftiga resonemang och omdöme. För att organisationens 

kollektiva handling ska kunna bottna i de enskilda människornas förnuft, måste organisationen 

institutionalisera de enskilda medarbetarnas rationalitet och rationella utförandet av arbetet.  

Habermas (1996) beskriver hur detta kan ske i sin teori om det kommunikativa handlandet som 

också utgör en grundsten i den organisationspedagogiska forskningen om kollektivt lärande. 
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Kommunikativt handlande 

 

Habermas (1996) menar att sociala handlingar antingen kan vara framgångs- eller 

förståelseorienterade. Ett målrationellt socialt handlande innebär att aktören kalkylerar 

handlingsalternativen efter framgångens betingelser, vilket han benämner strategiskt handlande. 

Strategiskt handlande är ett handlande som uppstår när olika aktörers mål står i konflit till 

varandra och parterna försöker maximera sina egna preferenser. I kommunikativt handlande är 

aktörerna däremot inte primärt inriktade på egen framgång utan på inbördes förståelse.  Om en 

inbördes förståelse kan uppnås, leder det till samförstånd som bottnar på en gemensam 

övertygelse. Habermas menar att en inbördes förståelse är en förutsättning för koordinering av 

handlingar. Ett kommunikativt handlande innebär att aktörerna har uppnått ett samförstånd, 

samtidigt som de koordinerande handlingarna behåller karaktären av målinriktad aktivitet.  

 

När aktörer har olika tolkning av en situation måste de nå fram till en överlappning av sina olika 

definitioner av situationen. Det kan enligt Habermas ske genom ett kommunikativt handlande i 

form av samtal. Genom samtal kan människor argumentera och resonera med varandra och nå 

gemensam förståelse samt ges möjlighet att värdera giltigheten i varandras utsagor. Härigenom 

kan människor bygga en rationellt grundad gemensam förståelse och enas om de värden som 

ska ligga till grund för samarbete. Ett villkor för ett sådant samtal är att parterna fritt kan utbyta 

utsagor och att dessa kan utvärderas utifrån följande giltighetskriterier: i) det som uttrycks ska 

vara sant så till vida att de uttrycker verkliga förhållanden; ii) det ska vara uppriktigt, det vill 

säga det ska uttrycka den talandes verkliga intentioner och iii) yttrandet ska vara normativt 

riktigt så att motparten kan instämma utifrån sina normer och värderingar. För att ett rationellt 

grundat samförstånd ska kunna uppnås genom kommunikativt handlande, måste således 

samtalsparterna ange skäl som stödjer deras utsagor. Vid strategiskt handlande används däremot 

ett språkbruk som är konsekvensorienterat, vilket gör att språklig konsensus inte kan fungera 

som en handlingskoordinerande mekanism.  

 

Eriksen (1998) som bygger sitt resonemang utifrån Habermas teori om strategisk och 

kommunikativ handling, menar att traditionella organisationsprinciper bygger på strategisk 

handling och han benämner dem instrumentella organisationsprinciper. Instrumentella 

organisationsprinciper utgår från att aktörerna agerar utifrån det Habermas kallar strategiskt 

handlande. Därför utformas organisationsstrukturen utifrån att egenintresse och maktmissbruk 

ska undvikas eller bli föremål för sanktioner. Eftersom aktörerna kan tänkas handla egoistiskt, 

omfattas instrumentella organisationsprinciper även av olika former av incitament och 

kontrollorgan. Men sådana organisationsprinciper fungerar inte enligt Eriksen, när kunskapen 

ständigt förnyas och när det saknas givna svar på vad som leder till ett framgångsrikt handlande. 

Ett problem med instrumentella organisationsprinciper är att de ger låg prioritet till att ta reda på 

vilka mål som bör uppnås och hur samordning av skilda intressen ska gå till samt hur 

prioriteringskonflikter ska hanteras. Eriksson ser därför behov av att utveckla 

organisationsprinciper som utgår från Habermas teori om kommunikativt handlande. 

 

Även Rönnström (2006)  har Habermas teori om kommunikativ handling som en av 

utgångspunkterna i sin avhandling. Han menar att tolkning av vad någon menar med sin talakt 

inte göras oberoende av vad personen tänker och tycker om världen. För att kommunikationen 

ska vara effektiv, blir det enligt detta synsätt nödvändigt att mottagaren av ett budskap förstår 
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vad som menas och vems kontext som avses. Genom att de kommunicerande aktörerna erhåller 

en tillräckligt överensstämmande om mening och giltighet, skapas förutsättningar för att 

samarbeta mot ömsesidig förståelse och intersubjektiv giltighet så att handlingskonsekvenserna 

blir acceptabla för båda parter. Rönnström menar att den sociala verkligheten konstrueras 

kommunikativt utifrån en delad värld vilket gör det möjligt att tänka på samma saker om 

världen. En förståelse om att kommunikation inte bara är ett verktyg för att överföra 

information, utan en förutsättning för handlingskoordination och socialisation, är således viktigt 

för lärande och kunskapsutveckling. 

 

 

Lärande 

 

Organisationspedagogisk forskning betonar kommunikationen som bryggan mellan människan 

och omgivningen. Utgångspunkt är Piagets konstruktivistiska kunskapsteori som innebär att 

människan aktivt konstruerar sina kunskaper i ett ständigt samspel med omgivningen. En annan 

utgångspunkt är socialkonstruktionismens betoning av den sociala praktikens betydelse för 

lärandet, eftersom individens lärande antas ske i interaktion med omgivningen (Granberg, 

2009). 

 

Piaget menade att människan utifrån medfödda reflexer bygger upp kognitiva strukturer och 

införlivar nya begrepp i så kallade schemata som utgörs av hennes föreställningar.  Detta synsätt 

innebär att människan förstår en situation utifrån förförståelsen och i relation till sin befintliga 

begreppsstruktur. Saknar individen begrepp, har information ingenting att relatera till, och det 

blir då omöjligt att förstå intryck från omvärlden (Granberg, 2009). Enligt Larsson och Halldén 

(2010) sker begreppsbildning som en differentiering av sammanhang och omstrukturering av 

tidigare kunskap. Begreppsutveckling handlar då mindre om att överge en tidigare föreställning 

till förmån av en annan, utan det handlar snarare om en omstrukturering av tidigare kunskap. 

Begreppsutveckling kan därför ses som ett viktigt inslag i människors lärprocess där 

sammanhang byggs på olika abstraktionsnivåer.   

 

När den konstruktivistiska teorin kombineras med socialkonstruktionistiska teorier kan lärandet 

förstås som både en individuell och social process som ständigt pågår. Lärande ses då som en i 

handling grundad process av situerad kunskapskonstruktion, där människan aktiv konstruerar 

kunskap och kompetens (Döös och Wilhelmson, 2005). Synen på lärande som innehåll och 

resultat tonas därmed ned och istället betonas att lärandet är en omvandlingsprocess där kunskap 

ständigt skapas och återskapas (Granberg och Ohlsson, 2009). Kunskap är därför inte heller 

något som är givet på förhand som kan förvärvas eller överföras. Med detta synsätt blir 

individens handlingar och de erfarenheter handlingarna leder till centralt för att förstå lärandet. 

Allt handlande genererar dock inte lärande. En förutsättning för lärande är en uppfattad 

variation som kan uppstå genom att man bryter mot invanda rutiner eller ställs inför oväntade 

situationer.  Det finns dock alltid en potential för lärande. Genom att reflektera över erfarenheter 

kan denna lärpotential tas till vara, vilket kan leda till utveckling av nya handlingsstrategier och 

lärande (Johansson, 2011). Ohlsson (2004) definierar reflektion som en tillbakablick och ett 

meningsskapande av de erfarenheter man gjort. Genom att reflektera över sina erfarenheter 

skapas ny förståelse av erfarenheterna. Det sker genom abstraherande och bildande av begrepp 
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och nya relationer av begrepp som kan leda till nya handlingsmöjligheter. Det är dock inte givet 

att lärandet sker omedelbart i anslutning till reflektionen över händelsen. 

 

For learning to take place, the experience does not have to be recent. Learning occurs 

over time and meaning may take many years to become apparent. The experience itself 

may not change, but the learning from it can grow, the meaning of it can be transformed, 

and the affects of it can be altered. The linking of new experience with those of the past 

can provide new meanings.  (Boud, et al. 1993, citerad i Johansson 2011, s. 32) 

 

Genom att se lärandet som en process som leder till en kvalitativ eller kvantitativ förståelse i 

förhållande till en uppgift, kan individens lärande ses som uppfattande av nya 

handlingsalternativ som möjliggör en ökad handlingsrationalitet, det vill säga handlandet kan 

ske på ett mer ändamålsenligt sätt (Ohlsson 2004). 

 

Människor uppfattar yttre villkor på olika sätt och ser olika aspekter som meningsfulla, vilket 

gör att de agerar på olika sätt. När det gäller lärandet i arbetet, betraktas människan inom det 

organisationspedagogiska forskningsfältet som uppgiftsorienterad gentemot omgivningen och 

hon använder olika betingelser för att utföra den uppgift som hon uppfattar ska utföras. Det är 

således intentionerna att utföra dessa uppgifter som främst ligger bakom hennes handlande 

(Ohlsson, 2008). Döös (2008) menar att människans handlande successivt bygger upp 

individburna kognitiva strukturer om olika fenomen, begrepp och företeelser.  Konstruktionen 

och omkonstruktionen av de kognitiva strukturerna sker emellertid i handling och i interaktion 

med andra människor och föremål, vilket innebär att de inte är individuella. Hon myntar 

begreppet tankenätverk för att beskriva människans analys av en viss situation och hennes 

handlande i situationen. Tankenätverken konstrueras och rekonstrueras ständigt utifrån 

människors tankar och handlingar och genom att människor utbyter erfarenheter med varandra. 

Tankenätverken är inre konstruktioner som används för att härbärga erfarenheter och de är olika 

för olika människor beroende på hur de vuxit fram. Inom samma kultur råder dock oftast en god 

överensstämmelse mellan människors tankenätverk. När tankenätverken ändras sker ett lärande. 

 

När det gäller arbetslivet, är det vid utförande av arbetsuppgifterna som människor lär och det är 

där kompetensen kommer till uttryck genom handling. Lärandet kan då ses som något man får 

på köpet när man utför sina arbetsuppgifter. Lärandet sker varje dag när man utför sitt arbete 

och löser praktiska problem. Det mesta lärandet tar därför tid, det pågår under lång tid och sker i 

små steg genom det vardagliga och normala. Det är sällan att människor i en organisation helt 

plötsligt drabbas av omvälvande insikter (Döös 2005a, 2008). 

 

 

Kollektivt lärande  

 

Ohlsson, Döös och Granberg (2011) menar att kollektiv handling sker genom samordning av 

handlingar som organisationsmedlemmar gör för att utföra verksamhetens arbetsuppgifter.  

Människor är bärare av olika meningssammanhang som man kommer ifrån och träder in i, 

vilket innebär att medlemmar i en organisation tänker olika och har med sig olika avsikter 

(Granberg och Ohlsson, 2005). Så småningom uppstår en gemensam föreställning och likartad 

förståelse för arbetsuppgiften, vilket leder till en kollektiv handlingsförmåga och ett 
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förståelseorienterat samförstånd (Döös, 2005a). Samförståndet uppstår när 

organisationsmedlemmar muntligt kommunicerar, interagerar och tillgängliggör sina 

individuella meningsstukturer för varandra. Härigenom utvecklas individuella 

meningsstrukturer till kollektiva, varvid kollektivt lärande uppstår (Granberg och Ohlsson, 

2009). En förutsättning för att ett kollektivt lärande ska komma tillstånd, är dock att specifika 

erfarenheter kan generaliseras och privata föreställningar offentliggöras. På så sätt kan de 

enskilda organisationsmedlemmarnas sätt att förstå och handla bli gemensamma för alla som 

ingår i arbetsgruppen. (Ohlsson, 1996, refererad i Granberg, 2009). Det kollektiva lärandet kan 

därmed ses som en rörelse mellan det individuella och det kollektiva (Johansson, 2011).  

Genom att skapa utrymme för dialog och gemensam reflektion menar Granberg och Ohlsson 

(2005, 2009) att människor kan gå in i varandras tänkande, öka förståelsen och aktivt bidra till 

ny förståelse av fenomen som de inte skulle ha uppnått var och en på egen hand. Framåtriktad 

gemensam reflektion gör det möjligt att öka beredskap att hantera problem och händelser i 

framtiden, vilket ökar kvaliteten i handlingskoordinationen och därmed den kollektiva 

handlingsförmågan. Att se varandra i handling och uppleva resultatet och konsekvenserna av 

varandras handlande på en gemensam handlingsarena är ytterligare faktorer som Döös (2005a) 

ser som viktiga för att få tillstånd ett kollektivt lärande. Stabilitet i relationer utgör därmed 

viktiga förutsättningar för det vardagliga, småskaliga lärandet och kompetensuppbyggnaden på 

arbetsplatsen.   

 

 

Individuell och kollektiv kompetens 

 

Kärnan i kompetensbegreppet är kunskap men det rymmer också viljan att utföra en uppgift och 

situationen i vilken uppgiften ska lösas. Kompetens handlar alltså om att utföra något, 

exempelvis att lösa en uppgift och kan därför inte påvisas förrän uppgiften har lösts (Granberg, 

1996). Individer kan dock ha en potentiell kompetens i relation till en viss uppgift, situation 

eller sammanhang. Ellström definierar kompetens som: 

 

En individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller 

kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna eller andras kriterier) 

utföra ett arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, om möjligt utvidga det 

tolknings-, handlings- och värderingsutrymme som arbetet erbjuder. (Ellström, 1992, s. 

21) 

 

Genom att använda sig av de möjligheter som en situation i ett visst sammanhang ger, bygger 

människan sitt kunnande. Kompetens ses därför som handlingsförmåga som är knuten till och 

beroende av det sammanhang där handlingen utförs. Kompetens konstrueras i ett socialt 

sammanhang och är därmed inte enbart knutet till individens egenskaper. I interaktion med 

andra kan enskilda människor temporärt överskrida sin egen förmåga att hantera en uppgift.  

 

Förutom att vi som individer bär med oss vårt kunnande mellan olika sammanhang så 

finns arbetsplatsens kunnande tillgängligt, uppstår och lever kvar i just det 

mellanmänskliga, i arbetsplatsens relationer. (Döös, 2004, s. 83) 
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Kompetens kan således sägas vara buren av både individer och relationer. En kompetensbärande 

relation är ett ömsesidigt förhållande som uppstår genom interaktion. En interaktion är inte 

automatiskt en relation. En relation är en interaktion som har något slags värde och 

meningsbärande betydelse, som beror av deras täthet, vad de innehåller samt vilken vikt 

innehållet och aktörernas symbolvärde har för de interagerande. Genom löpande samtal och svar 

på frågor, har människor på en arbetsplats successivt byggt gemensam kompetens som håller 

kunnande vid liv. Det är sällan synligt och tas ofta för givet av såväl ledning som medarbetare 

(Döös, 2004, 2005a, 2008). 

 

Genom sitt handlande blir organisationens medlemmar medskapare och återskapare av 

organisationen och dess arbetsvillkor menar Ohlsson (2008). Deras handlande formas i 

förhållande till det sammanhang de befinner sig i. Organisationens medlemmar inverkar således 

genom sina handlingar på förhållanden i den miljö de verkar i, likaväl som miljön påverkar 

dem.  Handlingarnas inflytande påverkas dock av begränsningar i arbetsplatsens sociala miljö. 

Det innebär att medlemmarnas individuella tolkningar av arbetsuppgifterna och deras 

handlingar måste legitimeras i organisationen för att kunna komma till uttryck och 

vidareutvecklas. Medlemmar i en organisation utvecklar således den kompetens som uppgiften 

kräver, samtidigt som de anpassar sig till regler och rutiner som finns i organisationen. 

Anpassningarna till den sociala miljön är inte alltid medveten, vilket gör att handlandet och 

tänkandet sker vanemässigt. 

 

 

Organisatoriskt lärande  

 

Som framgått av tidigare avsnitt är det organisationens medlemmar som utvecklar kompetens 

genom individuellt och kollektivt lärande. Enligt Örtenblad (2002, 2004, refererad i Granberg 

och Ohlsson, 2009) är det ett kollektivt lärande som förutsätter lagring av kunskaper i 

organisationen i form av rutiner, standarder och gemensamma mentala modeller. 

Organisationens medlemmar lär genom att ta del av organisationens lagrade minne och bidrar 

själv till lagring av kunskap genom att vara en del av organisationen. Dilschmann (1996) 

kopplar samman begreppen individuellt, kollektivt och organisatoriskt lärande. Hon menar att 

individuellt lärande inte automatiskt innebär ett organisatoriskt lärande, men att organisationen 

lär när den förändras genom kollektivets erfarenheter och handlingar.  Enskilda personer och 

grupper i en organisation kan dock lära och utveckla ny kompetens utan att organisationen 

påverkas, vilket medför att arbetsplatsen inte förmår utnyttja de anställdas lärande. För att ett 

organisatoriskt lärande ska kunna ske, krävs att ledningen skapar goda förutsättningar för 

lärande, såsom mötesplatser och kanaler som kan omsätta nytt lärande hos grupper och 

individer i organisationens system, rutiner och praxis. Ny kunskap måste alltså spridas och 

institutionaliseras för att organisatoriskt lärande skall kunna ske.  

 

Dialog framhålls ofta som viktigt för att institutionalisera organisatoriskt lärande. Genom dialog 

utbyter organisationens medlemmar erfarenheter varigenom gemensam förståelse kan uppnås 

(Granberg och Ohlsson, 2009). Det är genom dialog som det går att fastställa om 

kommunikationen är giltig, så till vida att organisationens medlemmar använder begrepp med 

samma innebörd och arbetar efter samma mentala modeller. Dialog gör det möjligt att förstå 

meningen bakom orden. Genom att fokusera på meningen bakom orden istället för oenighet i 
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yttrande framträder syftet tydligare vilket gör att den grupp av människor som ska arbeta ihop 

successivt kan skapa en delad verklighet (Schein, 1993). Det är i själva verket den delade 

meningen om verkligheten som håller samman människorna och organisationen. (Kohlrieser, 

2006). 

 

Enligt Argyris och Schön (1986) inträffar organisatoriskt lärande när: 

 

Individuals within an organization experience a problematic situation and 

inquire into it on the organization´s behalf. They experience a surprising 

mismatch between expected and actual results of action and respond to that 

mismatch through a process of thought and further action that leads them to 

modify their images of organization or their understandings of organizational 

phenomena and to restructure their activities so as to bring outcomes and 

expectations into line, thereby changing organizational theory-in-use. In order 

to become organizational, the learning that results from organizational inquiry 

must become embedded in the images of organization held in its members´ 

minds and/or the epistemological artifacts (the maps, memories and 

problems) embedded in the organizational environment. (s.16) 

 

 Argyris och Schön menar att en organisations handlingsteori uttryckas på två sätt, som 

espoused theories of action eller theories-in-use. Espoused theories of action (idealteorier) är 

uttalade antaganden, normer och värderingar som används för att i efterhand förklara eller 

försvara vedertaget handlande.  Theories-in-use (teorier i praktiken) omfattar outtalade 

antaganden som i praktiken styr ett visst handlande. Organisationers theory-in use kan förbli 

osynlig då de aldrig beskrivs eller diskuteras. De kan vara omöjliga att beskriva, eftersom 

människorna som praktiserar dem inte i ord kan uttrycka vad som styr deras dagliga handlande. 

De kan också vara omöjliga att beskriva, därför att varje försök att avslöja deras oförenlighet 

med de önskvärda epoused theories of actions, skulle kunna upplevas som hotande eller 

generande för individen.  

 

För att förklara organisatoriskt lärande använder Argyris och Schön begreppen single-loop 

lärande och double-loop lärande. Med det första begreppet avses att problem löses utifrån 

befintliga antaganden, vilket innebär att lärandet sker inom befintliga theories-in-use. Härmed 

löser man inte grundläggande orsaker till problem. Med double-loup lärande löses däremot 

problemet genom nytt handlande som förändrar normer och värderingar i de befintliga theories-

in-use.  Argyris och Schön menar att organisationers handlande sker utifrån 

organisationsmedlemmarnas bilder och tolkningar av theories-in-use. En genuin förändring i 

organisationers theories-in-use kan bara ske genom double-loop lärande. De flesta 

organisatoriska åtgärder som görs, är emellertid av typen single-loop lärande, även om 

intentionen uttryckligen är att åstadkomma ett double-loop lärande. Single-loop-åtgärder får 

liten effekt i längden, eftersom många av organisationens rutiner (theories-in-use) är defensiva. 

Rutiner är djupt rotade och har en stor påverkan på organisationens medlemmar. Defensiva 

handlingsmönster används speciellt i situationer som upplevs vara hotande eller genanta. I och 

med att organisationsmedlemmarna döljer sina egentliga intentioner i sin kommunikation, blir 

samtalspartnern misstänksam och intar en försvarshållning. Därmed behandlas inte roten till 
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problemet och lärande kan inte ske. För att ett organisatoriskt lärande ska kunna ske, måste dess 

medlemmar offentliggöra sina intentioner och pröva sina ståndpunkter offentligt.  

 

Ellström (2001, 2005) använder begreppet bemästringslärande för att förklara rutinmässigt 

handlande, vilket påminner om single-loop lärande.  Rutinmässigt handlande avlastar individen 

och frigör resurser för andra ändamål. Såväl individer, grupper och organisationer utvecklar sätt 

att uppfatta och hantera problem eller situationer.  Härigenom stabiliseras handlandet till rutiner, 

vilket skapar stabilitet, förutsägbarhet och möjlighet att hantera en komplex social verklighet. 

Därmed kan verksamheten bedrivas på ett effektivt sätt. Rutiner utvecklas emellertid inte utifrån 

medvetna överväganden, utan utformas utifrån begränsningar i den konkreta situationen.  

Bemästringslärande innebär därmed en förmåga att tillägna sig givna begrepp, tankemönster och 

rutiner. För att kunna lösa nya problem och bryta med vedertagna begrepp och arbetssätt för att 

konstruera nya mönster i tanke och handling, krävs enligt Ellström (2001, 2005) ett 

utvecklingslärande vilket kan liknas vid ett double-looplärande. Utvecklingslärande innebär ett 

kritiskt och prövande förhållningssätt till mål, arbetsuppgifter och andra förutsättningar samt en 

beredskap till att påverka och förändra dessa. Frågor som ställs vid rutinmässig problemlösning 

är Hur? Medan frågorna Vad? och Varför? ställs vid utvecklingsinriktat lärande. Båda slags 

lärande behövs i en organisation och de måste balanseras. För ensidig fokus på 

bemästringslärande kan reducera tänkande och handlande till kortsiktig produktivitet och 

lönsamhet. För mycket fokus på utvecklingslärande i en organisation kan å andra sidan reducera 

handling till tänkande. 

 

Döös (2005b) konstaterar att det finns aktiviteter på en arbetsplats som syftar till att skapa 

förutsättningar för lärande som hon benämner pedagogiska ingripanden. Dessa innebär 

ingripanden i organisationsmedlemmarnas verklighet i syfte att leda till lärande och förändring i 

en viss riktning. Pedagogiska ingripanden kan dels ske i form av samtal där en individ försöker 

ingripa i en annan individs tänkande och meningsskapande, dels genom att förändra 

omgivningen för att härigenom tvinga fram nya handlingssätt som i förlängningen innebär ett 

förändrat meningsskapande. Den senare formen av ingripande kan exempelvis ske genom 

omorganisering för att främja erfarenhetsutbyte. 

 

 

Organisatorisk kunskap 

 

För att organisationsmedlemmarnas kollektiva handlingar ska kunna utföras på ett 

ändamålsenligt och rationellt sätt, måste som tidigare framgått, de enskilda medlemmarnas 

rationella handlande och kunskap institutionaliseras. Det kan vara en utmaning då kunskap både 

kan vara situerad och abstrakt, implicit och explicit, spridd på flera aktörer och individuell, 

fysisk och mental, under utveckling eller statisk, verbal eller kodifierad enligt Blacker (1995). 

Blacker har identifierat fem former av kunskap i sina litteraturstudier om kunskapsformer och 

kunskapsarbete. Embrained knowledge som motsvarar ”kunskap att” är beroende av enskilda 

individers förståelse och expertis och deras förmåga att begreppsliggöra denna. Den omfattar 

således även abstrakt kunskap.  Embodied knowledge (veta hur) är handlingsinriktad kunskap 

som enbart till viss del är explicit. Denna kunskap är beroende av fysiska möten och dialog, 

vilket är nödvändigt vid exempelvis problemlösning. Den är i hög grad knuten till ett visst 

sammanhang.  Encultured knowledge består av organisationsmedlemmarnas gemensamma bild 
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av omvärlden och deras delade förståelse om det arbete som ska utföras. Den har stora inslag av 

tyst kunskap, är starkt beroende av språket och förvärvas genom socialisation.  Embedded 

knowledge är kunskap som är inbyggd i system och formella rutiner, medan encoded 

knowledge är explicit kunskap i form av instruktioner, manualer etc.  

 

Blacker (1995) menar att kunskapstrenden i samhället har gått från kunskap som är embodied 

och embedded till kunskap som är embrained, encultured och encoded.  Arbetsuppgifter som 

tidigare utfördes med hjälp av handlingsinriktad kunskap som delvis är implicit, ersätts 

exempelvis alltmer av it, och har då omformats till kodifierad kunskap som fler människor kan 

ta del av via datorer. Ökningen av kodifierad kunskap påverkar även den kulturspecifika 

kunskapen, eftersom kunskapsspridning via datorer gör det möjligt för människor som är 

spridda i tid och rum att dela kunskap.  

 

 

 
Figur 1. Olika organisationer och kunskapsformer. (Blacker, 1995, s. 1040). Pilarna 

sammanfattar trender som återfinns i litteratur om kunskapsformer och kunskapsarbete.  

 

Organisatorisk kunskap skapas genom en konstant dialog mellan tyst och explicit kunskap. Med 

tyst kunskap avser Nonaka (1994) knowledge that is deeply rooted in action, comittment and 

involvment in a specific context” (s. 16). Den är knuten till individen, medan explicit kunskap 
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består av kodifierad kunskap som uttrycks genom språk i tal och skrift. Information är i sig inte 

meningsbärande, vilket gör att abstrakt information, som är frånkopplade känslor och nyanser i 

den specifika kontexten, får liten genomslagskraft när det gäller kunskapsutveckling, i synnerhet 

om den inte kan associeras med en gemensam erfarenhetsgrund. Utan en gemensam 

erfarenhetsgrund, är det svårt för människor att dela tankar och kunskap. Därför är både de 

explicita och tysta kunskapsformerna väsentliga för kunskapsutveckling inom organisationer 

och det krävs en dialog mellan de olika kunskapsformerna.  Nonaka identifierar fyra varianter 

på denna viktiga dialog; i) Dialog mellan tyst och tyst kunskap sker exempelvis genom att 

människor ser varandra i handling. Det kan vara första steget när man vill åstadkomma 

kunskapsutveckling. Genom att träffas och utbyta erfarenheter sker socialisering vilket 

underlättar gemensam förståelse. ii) Dialog mellan tyst och explicit kunskap sker vid 

meningsfull dialog mellan aktörer i en grupp. Genom att aktörerna artikulerar sina 

meningsföreställningar, görs den individuella tysta kunskapen tillgänglig för andra och den blir 

så att säga explicit. iii) . Explicit till explicit kunskapsutveckling sker då aktörer i en grupp 

kombinerar deras respektive explicita kunskap så att ny explicit kunskap uppstår. Denna dialog 

underlättas om olika grupperingar inom en organisation eller hela organisationer tillgängliggör 

kunskap för varandra och genom att dokumentera och sprida befintlig kunskap. I en iterativ 

process av ”trial and error” utvecklas nya koncept utifrån den explicita kunskapen. Det medför 

att människor behöver internalisera den nya kunskapen, vilket sker när de handlar enligt de nya 

koncepten. Genom att internalisera den nya kunskapen, omvandlas ny explicit kunskap till ny 

individuell tyst kunskap 

 

Nonaka (1994) ser således interaktion mellan individer, grupper och organisationer som 

betydelsefull för kunskapsutveckling inom och mellan organisationer. En förutsättning för att 

interaktionen ska generera ny kunskap är dock att det finns en tillit mellan aktörerna vilket 

främjar dialog. Genom ”face-to-face” interaktion kan man exempelvis testa varandras hypoteser 

och antaganden. En annan väsentlig förutsättning för kunskapsutveckling som Nonaka 

framhåller, är tillgång till redundant information. Härigenom kan aktörerna få tillgång till 

varandras kunskapsområden. Genom att dela information som inte enbart behövs för att lösa 

problem i den specifika situationen, får aktörerna tillgång till varandras tysta kunskap.   

Överlappande redundant information ger en känsla för vad den andra parten försöker ge uttryck 

för, och man kan därigenom bidra med sin egen kunskap.  Redundant information underlättar 

också problemlösning och kunskapsutveckling mellan de hierarkiska och icke-hierarkiska 

dimensionerna inom eller mellan organisationer, eftersom redundant information främjar 

tilliten, ökar känslan av kontroll och tydliggör var på kartan respektive aktör befinner sig. Även 

användande av metaforer, modeller och prototyper underlättar enligt Nonaka utveckling av ny 

kunskap.  

 

 

Lärmiljöns betydelse för lärande och kunskapsbildning 

 

Den begreppsliga innebörden av lärande i arbetslivet som används i denna studie, är att lärandet 

både är en kognitiv och social process som ständigt pågår när människor utför sina 

arbetsuppgifter och interagerar med sin omgivning. Arbetsplatsens lärmiljö får därmed 

betydelse för såväl det individuella som det kollektiva lärandet. Det finns olika definitioner på 

lärmiljö, men gemensamt tycks vara att begreppet lärmiljö avser möjligheter och hinder för 
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lärande som finns inbäddade i den fysiska och sociala omgivningen (Johansson, 2011). En 

faktor som påverka arbetsplatsens lärmiljö och människors möjligheter att lära är enligt 

Ellström (2001) att olika verksamheter dominans av olika verksamhetslogiker. För 

verksamheter som styrs av produktionens logik domineras ett rutinbaserat handlande, eftersom 

sådan verksamhet har behov av att kunna utföra saker rätt och snabb för att åstadkomma 

effektivitet och stabilitet. Problemlösning sker i en sådan miljö genom tillämpning av givna 

regler och instruktioner, enhetlighet och likatänkande. Lärandet inriktas därmed på att behärska 

procedurer och rutiner.  Utvecklingens logik syftar däremot till innovation, vilket kräver 

distansering och alternativt tänkande, omtolkning och ifrågasättande av befintlig praktik. 

Arbetsmiljöer som domineras av utvecklingens logik präglas därför av tanke och reflektion, 

experiment och risktagande. 

 

Arbetsplatsens lärmiljö kan också ses som sociala relationer. Härigenom betonas människors 

interaktion med varandra och med artefakter i lärmiljö.  Interaktionen mellan människor i 

arbetsmiljön påverkas inte bara av relationer på arbetsplatsen utan även av relationer med den 

externa miljön verksamheten är en del av menar Felstead et al. (2009). Det produktionssystem 

organisationen är verksam i, kan utifrån deras synsätt ses som alla de sammanlänkade sociala 

nätverk som behövs för att organisationen ska kunna producera sina varor och tjänster.  Det 

inrymmer allt från lagstiftning, nationella regler till branschnormer och fysiska förutsättningar. 

Dessa sammanlänkande sociala nätverk sätter sin prägel på de managementteorier som tillämpas 

på arbetsplatsen, vilka i sin tur påverkar arbetets organisering och därmed människors 

handlingsutrymme och lärmöjligheter (Felstead et al., 2009).  

 

En annan faktor som påverkar lärmiljön är hur organisationens medlemmar tolkar hinder och 

möjligheter för lärande.  Tolkningarna avgör vilka lärerbjudande människorna fångar i den  

lärmiljö de befinner sig i, och de får därmed stor betydelse för hur människor väljer att engagera 

sig i sina yrkesroller och arbetsuppgifter. Tolkningarna beror i sin tur på individers samlade 

erfarenheter från tidigare deltagande i sociala gemenskaper, såväl innan som under 

anställningen samt på fritiden.  De individuella erfarenheter som människor bär med sig till 

arbetsplatsen benämner Felstead et al. (2009) som lärterritorier. De gör därmed en åtskillnad 

mellan individuella lärbetingelser och själva lärmiljön, där den senare omfattar alla nätverk och 

relationer som finns på den plats där lärandet sker.  

 

Felstead et al. (2009) har utifrån dessa tankar utvecklat ett ramverk för att studera lärmiljön, 

”the Working as Learning Framework”, vars byggstenar är produktionssystem, 

arbetsorganisation och lärmiljö. I lärmiljön möts det produktionssystem verksamheten är en del 

av och medarbetarnas individuella lärterritorium, genom att människor interagerar med 

artefakter som är väsentliga för att arbetet ska kunna utföras.  I lärmiljön sker ett dynamiskt 

samspel mellan processer som genereras inom arbetsplatsen och de som härrör från den vidare 

branschstrukturen som organisationen är verksam i. Chefernas tillit till medarbetarna påverkas 

av det klimat som råder i det produktionssystem inom vilken organisationen verkar i och 

chefernas tilltro till medarbetarna påverkar i sin tur vilken autonomi och ansvar medarbetarna 

får. 

 

Lärmiljön kan enligt Felstead et al. (2009) vara restriktiv eller expansiv, beroende på 

arbetsorganisationens utformning och det produktionssystem den är en del av . Huruvida en 
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arbetsplats är restriktiv eller expansiv beror enligt ramverket på tre faktorer: i) i vilken grad 

människor är involverade i multipla och överlappande arbetsgrupper inom och utanför 

arbetsplatsen; ii) arbetsprocessernas utformning och tillgång till expertis samt iii) möjligheten 

att delta i utbildning och lärande i arbetet. Arbetsplatser som kännetecknas av hög tillit och 

autonomi till medarbetarna har visat sig kunna skapa och upprätthålla en expansiv lärmiljö i 

högre utsträckning än de arbetsplatser som karaktäriseras av låg tillit och låg grad av autonomi. 

De managementstrategier som tillämpades i restriktiva kontra expansiva lärmiljöer påverkas av 

produktionssystemets grad av decentralisering eller centralisering.  Sammantaget påverkas 

enligt ramverket arbetsplatsens lärmiljö av det produktionssystemet den är en del av, dess 

arbetsorganisation och tillämpade managementstrategier.  

 

Av ovanstående framträder en bild av att det är många faktorer som påverkar möjligheter till 

lärande och kunskapsspridning inom och mellan organisationer – från individuella, 

verksamhets- och strukturmässiga till relationella faktorer. Faktorer som lyfts fram i denna 

studie är de relationella, eftersom det är främst de som påverkas vid omstruktureringar. 

Produktionssystemet och människorna är i princip desamma, åtminstone till att börja med, men 

ledarskapet och dess managementstrategier ändras vilket påverkar upparbetade 

kommunikationskanaler. Om kommunikationskanalerna blir för rigida, hämmas enligt Illris 

kunskapsspridning.   

 

A workplace with stringently maintained lines of communication and one-way 

communication does not provide a suitable environment for stimulation and the open 

exchange of ideas. (Illris, 2011, s. 35)  

 

Ändrade ledningsstukturer och managementstrategier påverkar även maktstrukturer.  Felstead et 

al. (2009)  menar att artefakterna av olika slag som används i lärmiljön innebär makt och 

kontroll över människor och objekt i tid och rum. Även om maktbalansen är ojämn, menar de 

att det ändå finns någon form av påverkansmöjlighet för både individer och grupper, om makt 

ses som en relation i två riktningar mellan svagare och starkare parter.  Coopey (1996, refererad 

i Granberg och Ohlsson, 2009) menar dock att organisationers kunskapsbas kontrolleras av 

personer som innehar nyckelpositioner och att denna makt kommer till uttryck i kommunikation 

och samspel. Med detta resonemang följer att lärandet i organisationer även påverkas av 

organisationens rådande diskurser och maktförhållanden.  
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

 

Vid en omstrukturering förändras samordning av organisatoriska funktioner och därigenom 

organisationsmedlemmarnas samspels- och kommunikationsmöjligheter. Syftet med 

föreliggande studie är att utifrån en empirisk undersökning skapa kunskap om på vilket sätt en 

omstrukturering kan få betydelse för organisatoriska lärprocesser, organisatorisk kunskap och 

lärmiljö.   

 

Frågeställningar 

  

- Påverkar en spridning av en organisations arbetsuppgifter på flera organisatoriska 

aktörer organisationsmedlemmarnas möjligheter att utföra sina arbetsuppgifter? 

- Påverkas kunskap och kompetens när kärnverksamheten organisatoriskt skiljs från den 

it-verksamhet som hanterar dess verksamhetsnära it-system?  
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Metod 

I detta kapitel redogörs för de metodologiska utgångspunkter som utgjort grunden för den 

empiriska studien. Vidare beskrivs val av fall och hur jag gått tillväga vid datainsamlingen och 

dataanalysen.  Kapitlet avslutas med en metoddiskussion om studiens validitet och 

generaliserbarhet samt etiska överväganden.   

Metodologiska utgångspunkter  

Kompetens, kunskap och lärande handlar alltid om något visst och människan betraktas enligt 

modern lärteori som en aktiv konstruktör av kunskap och kompetens. Utgångspunkt för lärande 

i en organisation, är som tidigare framgått, arbetsuppgiften och människans definition av denna 

samt hennes intentioner (Döös, 2005). För att förstå hur människan använder sin kunskap i 

arbetet, menar Quinn (2006, refererad i Søndergaard, Kerry och Clegg, 2007) att det är viktigt 

att forskaren intar aktörers perspektiv. Vill man få en ökad förståelse av hur organisationer 

kontinuerligt producerar och reproducerar kunskap för sin överlevnad, är det därmed lämpligt 

att fokusera på vad människor gör och hur det gör det, och inte enbart studera resultatet av deras 

handingar (Orlikowski, 2002). Det är därför viktigt att välja en forskningsdesign som gör det 

möjligt att ta del av människors subjektiva uppfattningar om sina arbetsuppgifter, intentioner 

och sitt handlande. Genom att ta en kvalitativ ansats kan man enligt Kvale (1994) greppa tag i 

aktörernas perspektiv och uppfattningar, vilket gör det möjligt att inta informanternas 

utsiktsposition. På så sätt kan forskaren komma åt den mening människor tillskriver sina 

arbetsuppgifter, situation och erfarenheter. 

 

För att besvara studiens frågeställningar har jag valt att göra en fallstudie.  Fallstudien är 

lämplig som forskningsmetod enligt Yin (2006) om forskningsfrågan är av förklarande art, det 

vill säga då hur- och varförfrågor ska besvaras. Metoden är att föredra när man vill studera 

komplexiteten i en given situation men inte har kontroll över den, framhåller Yin. Genom att 

studera ett enskilt fall på djupet i stället för att studera många, kan man erhålla kunskap som 

annars inte skulle uppmärksammas. Fallstudier kan sägas vara holistiska då de riktar 

uppmärksamheten på det detaljerade arbetet med relationer och sociala processer snarare än på 

resultatet av dessa. Den erbjuder således möjlighet att förklara varför vissa resultat uppstår, inte 

bara vilka resultaten är (Denscombe, 2000).  Ett fall är enligt Yin (2006) ett naturligt 

existerande fenomen som förekommer såväl före som efter forskningsstudien. Det är en 

begränsad enhet som studeras empiriskt, och det är forskaren som avgör fallets avgränsning. 

Med hjälp av en fallstudie, kan olika delar av fenomenet och dess relationer till varandra 
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identifieras. I det studerade fallet utgör delarna de olika yrkeskategorier och arbetsuppgifter som 

behöver mötas för att organisationernas syfte och uppgifter ska kunna utföras.  

 

Forskning handlar om att skapa trovärdig kunskap och nytta för samhället. Därför bör 

forskningsresultatet från studien vara generaliserbart. Enligt Yin (2006) sker generalisering av 

fallstudier genom så kallad analytisk generalisering. Det innebär att fallstudiens empiriska 

resultat relateras till tidigare utvecklad teori.  Kritik mot fallstudier handlar främst om 

trovärdighet kring generaliseringar som görs utifrån dess resultat (Denscombe, 2000). Enligt 

Danermark et al.(2003) kan verkligheten inte reduceras till empiriska händelser, eftersom den 

ses som differentierad på olika domäner. Verkligheten existerar oberoende av våra begrepp, 

men vår kunskap om den består av våra teorier och tolkningar om den.  För att komma åt 

verkligheten ska därför forskaren söka kunskap om den socialt producerade verkligheten, inte 

bara den socialt definierade verkligheten. För att få åtkomst till den socialt producerade 

verkligheten, måste forskaren tolka och förstå innebörden av händelser och människors 

handlingar och skapa begrepp som möjliggör en djupare förståelse än vardagskunskapen.  Detta 

görs genom begreppslig abstraktion och strukturell analys utifrån teorier.  Härigenom fångas 

empirins underliggande emergenta krafter och mekanismer. Utifrån detta synsätt handlar 

generaliserbarhet av en fallstudies resultat om att abstrahera och rekontextualisera de fenomen 

som framkommer i resultatet av den empiriska studien.  Med rekontextualisering avses att förstå 

det emiriska resultatet inom ramen för ett annat sammanhang. Genom att se det som iakttagits 

utifrån ett annat sammanhang, introduceras nya idéer om hur ”enskilda företeelser är en del av 

strukturer och interna relationer” (Danermark et al., 2003, s.191). Abstraktion och 

rekontextualisering görs i denna studie genom att relatera fynden i det empiriska materialet till 

teoretiska begrepp som beskrivs i kapitlet om teoretiska utgångspunkter.   

Val av fall 

Föreliggande studie tar sin utgångspunkt i en undersökning om en myndighetsdelning som har 

inneburit att en del av en myndighets kärnverksamhet har flyttats till en ny myndighet. Vidare 

har ett samarbete etableras mellan myndigheterna för att förse den nya myndigheten med it-stöd. 

De it-system som används av den överflyttade verksamheten övertogs inte av den nya 

myndigheten, utan behovet av it köps istället från den andra myndigheten, d.v.s. från den 

myndighet där den överflyttade verksamheten tidigare bedrivits. Syftet med studien var att 

resultatet skulle kunna bidra till utveckling av samarbetet, men även till kunskapsutveckling 

som kan vara till nytta för kommande samarbete mellan andra myndigheter. 

 

Flera myndigheter står inför liknande utmaningar, varför det känns angeläget att bidra med så 

mycket kunskap som möjligt utifrån det insamlade materialet. Rashman, Withers och Hartley 

(2009), som gått igenom litteratur om organisatoriskt lärande och kunskap inom offentlig 

sektor, menar att det finns ytterst lite forskning om organisatoriskt lärande och kunskap i 

offentlig sektor. De menar också att myndigheternas kontext är skild från företagens, vilket 

innebär att man inte automatiskt kan överföra forskningsresultat till den offentliga sektorn. Yttre 
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och inre kontextuella betingelser leder till sektorspecifika drivkrafter för lärande, mål, behov, 

strukturer och praktiker.  Den miljö myndigheter verkar i är exempelvis annorlunda än privata 

företag när det gäller policies, politiska, professionella och historiska aspekter, vilket i sin tur 

påverkar deras förmåga till lärande och förändring.  Det föreligger således ett behov av mer 

empirisk forskning av organisatoriskt lärande som berör offentlig sektor.   

 

Båda myndigheterna har liknande yttre kontext. Med yttre kontext avser Ellström (2010) 

omgivningens betydelse för en organisation och dess strategiutveckling. Den utgörs av olika 

betingelser som påverkar dess position och interaktion med kunder och medborgare.  

Exempelvis får den teknisk-ekonomiska omgivningen inflytande på organisationer genom 

tillämpning av informationsteknologi. Den politiska omgivningen får ett inflytande genom 

bland annat lagstiftning och den kulturella-sociala omgivningen utövar inflytande genom att den 

professionella arbetskraften bär med sig denna in i organisationen. Då de båda myndigheterna 

som ingår i studien har liknande yttre kontext, torde problem och möjligheter som har med 

lärande och kunskapsutveckling kunna framträda på ett tydligt sätt. Att även undersöka det 

insamlade materialet utifrån teorier som används inom det organisationspedagogiska 

forskningsfältet föreföll därför vara fruktbart. Härigenom hoppas jag kunna bidra med ny 

kunskap om underliggande problem och möjligheter med att dela verksamheter och köpa 

verksamhetskritiska it-tjänster.  

Datainsamling 

Semi-strukturerade intervjuer tillåter forskaren att utforska olika teman samtidigt som 

informanterna har möjlighet att ta upp ämnen som berör dem mest (Kvale, 1994).  Därför har 

denna insamlingsmetod används i studien. Totalt har 22 personer intervjuats från de två berörda 

myndigheterna på olika organisatoriska nivåer – från strategisk ledningsnivå till operativ 

utförarnivå. Samtliga intervjuerna genomfördes på respektive informants arbetsplats under sex 

månader med uppehåll två månader under sommaren. Intervjuerna tog i genomsnitt 1,5 timme, 

men några få tog en timme och några tog upp till två timmar. Intervjuerna genomfördes 14 – 20 

månader efter det att en del av den ena myndighetens kärnverksamhet flyttats till den andra, 

nybildade myndigheten. Först intervjuades de strategiskt ansvariga för samarbetet kring it-

tjänsterna, däribland it-chefer i båda myndigheterna. Därefter intervjuades uppdragsansvariga i 

båda myndigheterna, följt av verksamhetschefer och handläggare i den nya myndighetens 

kärnverksamhet och slutligen systemutvecklare i den levererande myndighetens it-

verksamheten. 

 

Hos den nya myndigheten gjordes intervjuer med chefer på strategisk nivå, chefer på operativ 

nivå och handläggare samt internrevisionen. Det är främst handläggarna som arbetar i de it-stöd 

som köps från den myndigheten där handläggningsverksamheten tidigare bedrivits, men chefer 

använder produktionsstatistik som systemen genererar för att styra och följa upp verksamheten. 

Intervjuerna med handläggarna genomfördes som en gruppintervju. Efter gruppintervjun 

demonstrerade de vid datorn hur handläggningen går till i praktiken. Hos den gamla, numera 
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levererande myndigheten, har intervjuer gjorts med it-chefer på olika nivåer och 

systemutvecklare inom den systemutvecklingsenhet som ansvarar för att underhålla och 

vidareutveckla de it-system som enbart den nya myndigheten använder.  It-verksamheten 

begränsas således i denna studie till systemutveckling och lednings- och styrningsarbete. 

Arbetsuppgifter som omfattar drift och underhåll av infrastruktur och dataproduktion ingår 

således inte i studien. Totalt har intervjuerna resulterat i 75 sidor text. Förutom jag själv, deltog 

en kollega vid samtliga intervjuer. Intervjuerna gjordes utifrån en översiktlig intervjuguide med 

frågeområden snarare än exakta frågeformuleringar. Frågeguiden följdes inte helt och hållet, 

utan användes mer som en checklista för att täcka in områden som intresserade oss. 

Informanterna fick därför relativt fritt utifrån sin yrkesroll, redogöra för sin uppfattning om 

myndighetsdelningen och samarbetet mellan myndigheterna samt upplevda problem och 

möjligheter som den nya situationen medfört. Intervjuerna har därför inletts olika beroende på 

vilka frågeställningar som varit mest centrala utifrån informantens yrkesroll. En fördel med att 

ha en bred uppsättning frågeställningar istället för detaljerade frågor är att en bred förståelse av 

fallet har uppnåtts. En nackdel kan möjligtvis vara att intervjuerna har blivit mindre enhetliga. 

Syftet med intervjuerna har dock inte varit att fånga en exakt bild av hur verkligheten förhåller 

sig i det studerade fallet, utan att få kunskap om de fenomen som är studiens huvudsyfte. 

Intervjumaterialet kan då snarare ses som ett material som erbjuder en rad tolkningsmöjligheter, 

snarare än en objektiv bild av det studerade fallet (Alvesson och Kärreman (2012). Noggranna 

anteckningar fördes under intervjuerna på dator. Efter intervjuerna har jag och min kollega gått 

igenom och diskuterat anteckningarna för att tillsammans tolka innebörden av vad som 

framkommit i intervjuerna. Om något varit oklart, har vi ibland kompletterat intervjun med 

korta uppföljningssamtal eller frågor per e-post.   

 

Genom att använda fallstudien kan flera olika källor användas för datainsamling. 

Dokumentinsamling och observation kan kombineras med intervjuer (Denscombe, 2000). För 

att få så mycket information som möjligt om fallet, har därför intervjuerna kompletterats med 

dokumentstudier av bland annat myndigheternas årsredovisningar, budgetunderlag, 

överenskommelser om samarbetet, statusrapporter över samarbetet samt interna styrdokument 

såsom verksamhetsplaner. Genom att jämföra de bilder som framträder i intervjuerna med de 

uppfattningar som framställs i dokumenten, var utgångspunkten att en tydligare och bredare bild 

av fallet skulle kunna erhållas. 

 

 

Urval av informanter 

 

Fallstudien begränsas till en avgränsad del av den kärnverksamhet som tidigare bedrivits i den 

gamla, nu levererande myndigheten, men som övertagits av den nya myndigheten. Vidare 

omfattar den en av flera systemutvecklingsenheter inom den levererande myndighetens it-

organisation. Den enhet som ingår i studien utvecklar och förvaltar system som enbart den nya 

myndigheten använder.  Fungerande it-system är en förutsättning för att handläggare i 

kärnverksamheten ska kunna arbeta. Syftet med att studera hela kedjan från hantering av de 

verksamhetskritiska it-systemen till handläggning av ärenden, var att få ett helhetsperspektiv på 

den verksamhet som tidigare bedrivits i en och samma myndighet.  Den nya myndighetens egna 

it-verksamhet berörs till viss del i studien, eftersom it-avdelningen ansvarar för att beställa it-

tjänsterna från den levererande myndigheten och för att integrera dem med myndighetens egen 
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it-verksamhet. Det studerade fallet illustreras i nedanstående figur. Dels studeras flytt av en 

handläggningsverksamhet till ny myndighet, dels studeras separation av 

handläggningsverksamhet från den organisation som hanterar dess verksamhetskritiska it-

system.  Kärnverksamheten i den levererande myndigheten ingår inte i studien (det 

svartmarkerade området i figuren). 
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Figur 2. Två dimensioner av delningen. 1- Delning av kärverksamhet. Hanteras genom flytt 

av arbetsuppgifter och ändrad ansvarsfördelning. 2 - Delning av kärnverksamhet från tillhörande 

it-verksamhet. Hanteras genom köp av it-tjänster. 

Studien begränsas till en av flera produktgrupper som flyttats från den gamla myndigheten till 

den nya, vilket innebar att urvalet av informanter i första hand gjordes utifrån arbetsuppgiften 

och i andra hand utifrån yrkesrollen. När det gäller val av handläggare valdes den ort där 

processägaren för produkten fanns. Enhetschefen på orten valde ut handläggare och gruppchefer 

som vi kunde intervjua. När det gäller den operativa it-verksamheten, valdes informanter som 

arbetar med den utvalda produkten. Vi meddelande ansvarig chef vilken slags kompetens vi 

ville att informanterna skulle ha, och denne valde utifrån dessa kriterier ut intervjupersonerna.   

 

I Figur 3 har de olika rollerna som intervjuats placerats in i organisatoriska nivåer för att 

underlätta förståelsen av analysen som delvis görs utifrån ett strategiskt och operativt 

perspektiv. GD har inte intervjuats men finns med i skissen för att tydliggöra den 

organisatoriska hierarkin. 

 

 

Figur 3. Intervjuade roller, placerade i hierarkisk kontext 
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Datanalys 

Analysarbete har pågått under hela genomförandefasen, från första intervjun till färdigställande 

av uppsatsen.  Genom en växelverkan mellan analys av intervjumaterialet, insamlade dokument 

och teorier har helhetsbilden av det studerade fenomenet successivt vuxit fram. Analysarbetet 

har präglats av en nyfikenhet på det insamlade materialet samt på teorier om organisatoriskt 

lärande och organisationers kunskapsutveckling. I den första analysfasen genomfördes en grov 

kodning och sökande efter nyckelbegrepp för att få en förståelse för vilka meningsbärande 

enheter som kom till uttryck i intervjuerna. Att koda insamlad information innebär enligt 

Merriam (1994) en utveckling av begreppsliga kategorier och teorier, vilket hjälper läsaren att 

tolka informationen. Vidare gjordes ett första försök att kategorisera och benämna intervjudata 

utifrån dessa enheter. Jag sökte i denna fas efter mönster och motsättningar i olika delar av 

materialet för att sortera i det och komma djupare ner i förståelsen av de meningsbärande 

enheterna som framträdde i materialet. 

 

I den andra analysfasen studerades det insamlade materialet utifrån forskningsfrågorna och de 

teoretiska utgångspunkterna. De teoretiska utgångspunkterna har fungerat som sökmotor vid 

sökande av teman i intervjumaterialet.  Genom att lyfta upp dem och använda dem vid fortsatt 

analys har fokus allt mer inriktats på utvalda aspekter. I denna fas fördjupade jag mig även i 

teorierna och läste återigen forskningslitteratur som skulle kunna hjälpa mig att finna mönster 

och teman i intervjuerna med bäring på studiens frågeställningar. Analys av intervjumaterialet 

varvades med analys av insamlade dokument.   

 

I en tredje fas har jag relatera det emiriska resultatet till utvalda teoretiska begrepp som beskrivs 

i kapitlet om teoretiska utgångspunkter.  I denna fas har Felsteads et al. (2009) ramverk ”the 

Working as Learning Framework (WALF)” utgjort ett viktigt analysinstrument eftersom det 

främst var de sociala relationerna och managementstrategier som förändrades i det studerade 

fallet vilket torde påverka lärmiljön och därmed förutsättningar för fortsatt kunskapsutveckling 

efter omstruktureringen. Det framkom även tidigt i analysen att kärnverksamheterna respektive 

it-verksamheten påverkades av olika produktionssystem när de hanterade den nya situationen.  

 

Ramverkets begreppsapparat, se Figur 4, har hjälpt mig att tolka innebörden i informanternas 

utsagor och underlättat arbetet med att abstrahera underliggande mekanismer i det empiriska 

materialet. Vidare har jag valt att analysera materialet utifrån ett strategiskt respektive operativt 

synsätt eftersom det i den första analysfasen framträdde en tydlig bild av att informanterna på de 

olika organisatoriska nivåerna hade olika bild av hur samarbetet fungerade.  Genom att 

analysera resultatet utifrån ramverket och teoretiska begrepp, har jag fått en fördjupad kunskap 

om det studerade fallet som jag annars inte skulle ha erhållit. De teman jag funnit framträdande 

och intressanta utifrån studiens syfte och frågeställningar återfinns som rubriker i studiens 

resultatavsnitt. 
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Figur 4: Illustration av analysmodell utifrån ramverket WALFs begreppsapparat (Felstead 

et al, 2009) Produktionssystemet och dess rådande managementstrategier påverkar 

arbetsorganisationen vilka sammantaget påverkar arbetsplatsens organisation och dess lärmiljö 

tillsammans med organisationsmedlemmarnas individuella lärterritorier. 

Metoddiskussion 

Validiteten i analysen har delvis stärkts genom en jämförelse av resultatet från intervjuerna med 

dokument.  Det som framkommer i intervjuerna har kunnat jämföras med vad som framgår i de 

studerade dokumenten. Intervjuer har också skett med personer från båda myndigheterna. 

Härigenom har den bild som framträder i intervjuerna hos den ena myndigheten kunnat 

jämföras med den bild som framträder i den andra myndigheten. Bakgrundsdata som används i 

denna studie har också validerats av myndigheterna liksom vissa slutsatser när det gäller bilden 

av kunskaps- och kompetensrelaterade problem. 

 

För att öka möjligheten till generaliserbarhet har jag strävat efter att beskriva fallet så utförligt 

som möjligt. Jag har även valt att beskriva myndigheternas yttre kontext för att läsaren ska ha 

möjlighet att avgöra om fallet är representativt även för andra verksamheter. Vidare har en grov 

jämförelse gjorts mellan privat och offentlig verksamhet för att tydliggöra skillnaden dem 

emellan. Syftet med dessa strävanden har varit att skapa så trovärdig kunskap om fallet som 

möjligt, utan att ge en fullständig avbildning av fallet eftersom jag velat beskriva fallet 

anonymt. Syftet med att beskriva fallet anonymt är att behålla fokus på det studerade fenomenet 

och inte rikta strålkastarna på de myndigheterna som ingår i fallet. Ett annat skäl är att stärka 

anonymiteten för informanterna.  Analys av det emiriska materialet har gjorts i flera omgångar i 

växelverkan med teorier och begrepp såsom lärande, lärmiljö och kunskapsutveckling som 

beskrivs i kapitlet om teoretiska utgångspunkter. Genom att problematisera det som framträder i 

intervjuer och dokument och sätta det i relation till olika teorier, har jag upptäckt nya teman i 

det insamlade materialet. Härigenom har jag kunnat hitta oväntade relationer och samband som 

fungerat som ledtrådar i analysarbetet. Genom att på detta sätt abstrahera och rekontextualisera 

de fenomen som framträder i analysen av det emiriska materialet, bör resultatet kunna förstås 

inom ramen för andra sammanhang (Danermark et al., 2003). I det avslutande 

diskussionskapitlet knyts därför de teorier som använts i analysen ihop med studiens resultat. 

Genom att ge en igenkännande och översättande förklaring av det studerade fenomenet, kan 

förhoppningsvis det empiriska resultatet förstås i ett större sammanhang och bidra till fortsatt 

kunskapsutveckling om omstrukturerings betydelse för lärprocesser och organisatorisk 

kunskapsutveckling. 
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Intervjuförhållanden och etiska överväganden 

 

Intervjuerna genomfördes i samband med en undersökning om samarbetet mellan två 

myndigheter. Syftet med denna förankrades med myndighetens ledning innan intervjuerna 

påbörjades och informanterna fick information om dess syfte innan intervjuerna påbörjades. 

Samtliga informanters medverkan var frivillig, men ingen avböjde att delta eller att avbryta sin 

medverkan under intervjuns gång. Innan intervjun påbörjades, fick informanterna ge sitt 

medgivande till att vi förde löpande anteckningar på datorn under intervjuns gång. Samtliga 

informanter gav sitt medgivande till detta. Innan intervjun påbörjades, klargjordes för 

informanterna att redovisningen av resultatet inte skulle innehålla information om vem som 

uttalar sig, utan i så fall skulle det ske anonymt med eventuellt angivande av organisationsnivå 

eller yrkesroll.  

 

Upplevelsen är att informanterna passat på att berätta sådant som berör dem, om det som 

fungerar och om det som upplevs vara bekymmersamt. Att bli intervjuad av en extern part, ger 

möjlighet att lyfta angelägna frågor på bordet, utan att behöva stå till svars för ledningen.  

Intervjuförhållandena har därför troligtvis inte påverkat resultatet särskilt mycket, möjligtvis på 

strategisk nivå där man gärna vill visa att man har kontroll på sin verksamhet. Resultatet av 

intervjuerna indikerar dock inte detta.  De studerade dokumenten ger vid handen att man är 

öppen med vad man anser fungera bra respektive mindre bra i rapporteringen uppåt i hierarkin 

och det framträder således en entydig bild av det studerade fallet i såväl intervjuer som 

studerade dokument. Den enhetliga bilden stärker också min uppfattning att det faktum att vissa 

informanter hade valts ut av cheferna inte har haft någon större inverkan på resultatet. De som 

valts som informanter är erfarna människor som haft den kompetens som efterfrågats och det 

finns ingenting som tyder på att ledningen valt ut enbart informanter med genomgående positiv 

inställning till myndighetsdelningen och samarbetet.  

 

Bland etiska överväganden som gjorts i studien, rör frågor kring skydd och integritet av 

informanterna och därmed hur data i form av citat presenteras i studiens resultatdel.  Av dessa 

skäl framställs fallmyndigheterna anonymt. För att minska myndigheternas igenkänningsfaktor, 

har jag också valt att benämna vissa funktioner, yrkesroller och föremål i mer generella termer 

än vad de själva använder. Citaten i resultatredovisningen är i viss mån språkligt korrigerade för 

att bli mer lättlästa men framför allt för att stärka anonymitet. Exempelvis har de båda 

myndighetsnamnen bytts ut till ”den levererande myndigheten” respektive ” den nya 

myndigheten” och den informant som citaten härrör från är benämnd utifrån generella 

yrkesroller och organisatorisk nivå. De ord som ändrats av mig har av dessa skäl har angivits 

inom hakparenteser. 
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Fallpresentation 

Fallstudien är gjord inom den offentliga sektorn. Den skiljer sig från den privata på ett antal 

punkter.  Privat sektor regleras främst med civilrättsliga lagar, medan den offentliga regleras av 

offentlig rätt såsom statsrätt och förvaltningsrätt. Regeringsformen innehåller två viktiga 

principer när det gäller myndighetsutövning, dels legalitetsprincipen som innebär att beslut 

förutsätter lagstöd, dels objektivitetsprincipen som framhåller opartiskheten. Verksamheten i 

myndigheter ska präglas av normbundenhet och inte vara godtycklig. Finansiering i offentlig 

sektor sker med skattemedel, medan den privata sektorn får inkomster genom att sälja och köpa 

varor och tjänster på en marknad (Klasson, 2010). Myndigheter får inte bedriva sin verksamhet i 

syfte att generera vinster och om de säljer varor eller tjänster ska de sträva efter att avgifterna 

ska täcka kostnaderna för verksamheten, sett på några års sikt (Avgiftsförordningen 1992:191 

med föreskrifter). Genom myndigheternas agerande uppstår snarare samhällsekonomiska vinster 

än företagsekonomiska, och den offentliga sektorn kan då sägas ha andra uppdrag än den privata 

menar Klasson (2010). Myndigheter är också underställd en politiskt folkvald ledning och ingår 

i en parlamentarisk styrkedja. Den innebär att folket utser riksdagen och regeringen utgår från 

riksdagen. Riksdag och regering ger direktiv och förutsättningar till myndighetsledningar som 

sedan för styrningen vidare till mellanchefer och handläggare och rapportering av 

verksamhetens resultat sker i motsvarande led tillbaka till riksdagen.  Myndigheter har således 

stark prägel av maskinbyråkrati där procedurer, standarder, regler och tekniska system är viktiga 

vilket sätter gränser för tänkande och handlande (Alvesson och Svenningsson, 2007) och 

därmed även lärande. 

 

Fallet tar sin utgångspunkt i en verksamhet som under lång tid bedrivits i en och samma 

myndighet, men som sedan några år tillbaka är spridd på två myndigheter. Syftet med att flytta 

en del av verksamheten till den nya myndigheten var att ge medborgarna bättre service och på 

sikt skapa en effektivare verksamhet. Ett första antagande var att de administrativa kostnaderna 

skulle kunna halveras, men detta reviderades senare till oförändrade kostnader.  

Den nya myndighetens verksamhet utökades således med en ny kärnverksamhet. Personal och 

verksamhetsprocesser övertogs, men inte den tillhörande it-verksamheten som är nödvändig för 

att verksamheten ska fungera. I stället beslöts att den nya myndigheten skulle köpa it-stödet i 

form av tjänster från den myndighet som ursprungligen bedrivit verksamheten. It-personalen 

som hanterar it-stödet till den överflyttade verksamheten blev således kvar i den ursprungliga 

myndigheten, det vill säga den levererande myndigheten. Beslutet grundade sig på att en 

delning av it-verksamheten ansågs vara för svårt och tidskrävande, eftersom den del som skulle 

separeras var väl integrerad med den verksamhet som skulle vara kvar i den levererande 

myndigheten. En delning skulle även medföra höga omställningskostnader.  

 

I de följande avsnitten i kapitlet beskrivs myndigheternas verksamhet utifrån den yttre kontext 

som Ellström (2010) menar har betydelse för organisationers strategiutveckling såsom tekniska, 
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politiska och kulturella aspekter. Vidare uppmärksammas den produktionslogik som 

verksamheterna förefaller domineras av utifrån Ellströms (2001) resonemang.  

 

 

Kärnverksamhetens yttre kontext och produktionslogik 

 

De båda myndigheterna har att förhålla sig till ett antal lagar och författningar, bland annat till 

det förvaltningspolitiska målet som anger att statsförvaltningen ska vara rättssäker och effektiv 

utifrån ett medborgarperspektiv. I detta ingår att myndigheter ska samarbeta för att skapa nya 

tjänster, förbättra tillgängligheten, stärka medborgerligt engagemang och öka effektiviteten 

(prop. 2009/10:175). Därutöver har respektive myndighet en instruktion som regeringen har 

beslutat och ett årligt regleringsbrev som specifikt reglerar uppdraget för innevarande år. 

 

Båda myndigheterna omfattas av förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll och 

myndighetsledningen för respektive myndighet ska enligt förordningen (2000:605) om 

årsredovisning och budgetunderlag i anslutning till underskriften av årsredovisningen lämna en 

bedömning av om den interna styrningen och kontrollen är betryggande.  Båda myndigheterna 

lyder också under internrevisionsförordningen (2006:1 228) som innebär att det ska finnas en 

internrevision vid myndigheterna. Bland internrevisionens uppgifter ingår att granska och lämna 

förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll. 

Internrevisionen ska utifrån en analys av verksamhetens risker granska om ledningens interna 

styrning och kontroll är utformad så att myndigheten kan fullgöra krav på hög effektivitet och 

god hushållning i verksamheten, vilket myndighetsförordningen (2007:515) föreskriver. Enligt 

myndighetsförordningen ska också myndigheterna ta tillvara fördelar som kan vinnas genom 

samarbete med andra myndigheter och andra aktörer. Det finns således ett tryck från regeringen 

att myndigheterna ska samarbeta, men samtidigt ska respektive myndighets totala verksamhet 

vara effektiv, vilket kan innebära målkonflikt kring samarbetet, åtminstone i det korta 

perspektivet. Utgångspunkten för en effektiv intern styrning och kontroll, även när verksamhet 

utförs av annan, är en tydlig ansvarsfördelning samt dokumenterade rutiner och kontroller som 

säkerställer att processer genomförs och följs upp. Det är därför den nya myndighetens ansvar 

att styrningen och kontrollen av alla de tjänster som köps av den levererande myndigheten är 

tillräcklig. Utöver att följa dessa generella lagar och förordningar som gäller för de flesta 

myndigheter, ska myndigheterna i fallstudien verkställa sin uppgift utifrån den 

speciallagstiftning som gäller för sitt verksamhetsområde.  

 

De båda myndigheterna kan klassificeras som situationsanpassade myndigheter, vilka präglas av 

direktkontakt mellan tjänstemän och klienter enligt Schierenbecks definition (2003, refererad i 

Klasson 2010). Handläggarna i föreliggande studie förväntas således följa gällande 

speciallagstiftning och myndigheternas interna regelverk samtidigt som de ska visa hänsyn till 

de medborgare de ger service åt.  På operativ nivå ska således handläggarna i det studerade 

fallet, behandla medborgarnas ärenden på ett likformigt, rättsäkert och förutsägbart sätt i 

enlighet med förvaltningslagen samt utifrån den speciallagstiftning som gäller för den 

verksamhet de arbetar med. Samtidigt ska de följa internt utarbetade riktlinjer som kan vara 

utformade utifrån andra mål såsom god styrning och kontroll. Eftersom anslagsbudgeten sätter 

ramen för myndigheternas resurstilldelning har handläggarna även tydliga produktionsmål. 

Handläggningsarbetet innebär därmed en balansakt mellan kvalitet och kvantitet samt mellan 
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ledningens och medborgarnas krav. Sammantaget är handläggarnas arbete styrt av regler och 

rutiner. Handläggning enligt en på förhand beskriven formell procedur syftar till att hindra 

maktmissbruk och korruption som kan avslöjas genom att formella regler bryts (Axberger, 

2010).  Vidare ställs höga krav på dokumentation av deras arbete eftersom en stor del av det 

består av myndighetsutövning, vilket medför att handläggarnas arbete ska kunna granskas av 

externa aktörer. Dokumentation från ärendehandläggning ingår exempelvis som en del i 

eventuella överklaganden. Det finns flera syften med dokumentationsskyldigheten. Ett skäl är 

att den enskilde ska ha möjlighet till insyn i sitt ärende. Andra skäl är att skapa 

forskningsunderlag och underlag för utvärdering för tillsynsändamål (Zanderin, 2010).  Med 

tanke på den starka regelstyrningen, kan man därför anta att kärnverksamheten främst präglas av 

det Ellström (2001) benämner produktionens logik som domineras av rutinbaserat handlande.  I 

vissa lägen, till exempel för att hantera oförutsägbara händelser, kan det dock tänkas att 

handläggarna måste vara kreativa och hitta snabba lösningar för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter. Det innebär att arbetet i enstaka situationer kan ha inslag av det Ellström (2001) 

kallar utvecklingens logik, vilken omfattar reflektion, experimenterande och risktagande.  

  

 

It-verksamhetens yttre kontext och produktionslogik 

 

Systemutvecklingsprofessionen kännetecknas av modeller, metoder, ramverk, programmerings-

språk och tekniker som antas öka kvaliteten vid utveckling av it-system. Samtidigt är 

utvecklingsprojekt komplexa adaptiva system då de består av många interagerande parter som 

ständigt lär sig från de erfarenheter som görs. Inom utvecklingsprojekten sker ständigt en 

organisering och omorganisering eftersom strukturerna styrs av de behov som uppkommer 

(Appelo, 2011). Därmed torde it-verksamhet till stora delar utgöras av utvecklingens logik. Det 

är ett kreativt arbete som kräver snabb problemlösning. För att åstadkomma problemlösning 

krävs att problemet kan placeras in i ett menings- och orsakssammanhang (Granberg och 

Ohlsson, 2009). Beslut om lagändringar kan fattas med kort framförhållning. Det gör att 

systemförvaltningen inom it-avdelningen måste påbörja arbetet långt innan kärnverksamheten 

har hunnit kravställt en lösning. Det är inte ovanligt enligt intervjuerna, att 

systemutvecklingsarbete får påbörjas utifrån lagtextens förarbeten, för att i slutskedet anpassa 

systemen till den färdiga lagen då den träder i kraft. 

 

Myndigheterna ska också effektivisera sin verksamhet. Enligt regeringen är ”it-inriktad 

verksamhetsutveckling ett av de viktigaste medlen för att utveckla verksamheten” 

(Riksrevisionen, 2011, s. 9). Således har båda myndigheterna startat nya utvecklingsprojekt som 

innebär att verksamheternas ärendehandläggning ska standardiseras och automatiseras så att 

manuell hantering minimeras.  Att parallellt arbeta med nyutveckling samtidigt som 

lagändringar ska implementeras i befintliga it-systemen är ett svårbalanserat arbete. Att som 

regeringen föreslår pröva om outsourcing av viss it-verksamhet ökar flexibiliteten och 

möjligheten att klara av denna balansgång är inte heller en enkel uppgift då det initialt kräver 

mycket analysarbete. Dessutom är flertalet av myndigheternas it-system skräddarsydda, 

egenutvecklade och väl integrerade eftersom deras verksamhet är unik och starkt regelstyrd 

(Knutsson och Nygren, 2011). Den kompetens som kan upphandlas på marknaden är därför 

begränsad.  
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Jämförelse mellan kärn- och it-verksamhetens förutsättningar 

 

Anställda inom offentlig sektor lyder under andra lagar än anställda inom privat sektor. Förutom 

förvaltningslagen som främst reglerar myndigheternas handläggning av ärenden, gäller 

offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400) vilken är nära kopplad till 

tryckfrihetsordningen. Enligt OSL är huvudregeln att sekretessbelagda uppgifter även skyddas 

mot andra myndigheter (Zanderin, 2010). 

Myndighetsledningen har ett ansvar dels att rätta sig efter och värna demokrativärden såsom 

politisk demokrati, rättsäkerhet och offentlig etik, dels att rätta sig efter ekonomivärden såsom 

funktionell rationalitet, kostnadseffektivitet och produktivitet. Handläggaren har ett individuellt 

ansvar då mycket av det de gör avser ärendehantering som omfattar myndighetsutövning. De 

kan därmed dömas för tjänstefel om handläggningen bedöms ha skett felaktigt eller oaktsamt 

enligt 20 § Brottsbalken.  It-ledningen inklusive it-personalen berörs främst av ekonomivärdena. 

Få regler i förvaltningslagen har att göra med ”annan förvaltningsverksamhet” än 

ärendehandläggning som exempelvis lokalfrågor och upphandling. Därmed torde 

förvaltningslagen ha större inflytande på kärnverksamhetens arbete än den har på it-

verksamhetens arbete. Dessa skilda förutsättningar kan innebära att de olika professionerna 

inom myndigheterna fokuserar på olika saker när de utför sina arbetsuppgifter.  

 

 

Mötespunkter 

 

Kärnverksamheten kan inte arbeta utan it-stöd och it-versamheten har ingen funktion utan 

kärnverksamhet. Kärn- och it-verksamhet möts via uppgifterna att beställa och leverera it-

tjänster. De it-tjänster som köps i det studerade fallet innehåller bland annat utveckling och 

underhåll av de it-system som används av handläggarna när de handlägger ärenden. Systemen 

har inbyggda regelverk och beräkningssnurror, vilket innebär att verksamhetsprocesserna och 

handläggningsprocedurer finns inbyggda i it-systemen. De innehåller även lagrad information 

om all ärendehantering, funktioner för statistikberäkning och ekonomisk uppföljning för att 

nämna några funktioner. Tjänsterna ska underhållas och utvecklas löpande utifrån 

kärnverksamhetens behov, vilket nödvändiggör interaktion mellan kärn- och it-verksamhet. 

Vidare behövs interaktion när det inträffar problem och störningar i datasystemen, så kallade 

incidenter. För att hitta lösningar vid incidenter kan det behövas utbyte av erfarenheter mellan 

kärn- och it-verksamhet för att snabbt hitta lösningar på akuta problem, eftersom lösningarna 

kan vara antingen enbart verksamhetsmässiga, en kombination av verksamhets- och it-lösningar 

eller enbart åtgärder i it-systemen.  

 

Den nya myndigheten har en egen it-avdelning som hanterar den övriga verksamhetens it-

behov. För att hantera de it-tjänster som köps från den levererande myndigheten för att stödja 

den överflyttade verksamheten, har myndigheterna etablerat en organisation för 

uppdragsstyrning. Den är uppbyggd enligt samverkansmodeller som vanligtvis används vid 

outsourcing mellan köpare och leverantör för att uppnå tydlighet när det gäller ansvar, 

utförande, kvalitet och uppföljning av kostnader. Styrning enligt dessa modeller sker i tre nivåer 

enligt Knutsson och Nygren (2011). Den strategiska nivån fokuserar på att förbättra värdet av 

samarbetet mellan parterna och på denna nivå sätts övergripande ekonomiska mål med 
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samarbetet.  Den taktiska nivån ser till att leveranserna stämmer med överenskomna 

servicenivåer genom att mäta och tidredovisa aktiviteter. Denna nivå preciserar de ekonomiska 

målen till konkreta planer. Den operativa styrningen ska slutligen borga för att det dagliga 

arbetet sker effektivt.  

 

Myndigheterna använder samma ramverk för att hantera it-infrastruktur, samma 

projektstyrnings- och systemförvaltningsmodell samt liknande systemutvecklingsmetoder, 

vilket torde underlätta kommunikationen mellan myndigheterna. Exempel på standardiserade 

ramverk som båda myndigheterna använder är ITIL vilket omfattar ett antal principer för att 

hantera it-infrastruktur. Ramverket innehåller detaljerad information om hur it-relaterade 

uppgifter ska utföras. Exempel på modeller som båda myndigheterna använder är 

projektstyrningsmodellen Pejl och systemförvaltningsmodellen pm3. Det kan ändå vara en 

utmaning för den nya myndighetens aktörer att köpa it-tjänster som är verksamhetskritiska, 

eftersom det it-stöd som köps aldrig har varit i deras egen regi. De har inte heller övertagit it-

personal som har ingående kunskaper om it-tjänsterna. Detta gör att det inom den nya 

myndigheten saknas utförlig kunskap om it-tjänsternas beskaffenhet, vilket kan försvåra 

kravställning när man vill utveckla tjänsterna. 
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Studiens resultat 

I detta kapitel redogörs för det resultat som framkommit i intervjuerna. Resultatet presenteras 

utifrån den analysmodell som huvudsakligen använts, se figur 4 i metodkapitlet. Enligt denna 

påverkas arbetsplatsens lärmiljö av det produktionssystem den är en del av och tillämpade 

managementstrategier, vilka i sin tur påverkar arbetsorganisationens utformning. Vidare 

inverkar individernas personliga erfarenheter på lärmiljön. De fynd som studien genererat 

presenteras som underrubriker till modellens komponenter. Först behandlas den bild av 

arbetsorganisationen som framträder i intervjuerna och därefter de managementstrategier som 

synes tillämpas i det studerade fallet för att hantera den nya situationen. Härigenom erhålls en 

bild av det sammanhang inom vilken de kunskaps- och kompetensmässiga aspekterna av 

omstruktureringen ska förstås. Slutligen behandlas begreppet beställarkompetens såsom det 

framstår utifrån en analys av intervjuerna. Information om det produktionssystem fallet ingår i, 

redogörs för i kapitlet ”Fallpresentation”, inte i detta kapitel.  

Arbetsorganisation 

I detta avsnitt redogörs för arbetsorganisationen så som den framträder i intervjuerna för 

kärnverksamheten i den nya myndigheten respektive it-verksamheten i båda myndigheterna. 

Arbetsorganisationens utformning påverkar organisationsmedlemmarnas lärmöjligheter. Syftet 

är att få en uppfattning om vilka ändringar som görs i en arbetsorganisation vid en delning av 

verksamheten samt hur dessa ändringar påverkar organisationens förmåga att behålla och 

utveckla kunskap och kompetens.  

Tre produktionslogiker framträder  

Genom intervjuerna framträdde tre olika produktionslogiker som kan härledas till den yttre 

kontexten inklusive det Felstead et al. (2009) benämner produktionssytem. Handläggningen i 

kärnverksamheten och organiseringen av denna präglades av myndigheters produktionssystem 

medan it-verksamheten präglades av it-branschens produktionssystem. Samarbetet kring köp 

och leverans av de verksamhetsnära it- tjänster framstod som ett tredje produktionssystem, som 

i mångt och mycket handlade om att få de övriga två att mötas.  
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Den hierarkiska kärnverksamheten 

 

I intervjuerna framkom att arbetsorganisationen i den nya myndighetens kärnverksamhet var 

organiserad utifrån hierarkiska principer från myndighetschefen ner till handläggarna i enlighet 

med en formellt fastställd arbetsordning. Handläggarna arbetade efter en mycket väldefinierad 

process och detaljerade vägledningar. Arbetsorganisationen för handläggarna var i allt väsentligt 

oförändrad i förhållande till hur den bedrevs i den gamla myndigheten, eftersom man övertagit 

såväl personal som processer då man inte hade gjort några större förändringar i vare sig 

organisation eller arbetsprocesser. En handläggare arbetade enbart med en produkt och inom sin 

arbetsgrupp. Det fanns en gruppledare som ledde och fördelade arbetet, som i sin tur styrdes av 

en enhetschef. Arbetsgruppen var således homogen och handläggarna arbetade självständigt 

med ärenden som berörde en specifik produkt. Det fanns en processägare för produkten som 

agerade över enhetsgränserna med uppgift att effektivisera processen och se till att samtliga 

handläggare arbetade enhetligt efter processen.  

 

 

Den teambaserade it-verksamheten 

 

Organisationen i den levererande myndighetens it-verksamhet karaktäriserades snarare av it-

branschens logik, trots att den formellt var organiserad på samma hierarkiska sätt som 

kärnverksamheten med avdelningar och enheter. Den dominerande produktionslogiken innebar 

att it-medarbetare måste arbeta över enhetsgränserna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.  

Många olika delar skulle synkronisera såsom förvaltning och drift av it-tjänsterna liksom 

utveckling av dessa. Arbetet skedde därför i olika systemutvecklingsteam som sträckte sig över 

enhets- och avdelningsgränser, eftersom respektive teams delleveranser skulle sammanfogas till 

en och samma it-produkt.  

 

För att förvalta och utveckla de specifika it-system som enbart den nya myndigheten använde, 

hade man inrättat en särskild leveransorganisation som bestod av flera leveransteam med fast 

bemanning som vardera leddes av en teamledare. Varje leveransteam var bemannad med olika 

roller såsom kravfångare, utvecklare, testare och arkitekt. Rollerna omfattade specifika 

kompetenser som ansågs vara nödvändiga för att arbetet skulle kunna utmynna i en it-produkt. 

Ett team inom leveransorganisationen bestod således av många specifika yrkesroller medan en 

arbetsgrupp inom handläggningsverksamheten bestod av i princip en och samma yrkesroll. 

Medarbetarna inom leveransorganisationen hade därför i motsats till handläggarna, stort behov 

av kunskapsutbyte med varandra, eftersom produktionskompetensen satt i teamens totala 

kompetenser och inte hos var och en av dem. Vid incidenter, när man inte visste vad som hade 

inträffat, samlades alla medlemmar i teamet för att lösa problemet. Vid sådana tillfällen uppgavs 

att alla medlemmar ställde upp med sin unika kompetens, eftersom systemen inte fick stå stilla. 

Samtliga teammedlemmars kompetens ansågs nödvändig för att möjliggöra problemlösning och 

upprätthålla kompetensen om systemen. Teamens sammanlagda kompetens bidrog också till att 

man kunde arbeta förebyggande för att undvika framtida incidenter. Större utvecklingsinsatser 

bedrevs som separata projekt, men där ingick alltid någon från förvaltningsteamet som hade 

kompetens om de system som enbart användes av den nya myndigheten och deras produkter.   
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Arbetet inom den studerade leveransorganisationen uppgavs vara organiserad enligt liknande 

principer som övriga team inom den levererande myndighetens it-verksamhet. Förutom att ha 

koncentrerat den kompetens som enbart berörde den nya myndigheten till några få orter, hade 

man arbetat med att få till ett smidigt arbetssätt gentemot kontaktpersonerna inom den nya 

myndigheten. I övrigt hade den nya myndighetens tillkomst inte genererat några 

arbetsorganisatoriska förändringar.  

 

Samma produktionslogik föreföll gälla för den nya myndighetens egen it-verksamhet och dess 

arbetsorganisation var uppbyggd på liknande sätt som i den levererande myndigheten Båda 

myndigheternas it-avdelningar hade också skapat en operativ organisation för uppdragsstyrning 

som hade hand om alla beställningar och leveranser sinsemellan, men också mot andra externa 

leverantörer.  

 

 

Den nya samordnande funktionen för uppdragsstyrning 

 

Den största organisatoriska förändringen som myndighetsdelningen medfört synes vara 

inrättande av funktionen för uppdragsstyrning med syfte att vara kittet mellan de båda 

myndigheterna Den var uppdelad i en strategisk, en taktisk och en operativ nivå enligt 

vedertagna samverkansmodeller på marknaden.  Den strategiska nivån arbetade på 

myndighetsledningsnivå och samordade samarbetet på myndighetsnivå samt hanterade 

prioriteringskonflikter vid sidan av ordinarie linjearbete. På taktisk nivå hade respektive 

myndighet utsett en samordnare som på halvtid ansvarade för att följa upp samarbetet utifrån 

överenskommelser om tjänsteinnehåll och kostnader.  För varje tjänst hade myndigheterna på 

operativ nivå utsett en uppdragsansvarig vars uppgift var att förvalta och vidareutveckla 

tjänsterna. Uppdragsansvariga för it-tjänsterna tillhörde respektive myndighets funktion för 

uppdragsstyrning.  Den samverkansmodell man arbetade efter byggde på principen om ”Single 

Point of Contact” (SPOC), vilket innebär att frågor mellan köpare och säljare av tjänster ska 

hanteras via en och samma kontaktperson på varje nivå; operativ, taktiskt respektive strategisk. 

Formaliserat arbetssätt mellan myndigheterna 

Intervjuerna ger vid handen att relationen mellan myndigheterna baserades på formella, 

skriftliga överenskommelser och en strävan efter att formalisera kontaktvägarna. Att introducera 

ett helt nytt fenomen – att köpa verksamhetsnära it-tjänster – förefaller emellertid skapa 

otydlighet i relationen eftersom intentionerna i de skriftliga överenskommelserna inte gick att 

realisera, då verkligheten synes vara mer komplex än vad som framgår av de dokument som 

beskriver överenskommelsen.   

 

 

Skriftliga överenskommelser   

 

En utgångspunkt för myndigheternas samarbetsrelation när det gäller köp av tjänster var en 

skriftlig överenskommelse som beskrev principer för samarbetet och riktlinjer för under vilka 
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förutsättningar tjänster och samarbetsformer skulle utvecklas och förvaltas. Därutöver fanns 

beskrivningar av överenskomna tjänster inklusive servicenivåer. I dessa avgränsades och 

specificerades tjänsteinnehållet för att underlätta uppföljning av innehåll, servicenivåer, 

kostnader och kvalitet. De skriftliga överenskommelserna syftade till att skapa trygghet i 

samarbetet. Tjänstebeskrivningarna hade i huvudsak utarbetats av it-verksamheten i den 

levererande myndigheten, innan verksamheterna delades. Som hjälp hade man anlitat konsulter, 

specialiserade på tjänstefiering av it. Det innebar även att den nya myndighetens personal som 

skulle arbeta efter tjänstebeskrivningarna, inte hade varit med att forma vare sig tjänsterna eller 

samarbetsformerna.  

 

Överenskommelserna ställde dock till kompetensrelaterade problem, framför allt för den 

levererande myndighetens it-avdelning. Exempelvis menade man att den överenskomna 

kostnadsmodellen inte medgav utrymme för att investera i framtida kompetensbehov som den 

nya myndigheten kunde komma att behöva. Man måste vänta till den nya myndigheten formellt 

gjorde en beställning och då befarade man att man inte skulle kunna erbjuda rätt kompetens, 

vilket innebar en risk att man inte skulle kunde leverera det den nya myndigheten behövde.  

 

När vi inte kan leverera vad de vill ha beror det främst på kompetensbrist […]  Vår 

kostnadsmodell medger inte att vi kan investera i strategisk kompetens som [den nya 

myndigheten] kan behöva. Vi måste vänta tills de lägger en beställning. (chef it, 

strategisk nivå) 

 

 

Beställningsförfarandet hade även påverkan på hur den nya myndigheten fick tillgång till den 

mest lämpade kompetensen. Medel för utveckling avsattes varje år i budgeten, men om den nya 

myndigheten inte i god tid beställde utvecklingsprojekt, måste den levererande myndigheten 

låna ut personer med kompetens om den nya myndighetens it-system till sina egna projekt 

eftersom de inte kunde gå sysslolösa. 

 

Vi har personal till en viss nivå men om de kommer med för lite beställningar, måste vi 

flytta folk till andra delar av verksamheten. Det är en ledningsgruppsfråga. Vi måste styra 

upp och prioritera och sprida utvecklingsbehovet resursmässigt över året, allt kan inte 

göras samtidigt. Förra året ville den nya myndigheten starta upp [drygt 25] projekt under 

en och samma månad, nu börjar förståelsen finnas att det inte går. (chef it, operativ nivå) 

 

Det överenskomna beställningsförfarandet hade också inneburit att den nya myndigheten 

skickade enstaka, separata förfrågningar successivt till den levererande myndigheten, vilket 

medfört att den levererande myndigheten inte förstått syftet med det som skulle göras. Enskilda 

beställningar svällde med flera tusen timmar.  Det hade visat sig att den nya myndigheten hade 

bedrivit ett större utvecklingsprojekt, men den levererande myndigheten hade inte haft kunskap 

om detta.  Eftersom de saknade en bild av vad beställningarna sammantaget skulle leda till, 

samtidigt som förutsättningarna hela tiden ändrades, blev kvaliteten i leveransen inte så bra som 

den skulle kunna ha blivit om man hade haft mer insikt om syftet med beställningarna menade 

man inom den levererande myndighetens it-avdelning. Hade den nya myndigheten involverat 

den levererande myndigheten i ett tidigare skede i kravspecifikationsarbetet, hade projektet 

troligtvis gått bättre menade man. 
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Vi såg inte sammanhanget, beställningarna blev enskilda öar, då kan det bli hur rätt eller 

fel som helst. (chef it, operativ nivå) 

 

 

Samarbete genom formella mötesforum  

 

På strategisk och taktisk nivå inom uppdragsstyrningen hade man redan från början haft 

regelbundna möten kring samarbetet, diskuterat problem och prioriteringar. Uppföljning gjordes 

månadsvis i form av statusrapporter som beskrev hur samarbetet fungerat utifrån de skriftliga 

överenskommelserna och det gjordes noggranna kostnadsuppföljningar.  Uppdragsansvariga på 

operativ nivå hade därefter utifrån statusrapporterna löpande avstämningar för att kunna vidta 

åtgärder och utveckla gemensamma arbetsprocesser.  Även it-chefer på operativ och strategisk 

nivå hade redan från början regelbundna möten sinsemellan för att få samarbetet att fungera så 

smidigt som möjligt.  

 

Allteftersom, hade informella kontaktvägar kartlagts mellan myndigheterna när det gäller it-

beställningar och tjänsteleveranser och man hade målmedvetet arbetat för att styra om dem till 

formella mötesforum. Detta arbete hade främst drivits av uppdragsansvariga i respektive 

myndighet med stöd av deras enhetschefer. Det fanns därför vid intervjutillfället ett forum för it-

utveckling där berörda it-ansvariga personer och uppdragsansvariga träffades för att diskutera 

hur arbetet hade fortlöpt för att hitta åtgärder som kunde vidtas för att förbättra 

tjänsteleveranserna. På operativ nivå fanns ett flertal förvaltningsråd, forum för 

releasesamordning samt incident- och supportuppföljning. Arbetet med att skapa formella 

mötesforum hade drivits gemensamt av myndigheternas funktioner för uppdragsstyrning. 

 

Vi har kartlagt forumanalys där vi fastställt vilka forum som finns på olika nivåer, på 

strategisk, taktisk och operativ nivå, olika roller som ska kommunicera för att komma 

ifrån informella kontakter. (uppdragsansvarig) 

 

 

De it-tjänsterna som den nya myndigheten köpte, omfattade it-system som även den levererande 

myndighetens kärnverksamhet använde. Därför kunde den nya myndigheten inte ensidigt 

besluta om förändringar i it-tjänsterna då förändringar i gemensamma it-system också 

påverkade den levererande myndighetens kärnverksamhet. Det fanns således ett behov av 

gemensamma mötesforum kärnverksamheterna emellan för att möjliggöra överenskommelser 

kring utveckling av de gemensamma systemen. Några sådana hade emellertid inte etablerats 

enligt intervjuerna, vare sig formellt eller informellt.  På samtliga nivåer i båda 

organisationernas funktioner för uppdragsstyrning upplevde man detta som ett stort problem.  

 

När vi vill göra förbättringar slår det mot deras verksamhet. Det är trickigt. Det som berör 

de tjänster som bara vi använder har vi inga svårigheter med. (uppdragsansvarig)   

 

Bristen på kommunikation mellan kärnverksamheterna hade inneburit att den nya myndigheten 

hade beställt ny funktionalitet i systemen som sedan stoppats när förändringen kom till den 

levererande myndighetens kärnverksamhets kännedom, vilket medfört onödigt arbete. 
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Vår verksamhet kommer in i ett sent skede.[…] Det borde vara först kontakt mellan 

verksamheterna [inom den levererande myndigheten och den nya myndigheten]. När de 

är överens ska en beställning göras till it. It är ju ett stöd. It ska inte göra utredningen 

innan den kommer till verksamheten. (uppdragsansvarig) 

 

Avsaknaden av kommunikation mellan kärverksamheten när det gäller förändringar i 

gemensamma system medförde irritation och att oenigheter eskalerats till högsta ledningen för 

ett avgörande. När myndigheternas behov divergerade och ärendet eskalerats för beslut till 

högsta myndighetsnivå, medförde deras beslut negativa konsekvenser för den myndighet som 

inte hade fått igenom sin vilja. 

 

Det finns en del saker som vi önskar men som inte tas omhand inom [den levererande 

myndighens organisation] Men deras verksamhet kommer säkert säga att vi får det vi vill 

ha men inte de, det är svårigheten med delade tjänster. Vi har slagit om en sak när det 

gäller det gemensamma handläggningssystemet. Där sa [den levererande myndighetens 

kärnverksamhet] först blankt nej, då eskalerades det till högre nivå. På högre nivå sa man 

ja, vilket inneburit att de fått vara med och betala för förändringar som de inte vill ha. 

(uppdragsansvarig) 

 

Trots medvetenheten om att ett samarbete behövde utvecklas, framkom det inte i intervjuerna att 

myndigheternas kärnverksamheter arbetar aktivt för att få tillstånd ett mötesforum för att 

hantera förändringar i gemensamma system. Innebörden i kontrakten var att den nya 

myndighetens behov skulle tillfredsställas, men eftersom det inte fungerade i praktiken när det 

gäller delade tjänster, arbetade den levererande myndighetens operativa nivå efter en pragmatisk 

princip som innebar att den myndighet som har flest användare implicit styrde utvecklingen. 

Detta faktum erkändes på flera chefsnivåer i den levererande myndigheten, men det var inget 

man talar om inom den nya myndigheten. På den strategiska nivån för uppdragsstyrningen i den 

nya myndigheten, sades att rutiner fanns och att problemet var att medarbetarna inte arbetade 

efter den. 

 

Det finns rutiner och prioriteringsråd, allt fungerar, men problemet är att våra 

medarbetare inte följer överenskomna rutiner och kontaktvägar. (chef, strategisk nivå) 

 

 

Otydlig bild av innebörden i begreppet ”köp av tjänst” 

 

Av ovanstående framträdde en bild av att innebörden av att köpa tjänster varierade bland de 

intervjuade aktörerna i den nya myndigheten. Å ena sidan fanns ett kontrakt med innebörden att 

den levererande myndigheten skulle tillhandahålla det den köpande behövde, men eftersom 

vissa av tjänsterna användes av båda myndigheternas kärnverksamheter, kunde den levererande 

myndighetens it-avdelning inte uppfylla dessa, såvida önskningarna inte också efterfrågades av 

den egna kärnverksamheten. Det låg en inneboende problematik i själva överenskommelsen 

som inte ifrågasattes och inte hanterades. I intervjuerna var det främst internrevisionen inom den 

nya myndigheten som öppet resonerade kring detta och menade att det var svårt att mer i detalj 

förstå vad tjänsterna består av.  
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Vi köper en hel funktion inklusive att de ansvarar för att säkerställa leveranser och 

kontroller[…] Det är lätt att skriva in i avtal att de ska följa våra riktlinjer men att pricka 

av vad det innebär och vad som görs och rapporteras till oss är en annan fråga. 

(internrevison)  

 

I intervjuerna framkom olika tolkningar av vad det innebar att köpa it-tjänster och därmed 

uppstod olika förväntningar på vad samarbetet skulle utmynna i. Den levererande myndighetens 

it-chefer på olika organisatoriska nivåer, menade att det innebar att den nya myndigheten inte 

skulle behöva veta vilka komponenter tjänsten bestod av. Den skulle beställa en funktion och 

skulle inte behöva bry sig om ”plåt och skrot” i datorn, sade exempelvis ett par av de chefer som 

intervjuats. Den nya myndighetens beställare skulle kunna göra bra beställningar och tydliggöra 

vad de ville uppnå med förändringen och den levererande myndigheten skulle teckna ett 

kontrakt på vad som skulle göras och sedan utföra detta. It-chefen på strategisk nivå i den nya 

myndigheten och den strategiskt ansvariga personen för uppdragsstyrningen uppfattade 

fenomenet att köpa en tjänst på liknande sätt, och menade att problemet var att de it-tjänster som 

köptes inte var konstruerad i enlighet med överenskommelsens intentioner. Överenskommelsen 

innebar att myndigheten skulle få igenom sina önskemål om förändringar i tjänsterna, men 

eftersom de innehöll delade tjänster som även den levererande myndighetens egen 

kärnverksamhet använde, kunde önskemålen inte realiseras fullt ut. Eftersom 

överenskommelsens intention var att önskemålen skulle realiseras, ansåg dessa chefer inte att 

den nya myndigheten skulle vara med och prioritera vad som skulle göras, utan den levererande 

myndigheten skulle helt enkelt leverera det som den nya myndigheten hade beställt.  

 

De tycker att vi ska sitta med och prioritera, men vi vill köpa en tjänst! Var god leverera 

det vi har beställt! (chef it, strategisk nivå) 

 

Den konkreta innebörden av att köpa en tjänst uppfattades olika av de två intervjuade 

verksamhetscheferna i den nya myndighetens kärnverksamhet. Den ene sade sig inte veta vad 

det innebar att köpa en tjänst. 

 

Vet inte hur vi definierat ägande och köp av tjänst […]. Vi köper en färdig tjänst, då ska 

den väl vara testad och hålla god kvalitet. (verksamhetschef 1)  

 

Denne verksamhetschef ansåg också att den nya myndigheten skulle vara med att prioritera när 

det gäller de delar som berörde båda myndigheterna och uttryckte således en annan åsikt än den 

som framkom i intervjun med it-chefen. 

  

Problemet är att vi inte får återkoppling, vi har inga bra kanaler att vara med i 

prioriteringen. Vi har problem med våra generaldirektörers beslut. (verksamhetschef 1)  

 

Den andra chefen i kärnverksamheten som hade sitt ursprung i den gamla myndigheten hade å 

andra sidan en klar uppfattning om vad det innebar att köpa it-jänster.  

 

[Den levererande myndigheten] äger systemen, de förfogar över systemen. Det är en 

tillgång som de förfogar över, men som vi finansierar via avskrivningar och räntor och 
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betalar förvaltningskostnaderna. Det är vår information. Den förvaltas av dem. Kan 

likställas vid outsourcing. De äger systemen, men vi äger informationen och regelverket. 

Vi kravställer förändringar, testar och godkänner leveranser. (verksamhetschef 2)  

 

Denne menade också att det var enklare för honom att förstå innebörden i tjänstebegreppet, 

eftersom han hade arbetat på samma sätt när all verksamhet bedrevs i den levererande 

myndigheten. 

 

Tjänstebegreppet är enklare för mig när det gäller [den levererande myndighetens] it-

tjänster, för jag kan ju tjänsterna sedan tidigare. (verksamhetschef 2)  

 

Inom den operativa nivån i den nya myndighetens it-verksamhet föreföll man ha samma syn på 

vad det konkret innebar att köpa en tjänst som liknar den senare verksamhetschefen. Men här 

fanns en fundering över hur renlärig man skulle vara när det gällde att köpa en tjänst eftersom 

man inte hade kunskaper om dess komponenter. 

 

Att vara en bra beställare är en utmaning, hur renodlade ska vi vara av att köpa en tjänst? 

Vi blir bättre kravställare om vi vet hur det ser ut hos [den levererande myndigheten]. 

(chef it, operativ nivå) 

Managementstrategier 

Förutom arbetsorganisation och arbetssätt påverkar ledningens tillämpade managementstrategier 

lärvillkoren. Den genomförda förändringen innebar främst förändring i ledningsstukturer 

eftersom verksamheterna i sig inte omorganiserades i särskilt stor utsträckning. För att hantera 

den nya situationen använde sig cheferna av nya managementstrategier. Här nedan redogörs för 

de strategier och metoder som kunnat urskönjas i intervjuerna.  

 

 

Ramverk, modeller och roller - en tydlig strategi  

 

Fenomenet att köpa kärnkritiska it-tjänster är ovanligt i staten. Samarbetet skulle dessutom 

etableras på kort tid, varför konsulter anlitades för att definiera tjänsterna. It-cheferna på 

strategisk nivå i de båda myndigheterna var nytillsatta och hade rekryterats från privat 

verksamhet. Den operativt ansvariga chefen för uppdragsstyrning i den nya myndigheten 

rekryterades också från privat verksamhet. Samtliga förefaller ha haft erfarenhet av att arbeta 

efter vedertagna metoder som används vid outsourcing på marknaden och i de roller som 

modellerna föreskriver.  Inom den levererande myndigheten hade man tillsatt en 

leveransansvarig som också kom från privat verksamhet med bland annat en bakgrund som 

konsultchef. 
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Inom båda myndigheternas it-verksamhet arbetade man formaliserat efter it-branschens ramverk 

och standarder som finns att upphandla på marknaden, vilka innehåller definierade begrepp och 

definierade yrkesroller. Båda myndigheterna hade förutom uppdragsansvariga för it-tjänster 

även liknande roller som möttes sinsemellan såsom incident manager, problem manager och 

change manager. Att arbeta efter dessa ramverk sades underlätta kommunikationen.  Det fanns 

också en rutinbeskrivning för hur ärenden skulle hanteras mellan myndigheterna liksom verktyg 

som användes för att hålla ordning på ärendegången och kommunikation kring ärenden när det 

gäller ändringsbegäran och leverans av förändringar i it-tjänsterna. Av alla tjänster som ingick i 

samarbetet, upplevdes it-tjänsterna fungera bäst, varför den strategiska nivån i 

tjänsteorganisationen nyligen beslutat att förändringar som berör alla tjänster fortsättningsvis 

skulle hanteras via uppdragsansvariga för it i respektive myndighet.  

 

Vi har kommit långt i processen, hittat flöden och rutiner. Vi får mer och mer ansvar för 

att hantera det dagliga, även för andra tjänsteområden, nu ska alla tjänster gå via mig och 

[tjänsteansvarig hos den levererande myndigheten] för att få kontroll. Vi har ju 

uppbyggda processer och arbetssätt. (uppdragsansvarig) 

 

 

Dokumentation som strategi - på gott och ont 

 

Kontroll och tydliggörande av ansvarsgränser mellan myndigheterna var ord som ofta framkom 

i intervjuerna med strategiska chefer i den nya myndighetens kärnverksamhet. Ett sätt att visa 

att man hade kontroll och tydliggjort respektive myndighets ansvar, var att ha dokumentation 

över rutiner och processer. Därför hade cheferna valt att lägga stor vikt vid att dokumentera 

processer och ansvarsgränser. 

  

Informationen i processen är viktig så vi har haft hög prioritet att få den väl 

dokumenterad. Utifrån processbeskrivningen ser man också vilken myndighet som 

ansvarar för olika delar. Den ligger på intranätet. (verksamhetschef 2) 

 

Även när det gäller kunskapsöverföring från den levererande myndigheten, var kartläggning och 

dokumentation av verksamhetsprocesserna en tydlig strategi. En av de strategiska cheferna i den 

nya myndigheten menade att man hade begärt ut dokumentation om it-systemen från den 

levererande myndigheten av kompetensskäl, för att lära sig och kunna bli en mer kompetent 

beställare. 

 

Vi har ställt frågor om checklistor […] vi har försökt få ut dokumentation för att lära oss 

förstå och då blir man irriterad för att de inte lämnar ut dokumentationen. De säger att de 

inte vill det. (verksamhetschef 1) 

 

På den operativa nivån för uppdragsstyrning inom den nya myndigheten, var man dock tveksam 

till kunskapsöverföring genom dokumentation. Man menade att det var svårt, och pekade i 

stället på betydelsen av att samarbeta. 

  

Vi har efterfrågat information om systemdokumentation för att bättre förstå samband för 

att formulera beställningar på ett bättre sätt, men det är svårt, det är svårt att ha kunskap 
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om en leverantörs system, det måste ske genom att man samverkar, att man diskuterar 

lösningar och det gör vi. (uppdragsansvarig) 

 

Även inom funktionen för uppdragsstyrning gjordes en hel del dokumentationsarbete, men 

skälet uppgavs inte främst vara kontrollbehov, utan syftet var att få en bild av helheten för att 

sedan kunna förbättra de arbetsprocesser som berörde båda myndigheterna. Exempelvis pågick 

vid intervjutillfället ett arbete med att kartlägga hela ärendegången, från det att ett behov 

uppstod i den nya myndigheten, fram till dess att leverans av ändringen hade skett från den 

levererande myndigheten. På så sätt skulle man få kunskap om hur många olika mellanhänder 

som var involverade ”från ax till limpa”.  

 

Den nya myndighetens krav på dokumentation ställde emellertid till problem för den 

levererande myndighetens it-verksamhet. Här var chefer på olika nivåer i it-verksamheten 

bekymrade över att den nya myndigheten hade ett stort kontrollbehov och man förstod inte 

varför de begärde ut dokumentation över systemens konstruktion. De menade att båda 

myndigheterna var högt säkerhetsklassade och hade samma hårda sekretesskrav samt lydde 

under samma myndighetsförordningar vilket borde räcka för att ge trygghet i relationen. Kraven 

på dokumentation ansågs stjäla viktig tid från det egentliga arbetet som måste utföras för att få 

tjänsterna att fungera. 

  

De begär ut mycket information, det blir mycket arbete med kontroll, det blir tårta på 

tårta. Vi ska ha ett möte om detta. Varför måste de ha systemdokumentation? Varför 

behöver de veta? Vad ska de använda den till? Vi har ju fullständig öppenhet, varför vill 

de ha detaljer? Vad ska det leda till? Vari består oron? (chef it, operativ nivå) 

 

 

Eliminering av gamla kontaktvägar – strategi för kontroll och legitimering  

 

Båda myndigheterna hade som tidigare nämnts, arbetat med att styra om kontaktvägarna mellan 

myndigheterna från informella till formella. Nya yrkesroller hade inrättats som hanterade de 

formella kontakterna och nya rutiner hade upparbetats för att styra kommunikationen mellan 

myndigheterna enligt SPOC-principen.  Chefer på både strategisk och operativ nivå hade hög 

tilltro till de formella kontakterna och brister i samarbetet uppgavs bero på att medarbetarna inte 

följde de nya kontaktvägarna.  

 

Ett problem är att våra medarbetare agerar på gamla kontakter. Då kortsluts de andra 

vägarna som vi byggt upp. (verksamhetschef 1) 

 

Gamla kontaktvägar upplevdes skapa oreda och minska kontrollmöjligheter och uppföljning av 

samarbetet. När problem uppstod i den nya myndighetens kärnverksamhet, kontaktade 

handläggarna den levererande myndighetens it-avdelning enligt gamla etablerade kontaktvägar 

och då loggades inte incidenterna, vilket försvårade processförbättringar och hindrade den nya 

myndigheten att följa upp den levererade myndighetens verksamhet. Tanken var att anställda 

inom organisationen för uppdragsstyrning skulle vara informationskanal vid problem och fick 

inte de veta problemen först, var det inte säkert att hela verksamheten skulle få information om 

vad som var problemet, menade man. Men trots att chefer på strategisk nivå betonade vikten av 
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att använda de formella kontaktvägarna, agerade de inte alltid själv efter dessa principer, 

menade man på operativ nivå inom den nya myndighetens uppdragsstyrning. 

 

Det finns mycket gamla kontakter med leverantören som hålls vid liv. Vi slåss emot det 

varje gång vi har en incident – att få verksamheten att tro att rutinerna fungerar. Ju större 

kris och ju högre upp i organisationen, desto mer avviker man från rutiner. 

(uppdragsansvarig) 

 

Även när det gällde kravställning på ny funktionalitet i tjänsterna framgick det av intervjuerna 

att man hade haft som strategi att skära av gamla kontaktvägar. Samtidigt menade cheferna att 

de hade varit dåliga på att kommunicera de nya formella kontaktvägar för hur förändringsbehov 

och önskemål skulle hanteras internt inom den egna myndigheten. En konsekvens av detta var 

att det inledningsvis kom få beställningar på förändringar i it-systemen. Det hade man styrt upp 

genom att införa en förvaltningsmodell och tydliggjort kommunikationskanalerna. 

 

Förra året hade vi inte förvaltningsorganisationen på plats. Det blir mer beställningar nu 

för nu har vi skapat kanalerna och verksamhetssidan vet hur de ska få in önskemål. (chef 

it, operativ nivå ) 

 

En annan anledning till att man ville styra upp kontaktvägar vid beställning av förändringar var 

att den nya myndighetens it-avdelning ville få bättre kontroll och kunskap om de aktiviteter som 

den levererande myndighetens it-avdelning utförde.   

 

Den levererande myndighetens it-avdelning har löpande kontakt mot vår verksamhet. Vi 

har bara kontroll på beställningar och offert men inte processen över det som händer 

sedan. (chef it, operativ nivå) 

 

Den nya myndighetens it-avdelning hade tidigare inte blivit involverade i arbetet med att 

kravställa förändringar i it-tjänsterna. Det hade upplevts som ett problem att beställare i 

myndighetens egen kärnverksamhet hade direktkontakt med den levererande it-avdelningens 

systemspecialist när det gäller att utarbeta lösningsförslag. Man menade att de istället först 

borde prata med de it-ansvariga inom den nya myndigheten som i sin tur skulle förmedla 

behoven till it-personalen hos den levererande myndigheten.  

 

Även den levererande myndighetens it-avdelning arbetade för att styra upp informella kontakter 

för att öka kontrollen över det arbete som utfördes, men då främst av ekonomiska, 

kvalitetsmässiga och uppföljningsmässiga skäl, snarare än kunskapsmässiga. 

 

För vi måste ha koll på vad vi ska göra. Därför måste allt gå den formella, skriftliga 

vägen. (uppdragsansvarig) 

 

 

Dialog - en central strategi inom it och funktionen för uppdragsstyrning 

 

Som komplement till formellt arbetssätt, uppgav man på samtliga nivåer inom båda 

myndigheternas organisation för it och funktion för uppdragsstyrning att man arbetade aktivt 
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med att bygga en relation sinsemellan och uppmuntrade till dialog, vilket också avspeglade sig i 

att man föreföll vara mer nöjd med samarbetet än vad man var i den nya myndighetens 

kärnverksamhet. På operativ nivå var dialog också nödvändig för att arbetet skulle fungera så 

smärtfritt som möjligt. 

 

Vi har många möten eftersom det är mycket som behöver diskuteras. Man har möten 

kring det som hänt och det som ska göras och man pratar regelbundet med varandra. 

Löpande avstämningar sker. (chef it, operativ nivå, nya myndigheten ) 

 

Vi jobbar jätteöppet. Vi jobbar så mycket ihop, så det är diskussioner i princip varje dag. 

(chef it, operativ nivå, levererande myndighet) 

 

Uppmuntran till informell dialog framträdde däremot inte på ett uttalat sätt i intervjuerna med 

kärnverksamhetens chefer. Här tycktes man mena att arbetet fungerade om det formella 

samarbetet fungerade. Vare sig chefer på strategisk nivå eller chefer på enhetsnivå i 

handläggningsverksamheten framhölls vikten av dialog för att samarbetet skulle fungera bättre. 

Det framkom hos den ena myndighetschefen en önskan om att kunna påverka den levererande 

myndighetens personal, men denne föreföll inte veta hur det skulle gå.  

 

Rutiner och avtal är viktiga men det handlar om hur människor kommunicerar med 

varandra, inställning och attityd. Man kan granska alla rutiner men det handlar om 

människor. Hur får man deras ledning med på tåget, hur besvärligt blir det för dem om vi 

inte lyckas?  Hur kan de känna sig involverade och ansvariga och förstå att vår framgång 

är deras? (verksamhetschef 1) 

Kunskaps- och kompetensmässiga aspekter 

I detta avsnitt redovisas vad som framkommit i intervjuerna om hur den genomförda 

förändringen påverkat informanternas möjligheter att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. 

Syftet är att belysa kunskaps- och kompetensmässiga aspekter som kan härledas till 

omstruktureringen.  

 

Strategisk ledningsnivå i den nya myndigheten - kunskapsmässiga förlorare  

 

Chefer på strategisk nivå menade att lösningen med att köpa it-tjänster medförde att man 

saknade kontroll och att flexibiliteten begränsades, vilket innebar att man inte kunde utveckla 

verksamheten i önskad utsträckning och takt.  Trots att it-avdelningen i den nya myndigheten 

var nöjd med innehållet och kvaliteten i de tjänster som tillhandahölls av den levererande 

myndigheten liksom dess bemötande, ville man ändå frigöra sig för att få ökad autonomi.  

 

Syftet är att få kontroll och få tag i flexibiliteten, att snabbare kunna göra ändringar och 

få transparens.  (chef it, strategisk nivå) 
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Även om tanken med att köpa tjänster var att man inte skulle behöva veta hur de produceras 

utan bara koncentrera sig på dess funktionalitet, upplevdes kunskapsbrist om tjänsternas 

komponenter vara ett problem för den nya myndigheten. Man ansåg sig behöva ha mer 

information om tjänsternas uppbyggnad för att kunna fortsätta utveckla verksamheten på ett 

kostnadseffektivt sätt. Om man inte kunde förutse konsekvenser av det man beställde, hade man 

inte grepp om varför det kostade och man kunde inte heller räkna på alternativa lösningar. Man 

ansåg sig då vara i händerna på den levererande myndigheten, trots att denne inte hade något 

vinstintresse.  

 

Vi vet inte hur det ska lösas och kan inte bedöma alternativen, ifall de är 

kostnadseffektiva. En del saker kanske vi skulle kunna göra själva. (chef it, strategisk 

nivå)  

 

Även inom kärnverksamheten sågs informationsbrist som ett hinder för kontroll och 

möjligheten att ta ansvar för den egna verksamheten. Därför ville man ha detaljerade krav på 

hur leverantören organiserade arbetet. 

  

Vi vill veta hur de bemannar uppdraget, hur de arbetar med kompetensförsörjning och 

vilka rutiner de har. (verksamhetschef 1)  

 

Samtidigt medgav samma chef att det ingick i leverantörens ansvar för att leverera it-tjänsterna 

att upprätthålla kompetens inom den nya myndighetens verksamhetsområde. Detta uttalande 

indikerar att man inte kände sig trygg i samarbetsrelationen.  

 

För att åtgärda den upplevda kompetensbristen skulle man kunna tänka sig att den nya 

myndigheten övertog en del av den levererande myndighetens it-personal och it-verksamhet, 

men det ville man inte, eftersom avsikten var att bygga nya system i egen regi.  

 

Vi vill inte ta över personal, då blir det en avvecklingsenhet med motivationsproblem. Då 

är det bättre att man avvecklar inom [den levererande myndigheten] men det är en 

lösning som tar längre tid. Eftersom det ligger på en ort med dålig arbetsmarknad är vi 

inte oroliga för manfall på grund av nedläggningsrykten. (chef it, strategisk nivå) 

 

 

Ojämn maktbalans påverkar tilliten 

 

Den nya myndigheten köpte it-tjänster från den levererande myndigheten för flera hundra 

miljoner kronor, vilket skulle kunna indikera att de hade en stark ställning som kund, men den 

levererande myndighetens egna it-kostnader var sju gånger så stora som den nya myndighetens 

it-kostnader. En annan obalans var också att den nya myndigheten var helt beroende av att köpa 

it-tjänster från den levererande myndigheten, medan den levererande myndigheten inte alls var 

beroende av den nya, förutom att samarbetet genererade vissa intäkter som gav bidrag till 

gemensamma kostnader och att man sluppit ta vissa avvecklingskostnader för verksamheten. 

Denna obalans tycktes leda till en känsla av att bli bortprioriterad inom den nya myndigheten.  
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Vi är en liten del och har mycket små möjligheter att påverka. Vi vill lämna detta, vi vill 

inte ha denna situation. (verksamhetschef 1) 

 

Beroendet och informationsbrist och dess konsekvenser uppfattades dock olika bland cheferna. 

Återigen, var det ett mindre problem för den chef som kom från den gamla myndigheten.  

 

Vi har inte lidit av att vi inte kan styra den gamla myndighetens prioriteringar. 

(verksamhetschef 2) 

 

Ojämn maktbalans synes ha lett till en rädsla att den levererande myndigheten skulle 

bortprioritera den nya myndighetens utvecklingsbehov, vilket hade medfört att den nya 

myndighetens ledning fattat ett beslut om att successivt lämna samarbetet för att istället utveckla 

egna it-lösningar. Den levererande myndigheten menade, å sin sida, att de hade reserverat 

resurser för den nya myndigheten. Problemet var att den nya myndigheten inte gjorde några 

beställningar, vilket medförde att den levererande myndigheten måste sätta in avsatta resurser 

som kunde den nya myndighetens verksamhet i andra projekt, eftersom de måste vara 

sysselsatta. När väl en beställning inkom, fick istället den levererande myndigheten ta in 

konsulter som kunde den nya verksamheten mindre bra vilket ledde till sämre kvalitet. 

Konsulter kunde av naturliga skäl inte den levererande myndighetens system lika bra som den 

levererande myndighetens personal.  Den ekonomiska uppföljningen visade också att den nya 

myndigheten bara hade beställt utveckling för halva beloppet mot vad som hade avsatts för 

systemutvecklingsaktiviteter.  

 

Om de plötsligt lämnar in en beställning på ett projekt när jag lånat ut resurser till projekt 

inom andra interna leveransområden, får jag inte tillbaka dem förrän det projektet är slut. 

Det kan dröja ett år, för våra egna projekt sträcker sig över lång tid och då får jag 

bemanna med konsulter. (chef it, operativ nivå) 

 

Även om den nya myndigheten är betydligt mindre, hade den ändå i sin roll som beställare makt 

gentemot den levererande myndigheten att styra vad som skulle utföras och när det skulle göras, 

åtminstone när det gäller de tjänster som inte delas med den levererande myndighetens 

kärnverksamhet. Detta förhållande minskade den levererande myndighetens handlingsutrymme 

att planera sin verksamhet. Om beställningarna gjordes med kort varsel och med ryckighet, 

påverkades leverantörens möjligheter att utföra ett bra arbete. 

 

Trots myndighetsförordningens uppmaning om att myndigheterna ska samverka och hushålla 

med statens pengar, skriftliga överenskommelser, öppet förhållningssätt och tät dialog på vissa 

nivåer, upplevde den nya myndigheten att de inte blev prioriterad när de ville göra ändringar 

och rädslan verkade öka i samband med att den levererande myndigheten skulle bygga om sin 

tekniska plattform för att i högre grad möjliggöra automatisering av sin egen verksamhet.  Den 

nya myndigheten hade också en strävan att öka automatiseringsgraden i sin 

handläggningsverksamhet. Ett alternativ hade därför varit att se detta som en möjlighet att få 

dela kunskap och investeringar, men nu såg flera chefer på strategisk nivå inom den nya 

myndigheten den levererande myndighetens automatiseringsambitioner som ett problem. 
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De ska automatisera, byta teknisk plattform.  Vi vet att det är på gång [om tre år] det 

kommer att påverka oss, eftersom det slukar resurser hos dem. Det påverkar vårt 

utrymme.  (verksamhetschef 1) 

 

Den levererande myndighetens it-avdelning förstod inte den nya myndighetens oro. Man ansåg 

att den nya myndigheten skulle kunna dra fördel av deras investering. Istället för att 

automatisera var för sig, skulle de kunna göra det tillsammans.   

 

Det skulle kunna vara ett gemensamt projekt, vi vill ju också ha ett modernare 

handläggningssystem. (chef it, strategisk nivå) 

 

 

Den operativa uppdragsstyrningsfunktionen – motorn i samarbetet 

 

Av intervjuerna framkom att det var de uppdragsansvariga som utgjorde gränssnittet mellan 

myndigheterna, mellan varandra och mellan strategisk och operativ verksamhetsnivå i sina egna 

organisationer. Initialt fanns organisatoriska problem inom respektive organisation och mellan 

myndigheterna. Att inarbeta de nya rollerna – att vara beställare respektive leverantör – uppgavs 

ha tagit tid och krävt nya förhållningssätt.  Eftersom den nya myndigheten saknade erfarenhet 

av att beställa verksamhetskritiska it-tjänster och den levererande saknade erfarenhet från att 

leverera it-tjänster till en extern kund, hade konflikter uppstått, vilket medfört att de 

uppdragsansvariga i respektive myndighet hade fått försvara varandra internt i sina respektive 

organisationer och hitta pragmatiska lösningar på konflikter. Uppdragsansvarig i den nya 

myndigheten hade i sin organisation fått argumentera för att alla problem som uppstod inte bara 

var den levererande myndighetens fel. De fick således försvara varandras handlande och lade till 

skillnad från personer som intervjuats på andra nivåer, i högre utsträckning skulden på att det 

inte fungerade på den egna organisationen.  

 

Vi får inte bättre svar än innehållet i de frågor som ställs från verksamheten. 

(uppdragsansvarig) 

 

Exempelvis var man inom handläggningsverksamheten missnöjd med hur den levererande 

myndighetens supportfunktion hanterade deras ärenden.  

 

När man beställer behörigheter får man tillsvar att de tar deras ärenden först, även när 

man ringer helpdesk säger de rakt ut att de tar deras ärenden först. (handläggare) 

 

Inom den nya myndighetens operativa uppdragsstyrningsfunktion, menade man dock att det inte 

fanns några belägg för att den levererande myndighetens supportfunktion hanterade ärenden på 

ett mer effektivt sätt gentemot den egna kärnverksamheten än mot den nya myndigheten.  

Denne ville inte lägga allt ansvar på den levererande myndigheten, utan poängterade sin egen 

myndighets ansvar för att få samarbetet att fungera. 

 

Vi kan bli bättre på att följa upp de ärenden som supporten tar emot och se till att våra 

anmälningar håller en bra kvalitet och utbilda deras support att bli bättre på att svara på 

våra ärenden. (uppdragsansvarig) 



 

 52 

 

Vidare framhölls här det gemensamma ansvaret för att tjänsteleveranserna skulle fungera. Man 

uttryckte också en förståelse för att den levererande myndighetens it-avdelning hade problem att 

balansera sina två roller, att vara en intern it-avdelning och en extern leverantör, och att det 

förhållandet försvårades av att den levererande myndighetens egen kärnverksamhet inte var 

insatt i spelreglerna myndigheterna emellan.  

 

De uppdragsansvariga menade att det var en utmaning att hantera de interna och externa kraven 

och man försökte underlätta situationen för varandra och hjälptes åt att hitta lösningar på 

problematiska situationer. 

 

Min motpart [uppdragsansvarig inom den levererande myndigheten] har en mycket utsatt 

roll. Han får kämpa mycket internt för att andra delar inom hans organisation inte 

hanterar våra beställningar och förfrågningar på ett professionellt sätt. Vi brukar säga att 

vi är varandras närmaste fränder. (uppdragsansvarig) 

 

För att undvika onödig frustration i den nya myndighetens kärnverksamhet, hade de 

uppdragsansvariga i båda organisationerna efter några stormiga diskussioner med den nya 

myndighetens kärnverksamhet, kommit överens om hur man skulle hantera svara på 

förfrågningar. Alla svar från den levererande organisationer på frågor och lösningsförslag på 

beställningar gick normalt till både uppdragsansvarig och beställare i kärnverksamheten. Men 

om estimatet översteg ett visst belopp, hade man beslutat att svaret först enbart skulle gå till 

uppdragsansvarig i den nya myndigheten för kvalitetssäkring av lösningsförslaget innan det 

vidarebefordras till den person i kärnverksamheten som hade gjort beställningen.  

 

Inom den nya myndigheten menade man att rollen uppdragsstyrning var oerhört viktig för att 

samarbetet skulle fungera smärtfritt mellan myndigheterna. Det ansågs vara en vital roll och det 

tog tid att bygga upp en bra relation. 

 

Det blev ett stort tapp att den förre uppdragsansvarig [hos den levererande myndigheten] 

slutade. Det tar tid att jobba upp relationer med en leverantör så att det funkar. Det är en 

viktig roll för att de ska kunna ta våra argument internt inom deras egen organisation. Det 

bygger på relationer, vad folk säger och gör och inte gör. (chef it, operativ nivå) 

 

Funktionen för uppdragsstyrning hade även inom den egna organisationen en koordinerande och 

medlande roll, trots att myndigheterna hade gemensamma forum för samråd tillsammans med 

den levererande myndigheten. Det var de uppdragsansvariga som såg till att möten mellan 

myndigheterna blev av och att beställningarna var väl specificerade, utan att för den skull lägga 

sig i innehållet i mötena eller beställningarna. 

 

Vi har nu gemensamma förvaltningsråd med teamledare hos den levererande 

myndigheten där man diskuterar, vidmakthållande och vidareutveckling. Det ska 

egentligen drivas från förvaltningshåll, men de uppdragsansvariga driver på, vi är 

gränsytan som ser till att mötena hålls. (uppdragsansvarig)  
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Den levererande myndighetens it-avdelning – experter med upparbetade relationer 

 

Den levererande myndighetens it-avdelning hade dubbla roller, dels att vara en intern it-

avdelning med uppgift att styra it-nyttjandet inom den egna myndigheten, dels att vara en 

leverantör mot den nya myndigheten. I den senare rollen skulle man inte bestämma om it-

nyttjandet, utan enbart leverera det som den nya myndigheten beställde.  Man var själva nöjd 

med förhållandet att vara en leverantör till en extern kund. Det innebar att man kunde ställa krav 

på dem att vara en tydlig beställare, det var svårare att ställa sådana krav internt ansåg man. Det 

upplevdes på så sätt vara enklare att ha att göra med den nya myndighetens beställare än med 

beställarna i den egna myndigheten kärnverksamhet.  

 

Det är bra att vi får ett klarare gränssnitt och hantera relationen så man vet vad som är ditt 

och mitt ansvar. Det har hjälpt oss att ställa samma krav mot vår egen verksamhet.  

(chef it, strategisk nivå) 

 

På utförande nivå framgick det av intervjuerna att separationen inte har medfört några märkbara 

förändringar när det gäller handlingsförmåga, när beställningarna kom från en extern aktör 

istället för som tidigare från den interna myndigheten. Det fungerade bra, eftersom man hade 

kontakt med samma personer som tidigare för att utarbeta lösningsförslag. 

  

De är insatta, det är samma personer vi har kontakt med. Det är [personnamn]som vi har 

mest kontakt med. De har varit med från det att systemet utvecklades, och kan strukturen 

i stort, så kommunikationen fungerar. (systemutvecklare) 

 

Kompetens på djup nivå om den nya myndighetens produkter som hanterades i 

handläggningssystemen ansågs vara nödvändigt för att kunna utveckla dem, eftersom det 

handlade om komplexa produkter. Det räckte således inte att ha kunskaper om teknik och 

programmering.  

 

Behålla kompetens om produkterna är viktigt, det går alltid att lära nytt men det tar tid, 

det är en stor startsträcka. När vi startar projekt måste vi alltid ha med någon från 

förvaltningen som har denna kunskap. Man måste förstå hur systemen kommunicerar, hur 

beräkningar går till, hur databasen är upplagd och förhåller sig till andra system. 

Förståelse och förmåga att värdera det man ska göra, utifrån tidigare erfarenhet är viktigt. 

(chef it, operativ nivå) 

 

Eftersom den levererande myndighetens it-avdelning ansåg sig ha djupa kunskaper om den nya 

myndighetens produkter och it-system ville man i större utsträckning kunna bidra i den nya 

myndighetens projekt. I och med att man hade en kombination av kunskap om deras verksamhet 

och produkter vid sidan om teknik och programmeringsspråk, ansåg man att man hade bättre 

kunskap än externa konsulter som skulle kunna upphandlas på marknaden.  

 

Den nya myndighetens verksamhet ansågs vara komplex och har byggts upp under lång tid. Det 

medförde att man fick titta i programmeringskoden för att se hur beräkningsreglerna faktiskt såg 

ut. Denna kunskap förväntas normalt finnas inom kärnverksamheten, men den fanns inte alltid 

där, bland annat på grund av snabba och många ändringar under en lång tidsperiod, vilket gjort 
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det svårt att hålla dokumentationen aktuellt. Inte heller fanns medarbetare kvar i verksamheten 

som skulle kunna ha kunskap om de regler som löpande införts under årens lopp. På utförarnivå 

ansåg man att den nya myndighetens produkter var svåra, vilket gjorde att man måste hålla 

mycket i huvudet när ändringar skulle göras i programmeringskoden. De personer som skulle 

realisera it-kraven, behövde därför ha en gedigen kunskap om implementerade lösningar, orsak 

och konsekvenser för att kunna gå in i systemen och göra förändringar.   

 

Man måste ta ett djupt andetag när man går in. Man behöver ha hållit på ett tag för att 

kunna göra det. Där tar man inte vem som helst som ska göra arbetet. Det är bra om man 

varit med och förstår hur produkten funkar. Man måste veta i vilken ordning man ska 

göra arbetet och förstå konsekvenser av de ändringar som ska göras. (systemutvecklare) 

 

För att vidmakthålla kompetens om den levererande myndighetens framtida behov, deltog 

någon i förvaltningsteamen i utvecklingsprojekt som beställdes av den nya myndigheten.  Här 

var det rollen kravfångare som fångade upp den nya myndighetens behov och därmed deras 

framtida inriktning på verksamheten. I diskussioner om löpande förändringar och prioritering av 

rättning av fel, upprätthölls kompetens kring den nya myndighetens närliggande behov. Dessa 

diskussioner fördes i gemensamma mötesforum där den levererande myndigheten 

representerades av en förvaltningsteamledare. På sikt, om den nya myndigheten inte beställer så 

mycket utvecklingsprojekt utan utvecklar i egen regi, kan det sannolikt bli problem för 

förvaltningen att upprätthålla kompetens, men det var inte något som nämndes i intervjuerna.  

 

 

Kärnverksamhetens handläggare – skapar egna nätverk  

 

En positiv effekt av övergången som framhölls av handläggarna, var att den nya myndigheten 

inte arbetade efter samma hårda hierarkiska principer som när verksamheten var i den gamla 

myndigheten. Man kunde själv göra förbättringar i arbetsprocessen, så länge som det inte 

berörde förändringar i it-systemen.  

 

Vi kan bestämma själva utan att få tillåtelse. Vi har gjort många ändringar i år som vi inte 

fick göra i den gamla. Där var så centralstyrt. (handläggare) 

 

Handläggarna uttryckte därför en viss frustration över att fortfarande vara sammanbunden med 

den levererande myndigheten för att få igenom önskade förändringar i it-systemen eftersom man 

upplevde att de hade en mer hierarkisk organisation än den nya myndigheten. Å andra sidan 

upplevdes det inte gå fortare för den egna myndighetens it-verksamhet att genomföra ändringar 

i egna system.  

 

Det är ingen skillnad mot tidigare, inte heller när vi vill ha förändringar gjorda här 

internt.  (handläggare) 

 

En negativ konsekvens av uppdelning av verksamheterna var enligt handläggarna, att det nu 

fanns problem med utbyte av information mellan myndigheterna som satte käppar i hjulet för 

effektiv handläggning, bland annat beroende på sekretessregler, vilket medförde extra arbete 

och förseningar i handläggningen. Övriga nivåer som intervjuats i den nya myndigheten, hade 
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som tidigare nämnts, angett att det inte fanns några etablerade kontakter med den levererande 

myndighetens kärnverksamhet. Men på handläggarnivå hade man på eget initiativ etablerat 

regelbundna möten med den andra myndighetens handläggare för att få information som man 

behövde, men saknade och som ledningen inte verkade känna till.  

 

Vi har möten med dem en gång per kvartal där några handläggare härifrån och från deras 

kontor här på orten träffas, för att hålla kontakten, vad som händer hos dem. Det är 

jättebra med kontakt handläggare till handläggare. Vi får vägar in till dem som 

telefonnummer, vi får skapa [kontakterna] själva. Till exempel när de gjorde omräkningar 

fick vi inte veta det uppifrån, utan via ett lokalt möte. De ändrade alla ärenden [inom en 

produkt] som de tolkat felaktigt några år, vilket påverkade oss, så det var många ärenden 

[som berördes], så det var bra att vi fick veta det. Det hade varit uppe i ledningsmöte men 

inte gått ner. Möten på hög nivå har svårt att filtrera vad som är betydelsefullt. Man 

behöver ha tvärmöten här på orten. Det har vi startat själva. (handläggare)  

 

Handläggarna fick inte tillgång till all information som de behövde i samband med att 

verksamheten överflyttade till den nya myndigheten. De fick exempelvis vänta i ett och ett halvt 

år för att få vissa behörigheter. Här fick handläggarna använda gamla kontaktvägar för att kunna 

utföra sitt arbete. 

 

Vi vet inte varför vi inte fått behörigheterna. Först fick vi låna vaktmästarens 

behörigheter [som tillhör den gamla myndigheten]. Men någon hos dem såg att vi gjorde 

det, och så fick man inte fortsätta göra det. Då fick man använda privata kontakter hos 

dem för att se till att kunderna fick det de skulle ha. (handläggare) 

 

Det mesta fungerade bra när den nya myndigheten övertog verksamhet från den levererande 

myndigheten enligt intervjuerna, men det var svårt för den nya myndigheten att få information 

från den levererande myndigheten om den nya myndigheten i efterhand kom på ett 

informationsbehov som inte från början var specificerade i tjänsteleveransförteckningen. I dessa 

lägen fallerade kommunikationen myndigheterna emellan, som man uttryckte det på 

handläggarnivå.  

 

I handläggningsverksamheten föreföll kompetensen inte att ha påverkats särskilt mycket av att 

dela på den verksamheten som tidigare fanns i den nu levererande myndigheten, sannolikt 

beroende på att man övertog alla handläggare som arbetade med de övertagna produkterna vid 

övergången. Organisationsstrukturerna hade inte heller ändrats speciellt mycket i de respektive 

myndigheternas kärnverksamhet, varför kontaktvägarna mellan myndigheterna på 

handläggarnivå inte hade påverkats i särskilt stor utsträckning. Man visste vem man skulle fråga 

om man behöver information från den andra myndighetens kärnverksamhet. Däremot hade det 

tagit tid att bygga upp kontaktvägar internt inom den nya myndigheten, för att bland annat 

kanalisera handläggarnas önskemål på förändringar i de it-system som används i 

handläggningen. 
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Beställarkompetens 

Förespråkar av outsourcing och privatisering av offentlig verksamhet brukar hävda att en 

nyckelförutsättning för att kunna köpa tjänster externt är att ha god beställarkompetens. Även 

regeringen menar att beställarkompetens är en nyckelfråga för att myndigheterna ska kunna 

köpa outsourcingtjänster i större utsträckning, vilket framgår av följande citat.   

 

Myndigheterna rekommenderas att säkerställer tillräcklig beställarkompetens för att 

kunna hantera frågor om outsourcing och att skapa en struktur för erfarenhetsutbyte 

mellan myndigeter i frågor som gäller om it ska utföras inom eller utom myndigheterna. 

(Regeringens skrivelse 2010/11:38, s. 4).  

 

Vad beställarkompetens består av eller hur den förvärvas, framgår inte av den 

forskningslitteratur jag tagit del av. Även konsultfirmor har svårt att beskriva vad 

beställarkompetens egentligen består av och hur den förvärvas, de talar snarare om risker och 

möjligheter före och efter en outsourcing. Knutsson och Nyberg (2011) som arbetar på 

konsultföretaget Tieto menar att beställarkompetens inkluderar verksamhetskunskap, 

baskunskap om it, teknik och aktuella applikationer. Vidare inbegriper det en förmåga att 

kommunicera krav och behov hos kärnverksamheten samt ekonomiska och strategiska 

kunskaper.  Magnus Kuchler (2011) som arbetar på konsultföretaget Ernst & Young, menar att 

en beställarorganisation inte får vara för stor.  Beställarorganisationen ska inte heller vara 

förvaltare utan utvecklare och beställarkompetens måste inbegripa företagens strategier.  Dessa 

två uppfattningar om beställarkompetens går något stick i stäv. Beställarkompetens enligt 

Knutsson och Nyberg inbegriper många aspekter, men samtidigt får beställarorganisationen inte 

vara för stor enligt Kuchler. Ingen av dem ger någon indikation på hur man ska kunna 

upprätthålla kunskapen om systemen när man inte arbetar med dem. Hur ska man kunna 

utveckla strategier för förnyelse om man samtidigt successivt tappar kunskap om befintliga 

lösningar? Med tanke på osäkerheten om innebörden i begreppet beställarkompetens, har jag 

därför i detta avsnitt valt att titta närmare på vad som framkommer om begreppet 

beställarkompetens i intervjuerna.  

 

 

Beställarkompetens - VAD eller HUR eller både och? 

 

Verksamhetscheferna i den nya myndigheten gjorde olika bedömningar när det gäller tillgång 

till kompetens att beställa it-utveckling. Den chef som kom från den gamla myndigheten 

menade att det inte rådde kompetensbrist. Denne chefs verksamhetsområde ansvarade för 

mycket av kravställningen på it-systemen eftersom den nya myndigheten var ensam användare 

av just de it-systemen. Vidare var denna del av verksamheten i princip helt automatiserad. På 

avdelningen fanns medarbetare som varit med och byggt systemen och de kunde ställa 

detaljerade krav även på hur kraven skulle lösas. De hade även väl etablerade relationer med 

den levererande myndighetens it-avdelning. 
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Det krävs erfarenhet och kompetens, den finns här hos mig [… ] De personer som varit 

med om att kravställa systemet och varit med om att bygga det, finns här hos mig. 

(verksamhetschef 2) 

 

Denna del av verksamheten hade således både kunskap om vad de behövde och hur lösningen 

skulle se ut. Verksamhetschefen hade alltså inte bara kompetens hos sig om vad de behövde och 

vad som skulle beställas, utan även hur lösningen skulle genomföras.  

 

Vi är nere i detalj hur tjänsterna ska vara, vi beställer inte bara en funktion utan vi är inne 

på hur. Vi har beställarkompetens på systemsidan. (verksamhetschef 2) 

 

Inom denna del av kärnverksamheten kunde man prata med den levererande myndigheten inte 

bara om vad som borde göras utan även hur lösningen skulle utarbetas. Här gick man således 

djupare ner i tjänsternas innehåll.  Den nya myndigheten hade således kompetens om ”plåt och 

skrot” i tjänsterna och fokuserade inte bara på tjänsteresultatet. Det synes ha skapa trygghet. 

Den andra verksamhetschefen föreföll inte ha fått med sig personer med denna kompetens när 

den nya myndigheten bildades.   

 

Vi har inte själv tillräcklig kompetens att ställa relevanta frågor och utarbeta krav 

eftersom den personen inte följde med i övergången. (verksamhetschef 1) 

 

Att inte ha denna ”hur-kompetens” synlig i sin egen organisation, kan vara en bidragande orsak 

till att den verksamhetschef som saknade personliga erfarenheter och relationer med den 

levererande myndighetens it-avdelning, upplevde bristande beställarkompetens. 

 

 

Olika syn på beställarkompetens i den nya myndigheten 

 

På strategisk nivå dominerade uppfattningen att myndigheten behövde bli en bättre kravställare 

och beställare, men vad det innebär att vara en bra beställare framgick inte av intervjuerna. Det 

föreföll vara oklart vad denna beställarkompetens bestod av och hur den skulle kunna förvärvas. 

På operativ chefsnivå ansåg man inte att man hade full kontroll över beställningskedjan, från 

innehåll i beställningsblankett till leverans och kunde därför inte utläsa om beställningen var bra 

eller inte, om man fått modifiera beställningen under vägen eller huruvida verksamheten var 

nöjd med leveransen.   

 

Vi måste bli duktigare på kravställning och prioritering på det vi skickar till [den 

levererande myndigheten]. Det är ett svart hål. Fram till beställning har vi bra kontroll 

men sen tappar vi kontroll på vad som görs, vi ser inte heller leveransen då den går direkt 

mot verksamheten. (chef it, operativ nivå)  

 

För att kunna bli en bättre beställare ansåg informanterna inom den nya myndighetens it-

verksamhet att man behövde ha mer kunskap om hur strukturen kring data, datalager och 

program hängde ihop . Data i sig ansågs inte vara meningsfullt, utan man behövde ha kunskap 

om program och behandlingsregler som användes för att behandla data, dvs. hur it-programmen 

transfererade data genom olika behandlingsregler.  
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Vi jobbar med processkartläggning och information för våra ärendeslag och vi vill ha 

kontroll på informationen. Vi äger informationen men det är inte tillräckligt reglerat med 

[den levererande myndigheten]. Vi måste förstå informationsnivån, vad som är 

informationskälla till vad och hur informationen processas och hanteras. (chef it, operativ 

nivå) 

 

På operativ uppdragsstyrningsnivå verkade man trots allt anse att beställningskompetens fanns i 

organisationen men det föreföll som det även behövdes kompetens om systemen och dess 

uppbyggnad för att beställningarna och leveransen skulle bli bra och denna saknade man inom 

den nya myndigheten. 

 

Kompetens och rutiner finns. Vi har hög kompetens om vår verksamhet och systemen 

som vi jobbar i. Sen är det svårt för beställarsidan att ha kompetens om systemen hos 

leverantören. (uppdragsansvarig) 

 

För att kunna göra bra beställningar, utan att ha all kompetens hos sig själv, arbetade man därför 

på operativ nivå i allt större utsträckning tillsammans med den levererande myndigheten med att 

utarbeta lösningar iterativt. I början av samarbetet hade man skriftligen skickat beställningar 

med krav på utveckling direkt till den levererande myndigheten, men vid intervjutillfället 

arbetade man enligt en process där den nya myndigheten först skapade en förfrågan. Därefter 

utsågs ett team bestående av deltagare från både beställaren och leverantören för att gemensamt 

utarbeta en lösning på utvecklingskraven.  

 

Synen på beställarkompetens skiljde sig därmed inom den nya myndigheten mellan strategisk 

och operativ nivå. På den strategiska nivån ansåg man att beställarkompetensen måste 

förbättras, att man både måste veta vad som ska beställas och känna till hur lösningen skulle 

utföras, medan man på operativ nivå inom organisationen för uppdragsstyrning menade att den 

nya myndigheten aldrig kan ha den kompetens ledningen ansåg att man saknade.  

 

Vi kan aldrig få den, men vi kan ta del av leverantörens kompetens. (uppdragsansvarig) 

 

 

Beställarkompetens - en delad kompetens 

 

I intervjuerna framträdde även en viss skillnad när det gäller innebörden av att vara en god 

beställare mellan den nya och den levererande myndigheten. Från den levererande 

myndighetens strategiska it-ledning, angavs att problemet med beställarkompetens främst 

handlade om att den nya myndigheten inte visste vad de vill ha utfört. Till skillnad från den nya 

myndighetens informanter, var man på olika chefsnivåer inom it-verksamheten ense om att den 

beställarkompetens som den nya myndigheten skulle ha, bestod av att ha kunskap om sin egen 

verksamhet samt veta och kunna förklara vad de vill få ut av it-lösningen. Om den levererande 

myndigheten inte förstod en beställning, kontaktade de den på beställningsunderlaget angivna 

kontaktpersonen hos den nya myndigheten och redde muntligt ut vad de vill ha gjort. Man ansåg 

att den nya myndigheten hade förväntningar på sig att kunna mer än vad de behövde. 
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De kan handläggning och regler. Vi kan teknik. Vi ska försöka förstå vad de kan och vill 

för att förverkliga det de vill ha. De ska inte kunna beskriva den tekniska lösningen […] 

De tycker nog att de behöver kunna veta hur systemen hänger ihop rent tekniskt. De 

behöver inte kunna tekniken och databaser, de behöver kunna verksamhetsdelarna, kunna 

beskriva förändringen i vårt beställningsformulär. (chef it, operativ nivå) 

 

På utförarnivå inom it-organisationen menade man att beställaren visserligen inte behöver 

kunna beskriva hur lösningen ska realiseras, men att det behövdes en viss kompetens som 

föreföll vara delad mellan it- och kärnverksamhet som det uppgavs ta tid att förvärva. Denna 

kompetens verkade inte vara densamma som de yrkesroller som cheferna presenterade, utan 

systemutvecklarna nämnde roller som inte längre fanns i yrkesrollslistan. Enligt 

systemutvecklarna fanns ett personberoende kring reglerna, förståelsen av produkten och hur 

handläggning går till. Det krävdes personer som hade överlappande kunskap mellan it- och 

verksamhet för att beställarens krav skulle kunna realiseras i it-lösningar. På utförarnivå pratade 

man snarare om enskilda individers kompetens än yrkesrollerna. 

 

Han är systemerare och är länk mellan verksamhet och utvecklare. Han kan detaljerna 

kring handläggning samtidigt som han kan prata med systemutvecklare. Han vet att 

informationen finns och hur den kan användas. Det kan inte motparten på beställarsidan. 

På beställarsidan har man verksamhetskompetensen, men de har inte kompetens om hur 

man får ner det till systemutveckling.  (systemutvecklare)  

 

Enligt utvecklarna som tolkade kravdokumenten och hade till uppgift att realisera dessa, räckte 

det således inte med att beställaren kunde specificera kraven i ett dokument, utan beställarna 

måste även kunna uttrycka utvecklingsbehoven på ett visst sätt. Denna kompetens föreföll 

utvecklas i dialog och mellan it- och kärnverksamhet och framträdde i interaktionen mellan 

beställare och utförare. Därmed synes det vara inte vara realistiskt att tro att beställarkompetens 

ensidigt kan utvecklas inom den nya myndighetens kärnverksamhet.   

 

En duktig handläggare är guld värd när man ska göra ändringar, men även 

systemutvecklarsidan behövs som kan prata samma språk, sen översätta så man kan göra 

ändringarna. (systemutvecklare) 

 

I nästa kapitel förs en mer teoretisk diskussion om de fynd som presenterats i detta kapitel. 



 

 60 

Diskussion och slutsatser 

Studiens syfte är att utifrån en fallstudie skapa kunskap om vilken betydelse en omstrukturering 

får för organisatoriska lärprocesser, organisatorisk kunskap och lärmiljö. Detta görs genom en 

fallstudie av en omstrukturering som inneburit att en del av en myndighets kärnverksamhet 

flyttats till en ny myndighet. Personal och arbetsprocesser övertogs av den nya myndigheten 

men tillhörande it-system och it-personal är kvar i den gamla myndigheten, varifrån den nya 

myndigheten sedermera köper behov av it-stöd i form av tjänster. I detta avslutande kapitlet 

diskuteras studiens resultat utifrån de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

studien. Genom att begreppsliggöra de fynd som framträder i det empiriska resultatet som 

presenterades i föregående kapitel, är ambitionen att bidra till kunskapsutveckling om 

fenomenet. Kapitlet inleds med en sammanfattande analys av de huvudsakliga resultaten. 

Därefter teoretiseras studiens resultat och slutligen förs ett resonemang kring dess praktiska 

nytta. 

 

 

Tre produktionssystem med olika lärmiljöer 

 

Intervjuerna ger en bild av att kärn- och it-verksamhet i stor utsträckning verkar inom olika 

produktionssystem. Med produktionssystem avser Felstead et al. (2009) de sammanlänkande 

sociala nätverk som behövs för att verksamheterna ska kunna utföra sina uppgifter. 

Interaktionen mellan människor i arbetsmiljön påverkas inte bara av relationer på arbetsplatsen 

utan även av relationer med människor i den externa miljön som verksamheten är en del av. När 

jag fortsättningsvis använder begreppet inkluderar jag även managementstrategier och strukturer 

i form av den produktionslogik som verksamheterna präglas av utifrån Ellströms (2001) 

resonemang om produktions- respektive utvecklingslogik.  

 

Kärnverksamheten styrs av lagar och förordningar och är organiserad utifrån hierarkiska 

principer. I handläggningsverksamhetens arbetsgrupper finns många medarbetare som utför 

samma slags arbetsuppgifter, vilket gör att den kompetens som behövs för att utföra dem är 

homogen. Chefer leder och fördelar arbetet samt ser till att arbetet utförs enligt beslutade 

processer och rutiner. Detta anses viktigt då handläggningsverksamheten är lagstyrd och till 

stora delar består av myndighetsutövning. Kontaktytorna är mestadels inom arbetsgruppen, men 

i enstaka fall, när arbetsuppgiften kräver information som är kvar i den levererande 

myndigheten, tar handläggarna egna initiativ och hämtar den via informella kontaktvägar hos 

den levererande myndighetens handläggare. Handlingsutrymmet för handläggarna får därmed 

anses vara relativt litet och deras lärmiljö är förhållandevis restriktiv utifrån Felsteads et al. 

(2009) definition av lärmiljö.  Arbetsprocesserna är i hög grad rutinbaserade och handläggarna 

arbetar främst i sin egen arbetsgrupp. Interaktionen med andra arbetsgrupper, inom och utanför 

myndigheten är begränsad. Lärande handlar främst om att lära sig handlägga utifrån nya eller 

förändrade lagar eller arbetsprocesser samt att lära sig hantera förändringar i de it-stöd som 
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används vid handläggningen.  Lärandet som sker har karaktären av det Ellström (2001) kallar 

bemästringslärande eftersom det handlar om att tillägna sig givna begrepp, tankemönster och 

rutiner för att hantera en konkret handläggningssituation.  

 

De produkter som den nya myndigheten övertog, är väl avgränsade. Samtliga handläggare som 

arbetade med dem följde med vid övergången till den nya myndigheten. Detta tycks ha inneburit 

att kompetens och kunskap inte har påverkats i negativ riktning vid övergången till den nya 

myndigheten. Varken den nya myndigheten eller den levererande myndigheten har gjort några 

större förändringar i sina kärnverksamheter efter delningen, vilket inneburit att handläggarna i 

den nya myndigheten har kunnat utföra sitt arbete, även i de fall när de saknat information. 

Handläggare har på eget initiativ etablerat nätverk med den andra myndigheten för att få 

information som de behöver men saknar, eftersom behovet av viss information inte har 

uppmärksammat i chefsledet. Det kunnande som tidigare fanns på en och samma arbetsplats kan 

på så sätt sägas leva kvar i de mellanmänskliga relationer som återfinns i dessa nätverk, 

eftersom kompetens enligt Döös (2004) kan bäras av både individer och relationer.  En positiv 

upplevelse som handläggarna har av att komma till en ny myndighet är att de fått större 

inflytande över handläggningsprocessen i den nya myndigheten, eftersom den är mindre och 

handläggningsverksamheten äger processen. De kan därigenom i ökad utsträckning få igenom 

förbättringsförslag vilket ökar delaktigheten. I den gamla myndigheten ägdes 

handläggningsprocessen av en central funktion som låg under en annan avdelning, vilket 

begränsade handläggarnas möjligheter att påverka processen. Däremot kvarstår begräsningar i 

inflytande över hur it-systemen kan förbättras.  

 

Cheferna i kärnverksamheten styr efter hierarkiska principer och förefaller ha svårigheter att 

hitta nya sätt att leda och styra när en del av deras ansvarsområde utförs av en extern aktör, även 

i de fall när denna också är en myndighet som verkar inom samma produktionssystem.  De 

strategier som cheferna använder för att hantera situationen att köpa it-tjänster utgörs av det som 

Felstead et al. (2009) menar utgör traditionella managementstrategier för att hantera osäkerhet 

såsom organisatorisk uppdelning, regelutformning, resurstilldelning och inrättande av 

yrkesroller. Cheferna har således formaliserat samarbetet, upprätta tydliga kontrakt och 

kostnadsbudgetar samt rekryterat personal som har erfarenhet från att arbeta enligt de 

rollbeskrivningar som de standardiserade modeller man valt att arbetar efter föreskriver. En 

tydlig strategi som cheferna i den nya myndigheten har för att få kontroll och bygga egen 

kompetens, är att göra kunskapen explicit genom dokumentation. Stort arbete läggs därför ned 

på att dokumentera processer och rutiner. En bidragande orsak till denna ensidiga fokus på 

explicit kunskap kan vara förordningen om intern styrning och kontroll som bland annat innebär 

att myndighetscheferna ska visa att de har kontroll på den interna styrningen av sin verksamhet. 

Dokumentation kan visas upp för internrevision och andra granskande instanser, medan reell 

kompetens är svårare att påvisa.  

 

Cheferna i kärnverksamheten har inte etablerat nätverk med motsvarande aktörer i den nya 

myndigheten trots att ett sådant behov förefaller finnas, utan det myndighetsövergripande 

samarbetet har överlåtits till en separat organisation för uppdragsstyrning. Till skillnad från 

handläggarna upplever majoriteten av de intervjuade cheferna inom den nya myndigheten att 

bristande kunskap om innehållet i tjänsterna och beställarkompetens utgör hinder för att 

utveckla den nya myndigheten i den takt och inriktning man vill. Lärmiljön för chefer får 
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generellt sett anses vara stort då de har hög grad av autonomi och inflytande 

överarbetsprocessers utformning samt många kontaktytor med andra avdelningar. När det gäller 

den del av arbetet som berör köp av it-tjänster från den levererande myndigheten, synes dock 

deras lärmiljö vara relativt restriktiv. De har inte byggt upp egna kontaktytor med den nya 

myndigheten och det finns inte heller några etablerade mötesforum där man kan utbyta 

erfarenheter sinsemellan. 

 

It-verksamheten i båda myndigheterna kännetecknas av it-branschens produktionssystem 

varifrån man hämtat standardiserade ramverk, yrkesroller och verktyg. Även om dess 

systemutvecklingsverksamhet består av många utvecklare som använder sig av samma 

standarder och programmeringsspråk, är den kompetens man är beroende av heterogen, då 

systemutveckling består av flera kunskapsområden som måste kombineras med kunskap om 

kärnverksamheten. Därmed utvecklar systemutvecklare och it-specialister expertkunskap inom 

olika områden. Interaktion och kommunikation med andra medarbetare inom och utanför 

arbetsgruppen är nödvändig för att de enskilda medarbetarnas utförda arbete sammantaget ska 

resultera i fungerande it-system. Lärandet kännetecknas generellt sett som mer 

utvecklingsinriktat än i handläggningsverksamheten, eftersom arbetet i mångt och mycket 

handlar om att lösa okända problem och åstadkomma innovation. Detta förutsätter distansering 

och alternativt tänkande, omtolkning och ifrågasättande av befintlig praktik enligt Ellström 

(2001). Lärmiljön förefaller också vara betydligt mer expansivt än i 

handläggningsverksamheten utifrån Felstead et al:s (2009) definition, eftersom 

systemutvecklarna är involverade i multipla och överlappande arbetsgrupper och därför att de 

interagerar med ett stort antal experter.  

 

I likhet med handläggningsverksamheten, upplever systemutvecklarna i den levererande 

myndighetens operativa it-verksamhet att uppdelning av arbetsuppgifter mellan myndigheterna 

inte har medfört några större kunskaps- eller kompetensmässiga problem på kort sikt. Att det 

fungerar bra beror även här på att man fortfarande har kontakt med samma människor i den nya 

myndighetens kärnverksamhet. Den gemensamma kompetens som man har utvecklat över tid, 

genom löpande svar på frågor och som enligt Döös (2004) sitter i relationen består. 

 

När det gäller strategier för att hantera köp- och leverantörsrelationen fokuserar chefer inom it-

verksamheten inte enbart på att formalisera arbetssättet, utan även på informell 

relationsuppbyggnad sinsemellan. Cheferna har en kontinuerlig dialog med varandra och 

reflekterar kontinuerligt gemensamt över gjorda erfarenheter och tänkbara förbättringar, vilket 

skapar förutsättningar för att uppnå en gemensam förståelse av vad det innebär att köpa och 

sälja tjänster. Genom att skapa utrymme för dialog och gemensam reflektion kan människor 

enligt Ohlsson och Granberg (2005, 2009) gå in i varandras tänkande, öka förståelsen och aktivt 

bidra till ny förståelse av nya fenomen, i detta fall att köpa tjänster. 

 

Konstruktionen av det formaliserade beställningsförfarandet för ändringar i it-tjänsterna och den 

överenskomna kostnadsmodellen innebär dock att den nya myndigheten inte alltid får tillgång 

till rätt kompetens när det gäller framåtriktad systemutveckling, trots att den finns inom den 

levererande myndigheten. Om inte den nya myndigheten gör beställningar med god 

framförhållning, måste den levererande myndigheten låta personal som kan den levererande 

myndighetens system arbeta i myndighetens egna projekt, eftersom de inte kan gå sysslolösa. 
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Därmed är de inte alltid tillgängliga när det kommer beställningar från den nya myndigheten. I 

stället får man sätta in konsulter som av naturliga skäl saknar kunskap om den nya 

myndighetens system. Beställningsförfarandet i form av utbyte av dokument har även medfört 

att man på utförarnivå inom den levererande myndigheten inte alltid förstått helheten och syftet 

med innehållet i en beställning, vilket försämrat kvaliteten på deras leveranser. Det 

formaliserade arbetet med skriftliga beställningar kan då ses som begränsningar i lärmiljön för 

systemutvecklarna i den levererande myndigheten. Eftersom de inte får information om 

strategiska utvecklingsplaner inom den nya myndigheten får de inte tillgång till viktig 

bakgrundskunskap som kan underlätta förståelsen av innehållet i de enskilda beställningarna.  

Strategiska utvecklingsplaner kan liknas vid den redundanta information som Nonaka (1994) 

framhåller vara väsentlig för kunskapsutveckling. Den strategiska utvecklingsplanen har kanske 

inte direkt bäring på det aktuella problem som ska lösas, men kännedom om planens innehåll 

sätter problemet i ett sammanhang och kan få bäring på hur problemet löses, eftersom flera 

lösningsalternativ kan finnas.  

 

Myndigheterna har inrättat en funktion för uppdragsstyrning som hanterar relationen mellan 

myndigheterna när det gäller att köpa och leverera it- tjänsterna. Det finns därför en 

uppdragsansvarig person för varje tjänst i respektive myndighet som har en motpart i den andra 

myndigheten. De uppdragsansvariga tolkar och förmedlar innehåll i tjänsteöverenskommelserna 

och koordinerar löpande ändringsbehov i sina respektive organisationer och mellan varandra. 

De ska också se till att det som görs av de operativa enheterna i respektive myndighet blir 

spårbart mot de skriftliga överenskommelserna för att möjliggöra uppföljning av kvalitet och 

kostnader av utförda tjänster. Detta anses viktigt för den strategiska styrningen av samarbetet. 

För att underlätta arbetet, har funktionen för uppdragsstyrning etablerat nya formella 

mötesforum inom respektive myndighets organisation men även mötesforum myndigheterna 

sinsemellan. Uppdragsansvariga i båda myndigheternas organisation för uppdragsstyrning och 

deras enhetschefer har varit drivande för att få till stånd dessa myndighetsövergripande 

mötesforum. Genom att skapa arenor för möten, har berörda medarbetare kunnat träffas och 

utbyta erfarenheter vilket enligt Granberg och Ohlsson (2005, 2009) är en förutsättning för att 

uppnå en gemensam förståelse och samförstånd för en ny situation. Genom att mötas och utbyta 

erfarenheter har berörda medarbetare socialiserats in i den nya situationen, att vara beställare 

respektive leverantör.  Kompetensen att utföra uppdraget har därmed kunnat behållas trots att 

den kollektiva samordningen har ändrats i och med omstruktureringen. De uppdragsansvariga i 

båda myndigheterna intar många gånger sina motparters perspektiv för att få arbetat att fungera 

smidigt, vilket har ökat tilliten i samarbetet. Tillit är viktigt för kunskapsutvecklingen som flera 

forskare konstaterat (se exempelvis Nonaka, 1994). Om det saknas historisk vanemässig eller 

symbolisk tillit, kan tillit växa fram genom att olika aktörer intar varandras perspektiv varvid 

gemensamma känslomässiga band skapas (Felstead et al., 2009). Lärmiljön inom funktionen för 

uppdragsstyrning får även här anses vara betydligt mer expansiv än inom 

handläggningsverksamheten eftersom de uppdragsansvariga är involverade i en mängd multipla 

och överlappande arbetsgrupper och då deras arbete karaktäriseras av en hög grad av autonomi. 

Det handlar inte heller om att tillgodogöra sig färdiga rutiner, utan om att utveckla sådana. 

Avsaknad av inarbetade rutiner och gemensamma regler skapar begränsningar för det Ellström 

(2001) benämner bemästringslärande. I stället får de uppdragsansvariga inta ett dynamiskt 

förhållningssätt till arbetsuppgiften för att använda Johanssons (2011) uttryck. Eftersom 

situationen var ny för båda myndigheterna, har de uppdragsansvariga utifrån övergripande 
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principiella överenskommelser utvecklat nya arbetssätt. De uppdragsansvariga har därför 

utvecklat kompetens att identifiera och tolka vad som är ändamålsenligt handlande i den givna 

situationen.  Genom att skapa utrymme för dialog och gemensam reflektion har de 

uppdragsansvariga kunnat gå in i varandras tänkande, ökat förståelsen och aktivt bidragit till att 

hantera den nya situationen. Framåtriktad gemensam reflektion ger enligt Granberg och Ohlsson 

(2005, 2009) ökad beredskap att hantera problem och händelser i framtiden varvid kvaliteten i 

handlingskoordinationen och den kollektiva handlingsförmågan ökar.  

 

Ett problem med att köpa tjänster, förefaller vara att chefer på strategisk nivå i den nya 

myndigheten anser att de på egen hand ska kunna utarbeta kraven, såväl vad som ska göras och 

hur det ska göras. Av intervjuerna på operativ nivå framgår det dock att det inte fungerar i 

praktiken, vilket gör att myndigheternas medarbetare på utförarnivå arbetar tillsammans med att 

formulera krav på ändringar i tjänsterna och hitta ändamålsenliga lösningsförslag på dessa. 

Eftersom man tillämpar principen om SPOC (en kontaktyta per organisationsnivå) för 

kommunikation mellan myndigheterna, blir det funktionerna för uppdragsstyrning som blir 

gränssnittet mellan de olika produktionslogikerna i kärn- och it-verksamhet. Kärnverksamheten 

ställer krav i form av dokument medan it-verksamheten efterfrågar dialog. Det blir då 

funktionen för uppdragsstyrning som ser till att den nödvändiga dialogen blir av genom att 

ordna mötesforum där kravdokument och samordningsbehov kan behandlas muntligt.  Den 

centrala rollen som funktionen för uppdragsstyrnings har för kommunikationsflödet mellan 

kärnverksamhet och it inom respektive myndighet samt mellan myndigheterna illustreras nedan 

i Figur 5. 
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Figur 5. Olika dominans av produktionssystem i det studerade fallet. 

 

Kärnverksamhetens chefer i den nya myndigheten synes arbeta relativt strikt enligt principen 

om SPOC, vilket innebär att deras kontaktyta med den levererande myndigheten sker genom 

den inrättade funktionen för uppdragsstyrning. Det innebär att de kompetenser som behöver 

mötas för att utföra arbetsuppgiften och som är spridd mellan myndigheterna inte kommer 

tillstånd spontant. Eftersom detta förfaringssätt kan hämma kunskapsutvecklingen mellan 
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myndigheterna ser de uppdragsansvariga till att personer som arbetar med uppgifter som måste 

sammanlänkas får mötas. Inrättande av uppdragsorganisationen skulle kunna sägas hämma 

kunskapsutveckling eftersom all kommunikation mellan myndigheterna ska gå via denna. 

Därmed blir kommunikationskanalerna rigida vilket enligt Illris (2011) hämmar 

kunskapsutveckling. Men funktionen för uppdragsstyrning kan också ses som underlättande för 

kunskapsutveckling, då den ser till att ordna nödvändiga möten där kunskapsutveckling kan ske.  

 

 

Middle-up-down-ledarskap - nödvändigt för kunskapsutveckling mellan myndigheterna 

 

Eftersom man tillämpar principen om SPOC för kommunikation mellan myndigheterna får 

funktionerna för uppdragsstyrning en nyckelroll för kunskapsspridning mellan myndigheterna. 

Det är genom denna funktion som kommunikationen mellan myndigheterna formellt ska flöda. 

De uppdragsansvariga inom respektive myndighet tillämpar en form av det Nonaka (1994) 

kallar middle-up-down-management. De underlättar kunskapsutveckling och kunskapsspridning 

dels vertikalt i sina egna organisationer, såväl uppåt som nedåt, men också horisontellt mellan 

myndigheterna på olika nivåer genom att skapa arenor för möten. Genom att skapa 

möteskanaler möjliggörs nytt lärande som kan omsättas i nya rutiner och praxis som är lämpade 

för den nya situationen. Genom att omsätta nytt lärande i rutiner och praxis kan andra 

organisationsmedlemmar ta del av det nya lärandet, varvid potentialen för ett organisatoriskt 

lärande ökar (Dilschmann, 1996).  De uppdragsansvariga har således stor påverkan på det arbete 

som utförs utan att ha formella chefsbefattningar. De blir därmed informella ledare som tar ett 

ledaransvar som traditionellt sett är vidare än det hierarkiska chefsansvaret, eftersom det även 

sträcker sig horisontellt över myndighetsgränserna. En baksida med de uppdragsansvarigas 

starka ställning, tycks emellertid vara att verksamhetens linjechefer på strategisk nivå tappar 

kontakt med det konkreta arbetet. De bygger inte upp egen erfarenhet av samarbetet med 

motparten vilket kan ses som begräsningar i chefernas lärmiljö eftersom kontaktytorna 

begränsas enligt Felsetad et al. (2009). Eftersom det främst tycks vara oenigheter och problem 

som eskaleras till myndighetsledningen, kan det också tänkas att cheferna därmed inte får 

inblick i de områden där samarbetet fungerar bra vilket kan påverka tilliten till motparten 

negativt.   

 

 

Tillit har betydelse för samarbete och kunskapsutveckling 

 

Begreppet ”att köpa en tjänst” uppfattas olika bland de intervjuade aktörerna, särskilt inom den 

nya myndigheten. Det är kanske inte så förvånande eftersom det är ett nytt begrepp som har 

introducerats varvid det sker en differentiering av sammanhang och omstrukturering av de 

enskilda aktörernas tidigare kunskap enligt Larsson och Halldén (2010). Innebörden i de 

skriftliga överenskommelserna är att den levererande myndigheten ska utföra det som den nya 

myndigheten efterfrågar. En del av tjänsterna används dock även av den levererande 

myndighetens kärnverksamhet vilket innebär att den levererande myndighetens it-avdelning inte 

alltid kan realisera den nya myndighetens krav på förändringar i it-systemen, eftersom 

ändringarna även påverkar den egna kärnverksamheten. Denna inkonsekvens medför olika 

förväntningar på samarbetet. Detta kommer bland annat till uttryck genom att informanter i den 

nya myndigheten inte anser att den levererande myndigheten prioriterar den nya myndighetens 
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behov.  Diskrepans i förväntningar leder emellanåt till bristande tillit gentemot den levererande 

myndigheten. Det gäller särskilt för chefer i den nya myndigheten som har begränsad personlig 

erfarenhet av att arbeta med den levererande myndigheten. Även ojämn maktfördelning mellan 

myndigheterna tycks påverka tilliten i negativ riktning då den nya myndigheten är helt beroende 

av den levererande myndigheten som dessutom har betydligt större egen it-verksamhet än den 

nya myndigheten. Ojämn maktbalans och begränsad personlig erfarenhet av samarbetet 

förefaller led till en rädsla att den levererande myndigheten ska bortprioritera den nya 

myndighetens utvecklingsbehov. Den levererande myndigheten menar å sin sida, att den har 

reserverat resurser för den nya myndigheten och att detta inte är ett reellt problem. Bristande 

tillit synes som (Søndergaard, Kerry och Clegg, 2007) noterat, föra med sig att 

informationskällan inte upplevs aktuell eller trovärdig.   

 

Bristande tillit är en hämmande faktor då man vill skapa en kultur för kunskapsspridning och 

kunskapsutveckling. Tillit utvecklas över tid allteftersom aktörerna lär känna varandra 

(Søndergaard, Kerry och Clegg, 2007, Felstead et al., 2009). Chefer i den nya myndighetens 

kärnverksamhet som inte har personlig erfarenhet från att arbeta med den levererande 

myndigheten sedan tidigare, saknar mötesarenor där en gemensam tillit skulle kunna utvecklas 

tillsammans med den levererande myndighetens chefer. De chefer som har personlig erfarenhet 

av att arbeta med den levererande myndigheten har däremot en vanemässig tillit utifrån 

historiska erfarenheter, vilket kommer till uttryck i intervjuerna genom att de inte upplever 

problem med kunskapsspridning mellan myndigheterna. De upplever sig också ha en tydlig bild 

av innebörden i begreppet ”köp av it-tjänst”. De uppdragsansvariga inom organisationen för 

uppdragsstyrning har genom att mötas och inta varandras perspektiv kunnat bygga upp en 

gemensam tillit för varandra och tycker därmed att kunskapsutvecklingen mellan myndigheterna 

fungerar bra.  De erfarenheter som cheferna bär med sig sedan tidigare deltagande i sociala 

gemenskaper, det som Felstead et al. (2009) kallar lärterritorier, spelar således en väsentlig roll 

för hur de väljer att tolka den nya situationen och hur det väljer att engagera sig. Genom att inte 

skapa arenor där tillit kan utvecklas hämmas sannolikt kunskapsutveckling mellan 

myndigheterna enligt Nonaka (1994) . 

 

 

Olika kunskapsformer dominerar i de tre produktionssystemen 

 

Av intervjuerna framträder en bild av att de tre produktionssystemen som identifierats i studien 

domineras av olika kunskapsformer. Detta beror troligtvis på en kombination av 

produktionslogiken och tillämpade managementstrategier vilket enligt Felstead et al. (2009) 

påverkar lärmiljön och därmed kunskapsutvecklingen. Inom kärnverksamheten eftersträvas att 

handläggarna agerar så lika som möjligt när de handlägger medborgarnas ärenden. Beslut som 

berör medborgare ska inte vara beroende av enskilda handläggares kunskaper. Därför finns en 

strävan till kollektivt agerande. En tydlig managementstrategi inom myndighetsvärlden är 

följaktligen att öka kunskap som är inbyggd i system, formella rutiner och instruktioner det   

vill säga kunskapsformer som Blacker (1995) benämner encoded respektive embedded 

knowledge och minska de kunskapsformer som är beroende av enskilda människors förståelse, 

det vill säga embrained och embodied knowledge enligt Blackers terminologi. Strategin 

sammanfaller med Blackers (1995) iakttagelse om kunskapstrenden i samhället. Genom att 

automatisera handläggningen och låta datorerna så långt det går fatta maskinella beslut, minskas 
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handläggarnas utrymme för egna bedömningar. Härigenom finns en föreställning om att 

rättsäkerheten ökar samtidigt som verksamheten kan effektiviseras. Detta framgår även av 

myndigheternas strategidokument och verksamhetsplaner. Av detta följer att kärnverksamhetens 

handläggningsverksamhet domineras av rutinbaserade kunskapsformer. 

 

It-verksamheten förefaller däremot domineras av andra kunskapsformer.  Visserligen är 

resultatet av systemutvecklarnas arbetsuppgifter kodifierad kunskap som återfinns i it-system 

och databaser, men rutinbaserade kunskapsformer styr inte systemutvecklarnas arbete. 

Kompetensen består i det studerade fallet av en blandning av programmeringskunskap, kunskap 

om teknik och unik kärnverksamhet. De kunskapsformer som enligt intervjuerna är 

framträdande inom systemutvecklingsverksamheten utgörs av kunskapsformer som till stora 

delar är kommunikationsintensiva och implicita. Det handlar om kunskap som finns hos 

enskilda experter med analytisk förmåga som dessutom har kunskap om modeller och 

programmeringsspråk, vilket möjliggör att kunskapen kan begreppsliggöras i abstrakt form. 

Systemutvecklingsverksamhet förefaller därmed generellt sett domineras av den kunskapsform 

som Blacker (1995) benämner embrained knowledge.  När det gäller hantering av it-system som 

innehåller mycket verksamhetslogik synes även kunskapsformen embodied knowledge ha 

betydelse för att utarbeta lösningsförslag. Den kunskapsform som behövs för att göra ändringar 

i sådana system är beroende av enskilda experters förståelse av hur det befintliga systemet 

fungerar för att kunna vidareutveckla det. Det behövs även kunskap om kärnverksamhetens 

logik. Det är inte en kunskap som kan övertas av vem som helst, även om den nya personen som 

ska utföra uppgiften har samma yrkesroll och formella kvalifikationskrav, eftersom kunskapen 

byggs upp över tid då man arbetar praktiskt med systemet.  

 

Ett problem med en ensidig fokus på kodifierad och explicit kunskap hos den nya myndighetens 

chefer i kärnverksamheten när det gäller hantering av köp- och leverantörsrelationen, är att det 

inte skapas mötesarenor mellan myndigheterna så att en gemensam erfarenhetsgrund och 

förståelse av samarbetet kan utvecklas.  Utan en gemensam erfarenhetsgrund är det som Nonaka 

(1994) betonar svårt att få människor att dela och tankar och kunskap.  Information är enligt 

honom inte meningsbärande, vilket gör att den abstrakta informationen som återfinns i de 

skriftliga överenskommelserna får liten genomslagskraft om den inte kan associeras med en 

gemensam erfarenhetsgrund.  En gemensam förståelse av samarbetets realiteter skulle troligtvis 

kunna bidra till att man hanterade konflikterna mellan innehållet i de skriftliga 

överenskommelserna och det faktiska behovet av gemensam prioritering när det gäller ändringar 

i de tjänster som båda myndigheterna använder.  För lite fokus på socialiserande kunskap 

(encultured knowledge) synes hämma ett organisatoriskt lärande som skulle kunna bidra till att 

samarbetet uppfattas som fruktbart för båda parter även på lång sikt.  För att använda Döös 

(2005b) begrepp kan man säga att de pedagogiska ingripandena som chefer i kärnverksamheten 

använder sig av i den nya situationen för att förändra och generera lärande i en viss inriktning, 

begräsas till att förändra omgivningen i form av formella strukturer samt dokumenterade 

processer och rutiner. De pedagogiska ingripandena som består av samtal genom vilka man 

griper in i sina medarbetares tänkande och meningsskapande uteblir. Genom att inte skapa goda 

förutsättningar för meningsskapande och utbyte av erfarenheter i form av mötesplatser och 

kommunikationskanaler, försvåras spridning av ny kunskap och därmed minskar möjligheter för 

organisatoriskt lärande (se exempelvis Nonaka, 1994; Dilschmann, 1996; Granberg och 

Ohlsson, 2009). 
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Då kärnverksamhetens managementprinciper används för att styra it-verksamhet uppstår 

problem eftersom denna har en annan produktionslogik, trots att den befinner sig inom 

myndighetssfären. Att genom dokumentation explicitgöra systemutvecklarnas kunskaper som är 

i ständig förändring och till stor utsträckning bunden till specifika sammanhang, tar mycket 

resurser i anspråk i förhållande till den tidsåtgång som krävs för att utföra själva 

arbetsuppgifterna. Eftersom budgeten och därmed resurserna är begränsade, kan allt för mycket 

dokumenterandet snarare utgöra en risk än en förutsättning för att bevara kompetensen.  

 

Den mest framträdande kunskapsformen inom uppdragsstyrningsfunktionerna är socialiserande 

kunskap (encultured knowledge), där gemensam förståelse mellan myndigheterna om vad som 

ska uppnås är centralt. Här skapar man mötesarenor inom sina respektive myndigheter och 

mellan myndigheterna för att möjliggöra dialog och öka de inblandade aktörernas gemensamma 

förståelse av vad som ska åstadkommas. Enligt Nonakas (1994) terminologi, sker vid möten en 

dialog mellan aktörernas tysta kunskaper. När denna dialog blir meningsfull kan tyst kunskap 

omvandlas till explicit kunskap. Detta sker när aktörerna offentliggör sina privata erfarenheter 

och förförståelse av en uppgift, situation eller fenomen för övriga aktörer (Ohlsson, 1996, 

refererad i Granberg 2009). När människor på olika mötesarenor kombinerar sina kunskaper och 

börjar tillämpa dessa, uppstår ny explicit kunskap som utvecklar den organisatoriska kunskapen 

(Nonaka, 1994). Genom att redan från början inrikta sig på denna socialiserande kunskapsform 

har man successivt lyckats förbättrar arbetsprocesser som berör båda myndigheterna. 

Förbättringarna har medfört att man vid intervjutillfället tyckte att arbetet med att köpa och 

leverera tjänster fungerar bra, så bra att funktionen för uppdragsstyrning även har fått ta över 

hantering av administrativa tjänster som också ingår i överenskommelsen, men inte utgör en del 

av det studerade fallet. 

 

I nedanstående figur har de olika produktionssystemen som identifierats i det studerade fallet 

kategoriserats utifrån hur de domineras av de olika kunskapsformerna. 
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Figur 6. Dominans av olika kunskapsformer inom respektive produktionssystem. Utifrån 

Blackers indelning (1995, s. 1040). 

 

 

Ensidig fokus på kodifierad kunskap kan inneböra kompetensbrist på sikt 

 

De intervjuade cheferna koncentrerar sig på formella arbetssätt och inrättande av nya yrkesroller 

för att upprätthålla och utveckla kompetens efter det att kärnverksamheten skilts från it-

verksamheten. Större vikt läggs därmed på att legitimera dessa än på att bevara relationer som är 

viktiga för att bevara den faktiska kompetensen. På operativ handläggarnivå i den nya 

myndigheten liksom på utförande systemutvecklarnivå i den levererande myndigheten, lägger 

man istället fokus på att behålla kompetensen genom att upprätthålla befintliga relationer.  

 

Skriftliga överenskommelser, modeller och ramverk förefaller underlätta samarbetet i enlighet 

med Nonakas (1994) iakttagelse om metaforers och prototypers betydelse för att underlätta 

kommunikation och interaktion när man eftersträvar utveckling av ny kunskap. Modeller och 

överenskommelser kan då ses som en start varifrån en gemensam bild av vad som ska 

åstadkommas med samarbetet kan växa fram.  Men en alltför stark och ensidig fokus på 

formalisering av arbetet och på de yrkesroller som modellerna föreskriver, kan medföra att 
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myndigheterna förlorar kunskap om vilken faktisk kompetens som utgör myndigheternas reella 

kompetens. Intervjuerna ger en bild av att det finns en diskrepans mellan de formella 

kompetenskrav som anses gälla för en viss yrkesroll och den kompetens som faktiskt behövs för 

att utföra verksamhetens uppgifter. En anledning till det kan vara att kompetensen många 

gånger är implicit och svår att förklara. Detta gäller i synnerhet inom it-verksamheten och när 

det gäller att förstå den egentliga innebörden av begreppet beställarkompetens. Man skulle 

kunna uttrycka det som att de formella styrverktygen och formellt valda yrkesrollerna utgör det 

som Argyris och Schön (1986)  benämner organisationernas ”epoused theories” medan det som 

faktiskt görs och den kompetens som används på operativ nivå är organisationernas ”theory-in-

use”. Det är således en skillnad mellan hur ledningen säger att arbetet utförs och vilken yrkesroll 

som behövs för att utför arbetsuppgiften och sedan vad som faktiskt görs och vilken reell 

kompetens som används vid utförandet av arbetsuppgifter på operativ nivå. Dessa skillnader 

synes hindra en dialog om verkligt kompetensbehov, vilket på sikt kan utgöra en risk för att 

nödvändig kompetens eroderar. Att föra en dialog om faktiskt kompetensbehov kan vara särskilt 

viktigt när kompetensen för att utföra verksamhetens uppgifter är spridd på två olika 

organisationer, med det implicita antagandet att helhetsperspektivet på den nödvändiga 

kompetensen och tillgången till denna antagligen saknas. Beaktar man dessutom att en del av 

kompetensen är av överlappande karaktär och delvis sitter i de mellanmänskliga relationerna 

som Döös (2004) forskning visar, synes detta behov vara ännu större. I stället för att begränsa 

pratet om kompetensbehov till formella roller förefaller det således finnas ett behov om att 

samtala om den kompetens som faktiskt måste finnas för att behålla och utveckla 

organisationens verksamhet samt hur denna kompetens förvärvas och underhålls. För att 

referera till Rognes forskning (2008)  finns det behov av att fånga den lokala och 

situationsberoende kompetensen som inte låter sig uttryckas i explicit formulerade yrkesroller. 

Kompetens är knuten till och beroende av det sammanhang där handlingen utförs och 

konstrueras i ett socialt sammanhang (Döös, 2004). Kompetens är därmed inte enbart knutet till 

en individ som har fått sig tilldelad en yrkesroll. 

 

Intervjuerna med systemutvecklarna i den levererande myndigheten ger vid handen att det ta tid 

att lära sig innebörden i begrepp som används för att kravställa och utarbeta lösningar på it-

tjänster.  Det synes som beställare och systemutvecklare behöver utveckla ett specifikt språk 

sinsemellan som möjliggör effektiv kommunikation om det som ska utvecklas. Tolkning av vad 

någon menar med sin talakt kan inte göras oberoende av vad personen tänker och tycker om 

världen menar Rönnström (2006) vilket knyter an till Södergrens (2005) forskning som visar att 

innovation kräver djup inlevelse med det som ska göras. Det innebär att det inte räcker att 

utbyta faktakunskaper i form av kravdokument, utan aktörerna måste också komma i kontakt 

med varandras osynliga, tysta kunnande.  För att kommunikationen ska vara effektiv, måste 

systemutvecklaren förstå innebörden av texten i kravdokumentet, avsikten med förändringen 

och vilket sammanhang som avses. Genom att utvecklare och kravställare arbetar tillsammans 

under en längre period utvecklas således ett gemensamt språk som möjliggör effektiv 

kommunikation vid kravställningsarbete så att kravet kan översättas till en ändamålsenlig 

systemlösning. Ett sådant språkbruk förefaller utvecklas över tid av aktörerna vid utförande av 

arbetsuppgifterna och utifrån bakgrundskunskap om den befintliga systemlösningen. Det kan 

således inte övertas hur som helst av nya aktörer även om de innehar samma yrkesroller. Det är 

detta särskilda språkbruk som håller den gemensamma kompetensen vid liv. Detta faktum 

framkommer enbart i intervjuerna med systemutvecklarna, vilket tyder på att det är en osynlig 
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kunskap som Döös (2005a) menar tas för given av såväl ledning som medarbetare. ”Genom att 

man tänkt, arbetat och erfarit tillsammans vet man vad ord, syftningar och lösningar står för” 

menar Döös vidare (2008, s. 82).  Detta knyter också an till hennes reflektion om att lärandet tar 

tid och sker i små steg.  

 

 

Beställarkompetens är kollektiv och gemensam kompetens 

 

Av studien framgår att aktörerna har olika bilder av vilken slags kompetens beställarkompetens 

består av. Den modell myndigheterna arbetar efter i det studerade fallet, är en beställar-

utförarmodell som anger att det är beställaren som ställer krav på förändringar och leverantören 

som realiserar kraven. Som framgår av studiens resultat, förefaller emellertid 

beställarkompetens utgöras av en gemensam och överlappande kompetens mellan 

kärnverksamhet och it-verksamhet. Att arbeta renodlat utifrån en beställar-utförarmodell synes 

därmed innebära en risk för att beställaren inte får det den beställer. För att möjliggöra 

problemlösning och innovation behövs kunskap från både kärnverksamhetens och it-

verksamhetens områden. Kravställning liksom systemutveckling bör därmed ses som kreativa 

och innovativa processer som är beroende av att de människor som ska arbetar med dessa 

uppgifter får insikt i avsikterna med de förändringar som ska göras.  Detta förutsätter social 

interaktion, inte enbart skriftliga kravdokument (se exempelvis Södergren, 2005, Nonaka, 1994 

och Viaar, 2008). För att beställare och utförare ska kunna tränga in i varandras arbetsområde 

och öka den gemensamma innovations och problemlösningsförmågan behövs mer information 

än vad som framgår av skriftliga beställningar som är utformade enligt särskilda mallar. Det 

behövs alltså redundant information i enlighet med Nonakas (1994) fynd. Systemutveckling är 

som Viaar (2008) konstaterat en social och interaktiv process där aktörer från kärn- och it-

verksamhet successivt konstruerar och förhandlar fram kraven utifrån redundant information 

från båda parters kunskapsområden. Det finns således skäl att betrakta beställarkompetens som 

en kollektiv kompetens som utvecklas i interaktionen mellan beställare i kärnverksamheten och 

systemutvecklare i it-verksamheten.  

 

Om man relaterar begreppet beställarkompetens till de av Blacker (1995) identifierade 

kunskapsformerna i Figur 6, synes därmed beställarkompetens bestå av flera kunskapsformer. 

Dels består den av inbäddad kunskap (embedded knowledge) om kärnverksamhetens processer, 

rutiner och system, dels av expertberoende och till stora delar implicita kunskapsformer, s.k. 

embodied och embrainded knowledge, eftersom beställarkompetens omfattar problemlösnings 

och innovationsförmåga. Den implicita kunskapen måste vidare kunna begreppsliggöras och 

göras explicit, eftersom kraven måste uttryckas på ett visst sätt för att kunna omvandlas till 

lösningar som kan kodifieras. Den har också inslag av den socialiserande kunskapsformen 

(encultured knowledge) eftersom kravställning (vad) och lösningar (hur) utarbetas i interaktion 

mellan kärn- och it-verksamhet, varigenom en gemensam förståelse för de problem som ska 

lösas uppnås. Det förefaller vara dessa kunskapsformer sammantaget som utgör stommen i 

begreppet beställarkompetens.  Se Figur 7 nedan. 
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Beställar-

kompetens

 
 

Figur 7. Beställarkompetensens olika kunskapsformer.   

 

 

Kommunikativa managementstrategier kan öka tillit och stimulera kunskapsutveckling  

 

Den nya myndighetens chefer är nöjda med befintliga it-tjänster, men upplever problem med att 

utveckla myndighetens framtida it-lösningar. Anledningen är främst att man saknar kunskap om 

hur lösningarna är uppbyggda hos den levererande myndigheten och därmed anser man sig 

sakna möjlighet att bedöma alternativa lösningar och att vara en bra beställare. Övervägande del 

av de intervjuade cheferna vill därför frigöra sig från den levererande myndigheten och 

successivt lämna förhållandet som innebär att man köper it-tjänster från en annan myndighet. 

Härigenom finns förhoppningar om att uppnå ökad flexibilitet och kunna råda över sin 

verksamhet i större utsträckning. Detta vill man göra genom att bygga egna it-system eller 

upphandla system på marknaden.  

 

En bidragande orsak till önskan att minska beroendet till den levererande myndigheten förefaller 

även vara bristande förtroende för den levererande myndighetens vilja att tillhandahålla tjänster, 

men också på att de organisationsprinciper man arbetar efter är otillräckliga för att leda en 

verksamhet som sträcker sig över två myndigheter. De principer man arbetar efter bygger på det 

Eriksen (1998) benämner instrumentella organisationsprinciper, där ledning för att uppnå 

kollektiva mål utövas av chefer i hierarkiska positioner med hjälp av formella 

organisationsstrukturer. Förutsättningar för att använda sig av sådana principer är att ledarna har 

kontroll över underordnade aktörer utifrån formella förhållanden och att de underordnade 
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accepterar dessa (Christensen et al., 2004). Myndigheter får dessutom inte gå med vinst och inte 

heller med förlust, vilket gör att den nya myndigheten saknar formella sanktionsmöjligheter som 

normalt används vid köp av tjänster på marknaden och som är en viktig komponent i 

instrumentella organisationsprinciper. Juridiskt bindande avtal mellan myndigheter är ogiltiga 

då myndigheterna formellt sett tillhör samma juridiska person.  

 

Att lämna köp- och leverantörsförhållandet blir troligtvis dyrt, eftersom det inte bara kostar 

pengar att bygga nya it-system, utan också för att den levererande myndigheten måste avveckla 

delar av sin verksamhet, varvid upparbetad kompetens antagligen kommer att gå till spillo. För 

att samarbetsintentionerna inom myndighetsvärden ska bli framgångsrika på lång sikt, förefaller 

det föreligga ett behov av nya styrningsformer som inte inskränker sig till instrumentella 

organisationsprinciper som bygger på det Habermas (1996) benämner strategiskt handlande. 

Resultatet av föreliggande studie har visat att det inte räcker med skriftliga överenskommelser, 

kontroll och uppföljning och en överlappande uppdragsstyrningsorganisation mellan 

myndigheterna för att samarbetet ska bli hållbart över tid. Även kärnverksamhetens chefer, 

särskilt de på strategisk nivå, synes behöva skapa arenor för personliga möten med 

leverantörens chefer. Genom personliga möten kan chefernas lärmiljö expandera och tilliten 

utvecklas, vilket torde öka förutsättningarna för att samarbetet ska kunna bestå. Det är genom 

dialog man förstår meningen bakom orden i de skriftliga överenskommelserna. Genom att 

fokusera på meningen bakom orden istället för på oenighet i yttrande, torde syftet med 

samarbetet framträda tydligare, vilket enligt Schein (1993) medför att den grupp av människor 

som ska arbeta ihop successivt kan skapa en delad verklighet.  

 

Det förefaller därmed vara nödvändigt att cheferna omdefinierar sin ledarroll så att den sträcker 

sig horisontellt över båda organisationerna. Nya ledningsformer synes behöva utvecklas som i 

större utsträckning bygger på Habermas (1996) teori om kommunikativt handlande. Ett 

strategiskt handlande utgår oftast från instrumentella organisationsprinciper vars utgångpunkt är 

att det är på förhand givna mål som ska uppnås och motstridiga intressen tacklas, vilket enligt 

Eriksen (1998) hämmar helhetstänkande och förändring. Instrumentella organisationsprinciper 

ger enligt honom, låg prioritet till att ta reda på vilka mål som bör uppnås och hur samordning 

av skilda intressen ska gå till samt hur prioriteringskonflikter ska hanteras. 

Organisationsprinciper som bygger på förståelseorienterat kommunikativt handlande bygger 

däremot på att de tre giltighetsanspråken begriplighet, uppriktighet och sanningsanspråk är 

uppfyllda, vilket enligt Habermas (1996) leder till en kommunikativ rationalitet.  Den uppstår 

genom samtal som möjliggör ett samförstånd som bottnar på en gemensam förståelse. Om 

mottagaren av ett budskap förstår vad som menas och vems situation och sammanhang som 

avses, skulle kommunikationen mellan myndigheterna kunna bli effektiv, även på strategisk 

nivå, särskilt om de kommunicerande parterna möter varandra som jämbördiga parter. 

Härigenom erhålls enligt Rönnström (2006) en tillräckligt stor överensstämmelse om mening 

och giltighet, vilket torde skapa förutsättningar för ömsesidig förståelse så att samarbetet får 

acceptabla handlingskonsekvenser för båda myndigheterna.  

 

 

 

 

 



 

 74 

Studiens praktiska nytta 

 

Vid en omstrukturering ändras den kollektiva samordningsstrukturen som skapar villkor för 

handling och lärande. En omstrukturering som innebär att verksamheter som hör ihop skiljs åt 

och bedrivs i nya organisatoriska sammanhang leder till förändring i hur arbetsuppgifter 

koordineras och organiseras, vilket således påverkar lärmiljön där arbetsuppgifterna utförs. 

Vidare inträder nya aktörer, vilka för med sig sina individuella meningssammanhang och 

intentioner. I det studerade fallet utgjordes nya aktörer främst av nya chefer och nya 

rollinnehavare med koordinerande funktioner. När man dessutom tillämpar nya 

managementstrategier och inför nya samverkansmodeller som upphandlats på marknaden, finns 

ett behov av att uppnå en gemensam förställning om vad dessa innebär och hur de ska användas 

i den specifika situationen och sammanhanget. För att uppnå en ny gemensam förståelse behövs 

mötesarenor som möjliggör dialog och gemensam reflektion. Genom gemensam reflektion kan 

människor gå in i varandras tänkande, öka förståelse och aktivt bidra till ny förståelse av 

fenomen som respektive individ inte skulle ha uppnått var och en på egen hand. Genom att 

utveckla individuella meningsstrukturer till kollektiva uppstår ett kollektivt lärande.  Härigenom 

kan nya handlingsalternativ uppmärksammas vilket kan leda till ett handlade som är mer 

ändamålsenligt i den givna situationen enligt Granberg och Ohlsson (2009).  Det tar också tid 

för organisationernas aktörer att förstå nya abstrakta begrepp som till exempel begreppet ”it-

tjänst”. Även om det finns en definition av begreppet i dokument, synes det vara svårt att förstå 

vad begreppet betyder i praktiken, eftersom människor tolkar nya begrepp utifrån sin befintliga 

förförståelse av situationen och det sammanhang i vilken det nya begreppet ska användas 

(Larsson och Halldén, 2010). Om det inte ges tillfällen för aktörerna att gemensamt reflektera 

över de nya begreppens innebörd, kan ett samarbete där nya begrepp införs leda till konflikter 

och bristande tillit, eftersom man inte får till stånd en gemensam tolkning om begreppets 

innebörd och hur man ska tillämpa det.  

 

I det studerade fallet var en tydlig managementstrategi att slå sönder etablerade kontaktvägar för 

att ge legitimitet åt nya som de samverkansmodeller man använde sig av förespråkade. Därmed 

finns en risk att de kompetensbärande relationerna kan skadas, vilket skulle kunna inverka 

negativt på den organisatoriska kompetensen enligt Döös (2004) forskning. Eftersom man 

samtidigt med delningen av verksamheten inte gjorde några omorganisationer utan mer eller 

mindre flyttade över den delade kärnverksamheten i befintligt skick, bestod trots allt 

kompetensen som sitter i de mellanmänskliga relationerna på kort sikt. Detsamma gällde mellan 

den överflyttade verksamheten och den kvarvarande systemutvecklingsverksamheten i den 

levererande myndigheten.  

 

En annan strategi bland kärnverksamhetens chefer var att dokumentera processer och rutiner 

samt att efterfråga dokumentation för att lära sig mer om tjänsternas innehåll.  Studien visar 

dock att en alltför ensidig fokus på kunskapstyper som är explicita, begränsar 

kunskapsutvecklingen, eftersom utveckling av ny kunskap även är beroende av tyst kunskap.  

För att kunskapsutveckling ska kunna ske över de organisatoriska gränserna synes därför den 

kunskapsform som Blacker (1995) benämner encultured knowledge behöva beaktas i större 

utsträckning. Nonaka (1994) menar att det första steget man bör ta när man vill åstadkomma 

kunskapsutveckling, är att skapa gemensamma arenor så att aktörerna kan se varandra i 

handling för att därigenom främja socialisation och möjliggöra dialog mellan aktörernas tysta 
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kunskaper. Därefter bör man skapa utrymme för dialog så att den tysta kunskapen som finns i 

respektive organisation kan omvandlas till explicit kunskap.  Härigenom ökar förutsättningarna 

för att en gemensam förståelse av verkligheten ska kunna uppnås, vilket gynnar tillit och vilja 

till fortsatt kunskapsutveckling mellan parterna.  Av detta följer att en organisation som köper 

it-tjänster och vill lära sig mer om leverantörens it-system i första hand bör inriktar sig på så 

kallade encultured knowledge för att i ett senare skede inrikta sig på explicit kunskap.  För att 

ändra kunskapsstrategi, kan ett nytt gränsöverskridande ledarskap behöva utvecklas som i högre 

utsträckning är baserad på kommunikativ rationalitet snarare än strategisk. Ett kommunikativt 

handlande möjliggör samförstånd, samtidigt som de koordinerande handlingarna behåller 

karaktären av en målinriktad aktivitet (Habermas, 1996). 

 

Att uteslutande överlämna det gränsöverskridande ledarskapet till specifikt utvalda 

uppdragsledare som befinner sig utanför linjeorganisationen, synes bidra till att lärmiljön för 

linjechefer blir restriktiv eftersom de inte får personlig erfarenhet av samarbetet. Härigenom 

utvecklas inte den tillit som behövs för att åstadkomma kunskapsutveckling på sikt (Nonaka, 

1994, Felstead et al., 2009). De ledarskapsprinciper som vanligtvis tillämpas inom myndigheter 

och i traditionella beställar-utförarmodeller baseras på instrumentella organisationsprinciper, 

vilka enligt Eriksen (1998) ger låg prioritet till att ta reda på hur samordning av skilda intressen 

ska gå till liksom hantering av prioriteringskonflikter.  Eftersom traditionella strategiska verktyg 

såsom sanktioner och viten inte kan användas för att skapa trygghet i en affärsliknande relation 

mellan myndigheter, är organisationsprinciper baserade på Habermas (1996) teori om 

kommunikativt handlande troligtvis ännu viktigare att tillämpa, än i en relation mellan 

marknadsaktörer. 

 

Ett mer dialogiskt förhållningssätt på ledningsnivå kan troligtvis göra ett samarbete mer 

fruktbart. Det är främst hantering av medborgarnas ärenden som måste ske formellt och enligt 

lagstiftningen. Samarbete mellan myndigheter för att utveckla gemensamma it-stöd torde i 

högre utsträckning kunna ske utifrån managementprinciper som bygger på kommunikativ och 

inte enbart strategisk rationalitet. För att möjliggöra detta kan man dock behöva omdefiniera 

innebörden av förordningen om intern styrning och kontroll.  God kontroll behöver inte vara 

liktydigt med att kunna påvisa dokumentation, utan snarare vara liktydigt med att trygga 

implicit och explicit kunskap och kompetens för att på så sätt upprätthålla den organisatoriska 

kompetensen. Det är dock svårare att påvisa faktisk kompetens för granskande instanser, vilket 

gör att även deras roll kan behöva omdefinieras.  

 

Studiens resultat visar att en omstrukturering som innebär en delning av en verksamhets 

arbetsuppgifter på flera organisatoriska aktörer har betydelse för kunskapsutvecklingen och det 

organisatoriska lärandet eftersom lärmiljön ändras.  Att bryta ut en hel verksamhet förefaller 

inte påverka organisatoriska lärprocesser i negativ riktning på kort sikt, under förutsättning att 

personalen följer med och att kompetensen som sitter i de mellanmänskliga relationerna består. 

Att omorganisera i samband med att man delar en verksamhet tycks därmed inte vara att 

rekommendera.  Personalen som utför verksamhetens uppgifter på operativ nivå vet vad som 

ska göras, det är snarare chefer som behöver omdefiniera sin roll samt förlita sig på att den 

operativa personalen har kompetens att utföra arbetsuppgifterna och vara nyfiken på vad denna 

kompetens egentligen består av.   
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Att separera en kärnverksamhet från den systemutvecklingsverksamhet som hanterar it-system i 

vilka verksamhetslogiken är inbyggd, förefaller vara mer problematiskt och synes få mer 

inverkan på organisatoriska lärprocesser. Det är svårt att ställa krav på något man inte har 

kunskap om och arbetar med. Kompetens får man när man utför en uppgift och kompetensen 

kan inte påvisas förrän uppgiften har lösts (Granberg, 1996).  Beställarkompetensen förefaller 

vara en överlappande kompetens som finns både i kärn- och it-verksamheten vilket gör att de 

samverkansmodeller som oftast tillämpas inte synes vara ändamålsenliga. Deras utformning 

leder till förväntningar om att beställarkompetensen ska finnas hos den köpande parten.  Det tar 

också tid innan alla inblandade aktörer får en gemensam förståelse av vad det innebär att köpa 

och sälja tjänster, vilket kan leda till olika förväntningar och minskad tillit parterna emellan, 

särskilt på strategisk nivå, där face-to-face interaktionen är låg. Aktörer på olika nivåer i 

organisationer synes tolka fenomenet att köpa en tjänst olika utifrån sin personliga 

erfarenhetsgrund och tolkning av sitt ansvarsområde. Inte enbart funktioner och yrkesroller 

tolkas av de människor som innehar dem som Granberg och Ohlsson (2005) konstaterar, utan 

olika rollinnehavare tolkar också nya begrepp på olika sätt. 

 

För att ett samarbete ska bli hållbart i längden, tyder studiens resultat på att parterna behöver 

bygga en ömsesidig förståelse av vad det innebär att köpa en tjänst på fler organisatoriska nivåer 

vilket underlättas om det bildas gemensamma mötesforum på olika organisatoriska nivåer.  Om 

inte cheferna skaffar sig personlig erfarenhet av samarbetet och kunskap om dess verkliga 

förutsättningar tycks tilliten till leverantörens vilja och förmåga påverkas i negativ riktning 

vilket får implikationer på det organisatoriska lärandet. Bristande tillit minskar viljan att 

utveckla kollektiv kunskap vilket hämmar innovation och utveckling av verksamheten enligt 

Nonaka (1994). Innovation och kunskapsutveckling är en förutsättning för att förhållandet att 

köpa och sälja it-tjänster ska kunna bestå över tid.  Att överlämna de nödvändiga socialiserande 

aktiviteterna helt och hållet till särskilt utsedda uppdrags- eller kundansvariga synes därför inte 

vara en lämplig strategi, utan chefer bör själva aktivt arbeta med socialiserande aktiviteter.   

 

Nya organisationsprinciper förefaller också behöva utvecklas och anpassas till förhållandet att 

en del av verksamhets arbetsuppgifter utförs av en extern aktör.  Att leda utifrån det Eriksen 

(1998) benämner instrumentella organisationsprinciper såsom kontroll och uppföljning, utan att 

utveckla gemensam förståelse av uppgiften och utan att skapa ledningsmekanismer som medger 

ett gränsöverskridande ledarskap horisontellt mellan organisationerna, kan medföra att 

samarbetsintentioner går om intet. I det studerade fallet har det inneburit att den köpande 

myndighetens intention är att successivt avveckla samarbetet. Genom att avveckla samarbetet 

finns risk för kompetensförstöring eftersom den kunskap som systemutvecklare har om 

befintliga it-system inte tas tillvara. Kunskap om befintliga it-systemen är en viktig komponent i 

beställarkompetens. Om sammarbetet upphör, kan därför beställarkompetensen försvagas, 

åtminstone på kort sikt. 

 

En ökad medvetenhet om att en omstrukturering påverkar lärmiljön och därmed organisationers 

lärprocesser och kunskapsutveckling synes vara väsentligt för att den ska ha förutsättningar att 

bli framgångsrik. En förståelse om att lärande tar tid och att olika delar av verksamheterna 

domineras av olika slags kunskapsformer ger troligtvis en ökad insikt om att de olika 

verksamhetsdelarna inte bör styras enligt samma managementprinciper om man vill stimulera 

lärandet. Ökad kunskap om språkets och kommunikationens betydelse för lärande och 
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innovation skulle kunna medföra att det reella kompetensbehovet som även är situations- och 

sammanhangsberoende beaktas i högre utsträckning.  Den effektiva kommunikationen som 

behövs för problemlösning och innovation måste få byggas upp över tid och kommer inte 

automatiskt genom implementering av modeller och inrättande av fördefinierade yrkesroller, 

utan i det praktiska utförandet av arbetsuppgifterna. Att inte enbart förlita sig på det det 

Habermas (1996) kallar framgångsorienterat, strategiskt handlande utan även utveckla ett 

förståelseorienterat kommunikativt handlande på alla nivåer, torde därför ge bättre 

förutsättningar för att ett samarbete mellan olika aktörer ska bli fruktbart på såväl kort som lång 

sikt. 

 

 

Pedagogisk forskning kan bidra  

 

Det fall som studerats är visserligen en förändring, men det är inte ett internt förändringsprojekt 

av det man redan gör, utan till att börja med är syftet att verksamheten ska fungera på samma 

sätt som tidigare för att i ett senare skede successivt kunna förbättras. Ett alternativ hade varit att 

studera fallet utifrån företagsekonomiska teorier om förändringsarbete. Sådana teorier utgår 

emellertid från antagandet att förändring är kontrollerbara, bara ledarna vet hur de ska 

genomföra den enligt Wallace, Fertig och Schneller (2007). De menar att dessa förutsättningar 

inte gäller för offentlig verksamhet.  

 

The sheer scope, pace, ambiguity and multiplicity of change outstrip the capacity of any 

individual or group to ensure directive control and certainty of outcomes in practice, 

whatever their formal position of authority or span of control in principle. ( s. 1-2) 

 

Eftersom det organisationspedagogiska forskningsfältet inte utgår från sådana antaganden, utan 

studerar vad människor faktiskt gör och hur de konstruerar kunskap när de utför sina 

arbetsuppgifter, tillförs ett nytt perspektiv på vad det innebär att omstrukturera en verksamhet. 

Ett sådant perspektiv kan ge ledtrådar till varför förväntade effektiviseringsvinster uteblir vid 

outsourcing. Föreliggande studie visar exempelvis att flexibiliteten inte automatiskt ökar när en 

del av en verksamhet utkontrakteras till en extern aktör, bland annat för att de 

samverkansmodeller som används inte tar hänsyn till organisationers lärprocesser i särskilt stor 

utsträckning utan förefaller fokusera på styrning, kontroll och uppföljning, det vill säga faktorer 

som Eriksen (1998) inkluderar i begreppet instrumentella organisationsprinciper.  Vidare visar 

studien att det behövs en ökad förståelse om att beställarkompetens är en kollektiv kompetens 

som utvecklas i interaktion mellan beställare och utförare. Det är en kompetens som därmed inte 

ensidigt kan utvecklas inom beställarens organisation. I tjänsteproducerande verksamheter 

räcker det därför inte med skriftliga rutiner, procedurer och kommunikation enligt 

överföringsmetaforen där språk ses som gemensamma koder mellan aktörerna och ett verktyg 

för kommunikation. I stället bör språk ses som unikt för varje människa vilket innebär att 

mening uppstår i den intersubjektiva kommunikationen i ett givet sammanhang. Om 

kommunikationen inte är framgångsrik finns en risk att den producerade tjänsten inte blir som 

den var tänkt att vara utifrån beställarens horisont, eftersom den sociala verkligheten enligt 

Rönnström (2006) konstrueras kommunikativt utifrån en delad värld som gör det möjligt att 

tänka på samma saker om världen. En förståelse för kommunikationens konstitutionella roll är 

således viktig vid studier av förändringsarbete. Genom att se kommunikation som en 
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förutsättning för kulturproduktion, handlingskoordination och socialisation och inte enbart som 

ett verktyg för att överföra information, kan ny kunskap om omstruktureringars betydelse för 

organisationers verksamheter erhållas. 

  

En omstrukturering som innebär flytt av verksamheter innebär att samordningsmekanismer 

ändras och det kan även innebära att nya aktörer träder in i verksamheten. Dessa förändringar 

gör att en gemensam förståelse och samsyn kring de arbetsuppgifter som ska utföras behöver 

utvecklas. Gemensam förståelse och samsyn utvecklas genom interaktion, dialog och gemensam 

reflektion då parterna offentliggör sina individuella meningsstrukturer. Härigenom kan dessa 

utvecklas till kollektiva meningsstrukturer och nytt lärande uppstå som kan generera ett 

ändamålsenligt handlande i den nya situationen (Granberg och Ohlsson, 2009). Det räcker 

således inte med att studera formella strukturer och rutiner om man vill förstå vad som gör en 

omstrukturering framgångsrik eller inte.  

 

Av studiens resultat kan man ana att de beställar- och utförarmodeller som traditionellt används 

vid köp av tjänster som bygger på ekonomiska teorier, strategiskt handlande och skriftliga 

dokument inte ger de effekter man hoppas på, eftersom de inte i tillräckligt hög utsträckning tar 

hänsyn till individers och organisationers lärprocesser. Inte heller uppmärksammar modellerna i 

särskilt stor utsträckning, att beställarkompetensen är en kollektiv kompetens vars kärna består 

av flera kunskapsformer varav en del är implicita. Detta kan vara en bidragande orsak till att 

olika former av samarbeten och outsourcing inte blir tillräckligt fruktbara och därmed avbryts. 

 

Ovanstående är exempel på hur pedagogisk forskning kan ge ny kunskap om fenomen som 

traditionellt sett studeras inom de ekonomiska vetenskapsdisciplinerna. Särskilt inom 

myndighetskontexten kan det vara värdefullt att fortsätta studera kunskapsrelaterade och 

organisatoriska fenomen utifrån teoribildning som används inom organisationspedagogisk 

forskning snarare än, eller som komplement till, ekonomisk teoribildning. Myndigheter är i stor 

utsträckning kunskapsintensiva och lyder inte under traditionella marknadsmekanismer, vilket 

gör att modeller och metoder som används för den privata marknaden inte alltid är tillämpbara. 
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Bilaga - Frågeguide  

Vid intervjuerna har en frågeguide med nedanstående frågeområden använts. Informanterna har 

relativt fritt fått beskriva deras erfarenheter av myndighetsdelningen och hur de upplever att 

samarbetet mellan myndigheterna fungerar, vilka problem och hinder som finns samt vad man 

gör för att hantera dem. Beroende på svar har olika följdfrågor ställts. 

  

Presentation av intervjuare och syfte med studien. 

 

Presentation av informantens bakgrund och yrkesroll. 

 

Presentation av den del av verksamheten informanten representerar. 

 

Relationen och kontaktytor till den andra myndigheten. 

 

Informantens roll och arbetsuppgifter när det gäller samarbetet om köp och sälj av 

tjänsterna. 

 

Informantens kontakter inåt och utåt i organisationen. 

 

Förutsättningar för att samarbetet ska fungera. 

 

Problem i samarbetet med att köpa och sälja it- tjänster. 

 

Hur löses problemen? 

 

Hantering av förändring i tjänsterna. 

 

Hur påverkar delningen av kärn- och it-verksamhet informantens möjlighet att utföra 

arbetet. 

 

Beställarkompetens. 
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