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En studie om hur en komplex tjänst kan bidra till ett 
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Sammanfattning

Den här uppsatsen berör den relativt nya organisatoriska lösningen som
förekommer inom offentlig sektor, vilken benämns Shared Service Center
(SSC). Ett SSC åsyftar att centralisera en tjänst till en enhet som resterande
verksamheter inom en organisation kan vända sig till och nyttja. Detta för att
verksamheterna ska minska den tid och energi som läggs ned p̊a aktiviteter
som inte tillhör kärnverksamhet. Den organisatoriska sammansättningen
best̊ar av tre enheter vilka är verksamhet, beställarfunktion samt utförare.
Studien tar sin utg̊angspunkt i Västra Götalandsregionen där de olika förvalt-
ningarnas IT-verksamhet har slagits samman till en enhet, VGR IT. Tidigare
forskning har endast definierat vad som kan vara problematiskt för organ-
isationen vid införandet av SSC-lösningar när en tjänst är komplex till sin
karaktär. Föreliggande studie identifierar vilka problem som kan uppst̊a för
beställarfunktionen i ett SSC samt hur enheten hanterar dessa problem i
praktiken. Aktör-nätverksteorin och Michael Callons översättningsmodell
används som studiens teoretiska lins för att skapa en först̊aelse för SSC som
fenomen. De problem som identifieras i studien samt hur beställarfunktionen
hanterar dessa i praktiken beror till stor del p̊a hur Västra Götalandregio-
nens styrmodell för IT är utformad. Vidare vidtar beställarfunktionen vissa
åtgärder för att försöka lösa de problem som finns i förhoppning att skapa en
stabilitet i SSC:et där meningingsskiljaktigheter mellan aktörerna förekom-
mer. Slutsatserna p̊avisar att brister i styrningen gör att de åtgärder som
vidtas inte f̊ar n̊agon inverkan p̊a nätverket eftersom beställarfunktionen ten-
derar att vara maktlös.

Nyckelord : ANT, Shared Service Center, samverkan, offentlig förvaltning,
aktör-nätverk, översättning, problematisering, intressering, enrollering, mo-
bilisering.
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8.2.3 Utförare - VGR IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

8.3 Problematisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
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1 Inledning

Den offentliga sektorn genomg̊ar ständigt förändringar och den nuvarande
trenden för organisatoriska lösningar kännetecknas av samverkan, där syftet
är att skapa en helhetssyn genom att överbygga organisatoriska gränser. En
av dessa organisatoriska lösningar är den som i litteraturen benämns Shared
Service Center (SSC). Denna organisatoriska sammansättning innebär att
en tjänst centraliseras till en enhet inom organisationen som övriga verk-
samheter kan vända sig till och nyttja. Syftet är att verksamheterna ska
undvika att tid och energi fokuseras p̊a s̊adant som inte tillhör kärnverk-
samhet. Exempel p̊a tjänster som ofta förekommer i ett SSC är tjänster
inom IT, ekonomi och personal.1

Eftersom det är medborgarna som finansierar organisatoriska trender och
omorganiseringar via skattemedel är det av värde att den offentliga verk-
samheten fungerar friktionsfritt. S̊aledes är det av intresse att studera om
SSC fungerar effektivt och att rätt saker görs p̊a rätt sätt. Denna trend är
relativt outforskad men studier av SSC i offentlig sektor återfinns utifr̊an ett
styrningsperspektiv samt i syfte att identifiera vilka avvägningar och prob-
lem som uppst̊ar i processen. Tidigare forskning kring SSC belyser även att
det finns en del fördelar med den här typen av organisatorisk lösning. Argu-
menten som lyfts fram är förbättrad service, större fokus p̊a kärnprocesser,
kostnadsreduktion genom minskat dubbelarbete, skalfördelar och standard-
isering samt möjligheten att dela servicen med andra enheter.2

2 Problemformulering

Kastberg är en av de som studerat och inbringat först̊aelse kring vad det
innebär att skapa och tillämpa ett SSC i offentlig sektor. Ett SSC best̊ar
av tre aktörer, kärnverksamheten som vill ha n̊agonting utfört, utföraren
som är den centraliserade enheten samt beställarfunktionen som positionerar
sig mittemellan dessa parter och fungerar som en mellanhand. En av de
slutsatser som Kastberg presenterar är att det uppstod en oenighet kring
definitionen av IT-tjänsten som tillhandahölls. Beroende p̊a om ett verk-
samhetsperspektiv eller ett totalkostnadsperspektiv antogs s̊ag definition-
erna annorlunda ut. Vid ett verksamhetskostnadsfokus var det nyttan i
verksamheten som avgjorde acceptansen för kostnaden. Upplevde enheterna

1Kastberg, G, Shared service center: En longitudinell studie av organisering och styrn-
ing av en ny kommunal serviceverksamhet, Cefos, Göteborgs universitet, Göteborg, 2009,
1

2Bergeon, B, Essentials of Shared Serives. Hoboken, John Wiley and Sons, 2003, 6-7
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att kvaliteten i verksamheten ökade tenderade totalkostnaden att bli min-
dre central. Om ett totalkostnadsfokus istället antogs gjordes avvägningar
utefter vad som var mest lönsamt enligt budget för att p̊a s̊a vis h̊alla nere
kostnaderna. Som lösning p̊a de beskrivna oenigheterna infördes användar-
forum och återkommande ledningsmöten för att skapa en länk mellan verk-
samheten och utföraren till förmån för stabilisering. Förhoppningen var att
detta skulle ge upphov till en samstämmighet kring vad det är som ska lev-
ereras. I Kastbergs slutsatser förklaras att dessa tv̊a metoder inte tenderade
att vara framg̊angsrika och det specificeras inte vidare hur denna inkongru-
ens hanteras i praktiken. Slutsatserna visar även att fokus skiftar över tid
mellan vad och vem som anses vara problemet i ovan nämnda trepartsrela-
tion i ett SSC. De olika perspektiven kan medföra motstridiga krav parterna
emellan. Sammantaget tyder det p̊a att tjänsten som relationen baseras p̊a
är komplex till sin karaktär d̊a parterna var oförmögna att komma överrens
om en gemensam definition. 3

3 Studien

Ovan förda resonemang indikerar att det finns en lucka i litteraturen kring
hur beställarfunktionen agerar och hanterar denna inkongruens. Beställar-
funktionen måste å ena sidan ta hänsyn till verksamheten och å andra sidan
utföraren. Problematiken ligger dels i att verksamheterna försöker definiera
vad som efterfr̊agas och ställer krav p̊a beställaren att genomföra detta s̊a
kostnadseffektivt som möjligt. Dels i att utföraren ställer krav p̊a väldefinier-
ade beställningar som tydliggör vad som ska levereras. Om verksamheterna
upplever att de inte erh̊aller tjänster enligt de önskemål som de preciserat
skapas ett missnöje gentemot utförarna genom att de tenderar att tro att
utförarna tagit för mycket betalt. I de fall d̊a utföraren de facto tar för mycket
betalt kan det bero p̊a att de erh̊allit otydliga beskrivningar p̊a vad som ska
levereras. Det blir sv̊art för beställarfunktionen att hantera detta dilemma
när kompetensen för hur man ska definiera den tjänst som efterfr̊agas ten-
derar att saknas i verksamheterna samtidigt som utföraren ställer krav p̊a
preciserade beställningar. 4 Föreliggande studie tar sin utg̊angspunkt i det
SSC:et som återfinns i Västra Götalandsregionen. De olika förvaltningarnas
IT-verksamhet har slagits samman till en enhet, VGR IT. Styrmodellen som
parterna utg̊ar ifr̊an ramar in relationen för hur IT inom organisationen ska
utformas och erh̊allas. Studien identifirera vilka problem som kan uppst̊a för

3Kastberg, G, Framing shared services. Accounting, control and overflows. Critical
Perspectives on Accounting, 2013, 13

4Kastberg, G, Shared service center
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beställarfunktionen i ett SSC samt hur de hanterar dem i praktiken. Vidare
kommer studien avgränsa sig till hur beställarfunktionen de facto gör snarare
än hur de bör agera. Hur styrmodellen är utformad och de olika parternas
rolldefinition presenteras mer utförligt under avsnittet empiri & analys.

4 Syfte

Studiens syfte är att bringa kunskap och först̊aelse kring SSC som fenomen.
Endast därefter g̊ar det att utifr̊an kunskapen om hur n̊agonting är skapa
riktlinjer och vägledning för den studerade kontexten. V̊ar förhoppning är
att v̊art bidrag kommer att leda till vidare studier kring att identifiera ett
ramverk för att hantera relationen och möjliggöra en optimal kontext för
trepartsrelationen och SSC som organisatorisk lösning.

5 Fr̊ageställningar

• Vilka problem kan uppst̊a för beställarfunktionen i ett SSC?
• Hur hanteras dessa problem i praktiken?

3



6 Teoretisk referensram

För att kunna besvara studiens syfte och skapa först̊aelse för en situation och
hur den tar sig i uttryck i verkligheten kommer studien att utg̊a ifr̊an ett p̊a
förhand valt teoretiskt perspektiv. Den teoretiska linsen för studien är Aktör-
nätverksteorin (ANT). Denna teori är konstruktivistisk till sin karaktär och
möjliggör att se hur aktörer p̊averkas av varandra utan att enbart ta hänsyn
till tv̊a aktörer. Teorin kan därmed hjälpa oss att först̊a hur aktörer agerar
samt vilka konsekvenser det kan f̊a för det nätverk som de verkar inom.5 I en-
lighet med Kastberg är det lämpligt att först belysa organisatoriska lösningar
som p̊aminner om SSC till sin karaktär eftersom djupg̊aende studier kring
SSC saknas. Detta för att ytterligare kunna först̊a varför ett SSC införs som
organisationsform. Vidare presenteras dessa innan ANT redogörs för.6

6.1 Outsourcing och beställar-utförarmodellen

Utkontraktering (outsourcing) är en organisatorisk lösning som p̊aminner om
SSC. Denna form innebär att en extern part tillskrivs rollen som utförare,
vilket inte är ett krav utifr̊an SSC som princip. Dock p̊apekas att SSC som
organisatorisk lösning ofta är det första steget mot utkontraktering. 7 En an-
nan organisatorisk lösning som p̊aminner om SSC som fenomen är beställar-
utförarmodellen. Modellen bygger p̊a att det sker en uppdelning av roller
inom organisationen, en aktör som beställer n̊agon form av verksamhet och
en aktör som utför denna. N̊agot som skiljer beställar-utförarmodellen fr̊an
ett SSC är att den beställande verksamheten ofta agerar i en tv̊apartsrelation,
vilket som beskrivit inte är fallet i ett SSC. Den problematik som identifieras
för b̊ade utkontraktering och beställar-utförarmodellen återfinns i relationen
mellan en agent och en principal enligt den s̊a kallade agent-principalteorin.
Teorin bygger p̊a att en relation skapas genom att de b̊ada parter som ska
ing̊a en relation ser fördelar med den. Det ligger i principalens (beställarens)
intresse att f̊a en verksamhet utförd utan att behöva ta hänsyn till hur den
invecklade och detaljerade processen ska g̊a till, vilket däremot utföraren
behöver. Vidare ligger det i agentens (utförarens) intresse att enbart utföra
uppdraget i sig och därmed inte behöva ta hänsyn till det övergripande per-

5Chua, W.F,Mahama,H, The Effect of Network Ties on Acconting Controls in a Supply
Alliance: Field Study Evidence. Contemporary Accounting Research, Canadian Academic
Accounting Association, 2008, Vol.24, 47-86

6Kastberg, G, Shared service center, 2-3
7Janssen, M. Joha, A. Emerging shared service organizations and the service-oriented

enterprise: Critical management issues, Strategic Outsourcing: An International Journal,
2008, Vol.1 Iss.1, pp.35-49
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spektivet som principalen st̊ar inför. Relationen bygger s̊aledes p̊a en sit-
uation där b̊ada parter vinner p̊a att samarbeta eftersom de befinner sig
i en relation där de fokuserar p̊a olika delar av helheten. Sammantaget
har studier kring agent principalteorin i samband med beställar-utförarmod-
eller och utkontraktering uppvisat ett flertal problem vilka kan kopplas till
målinkongurens och intressekonflikter.8 Tidigare forskning har gett agent-
principalteorin en del kritik, bland annat för att ta de beskrivna rollerna för
givna samt att uteslutande fokusera p̊a ett tv̊apartsförh̊allande som enbart
erh̊aller ett utbyte sinsemellan utan n̊agon p̊averkan fr̊an övriga parter eller
omgivning.9

Kastberg menar att litteraturen kring teorier som benämns som kon-
struktivistiska, det vill säga teorier som hävdar att kunskap skapas och kon-
strueras och därför inte är n̊agon direkt avspegling av hur verkligheten är, har
f̊att större uppmärksamhet genom åren. Ännu finns ingen teoribildning som
karaktäriserar detta inom ramen för studiens omr̊ade. Det finns dock n̊agra
st̊andpunkter som är gemensamma för detta förh̊allningssätt. En av dessa
handlar om att undvika att fokus enbart hamnar p̊a ett tv̊apartsförh̊allande
utan istället försöka besk̊ada och först̊a relationen b̊ade utifr̊an hur de
p̊averkas av varandra och utomst̊aende parter. Förh̊allningssättet öppnar
upp för att inte bara se parterna A och B utan även hur part C p̊avekar denna
relation. Aktör C behöver nödvändigtvis inte vara en annan aktör s̊asom en
organisatorisk enhet utan kan även utgöra en etablerad struktur eller kon-
text. Enligt föreliggande studie är därför det ovan beskrivna förh̊allningssätt
en central utg̊angspunkt eftersom SSC som fenomen karaktäriseras av ett
trepartsförh̊allande där aktör C utgör beställarfunktionen. 10

6.2 Aktör-nätverksteorin

ANT kan beskrivas som en teori, en metod eller ett förh̊allningssätt. Det
centrala för ANT är att beskriva hur relationer inom ett nätverk ter sig samt
undersöka vilka faktorer som kan skapa destabilisering i nätverket. ANT:s
först̊aelse av världen förutsätter att kategoriseringar inte kan göras i förväg
utan utg̊angspunkten måste tas i relationerna mellan aktörer som verkar
inom nätverket. Bruno Latour, Michel Callon och John Law introducerade
det teoretiska ramverket p̊a 1980-talet som ett nytt forskningsomr̊ade inom
sociologin, där idén om en total symmetri mellan det naturliga och det sociala

8Kastberg, G, Shared Service Center, 2-4
9Chua, W.F,Mahama,H, 47-86

10Kastberg, G, Shared Service Center, 2-4
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växte fram.11 Det innebär att sociala relationer, inklusive makt och organi-
sation behandlas som nätverkseffekter. Teorin insisterar p̊a att nätverken är
materiellt heterogena och hävdar att samhället och organisationer inte skulle
existera om de enbart var sociala till sin karaktär.12 Law menar att ”aktörer
som förenar sina intressen med andra aktörers intressen inom ramen för
gemensamma m̊al och projekt ger upphov till relationen aktör-nätverk”. Vi-
dare betonar Law att människor och enheter formas av de heterogena nätverk
som de verkar inom.13 Enligt Latour bör varken det naturliga eller sociala
tillst̊andet ses som konstant utan möjlighet ska ges till aktörerna att utveck-
las tillsammans, inom det nätverk som de är en del av.14 Interaktioner mellan
aktörer och komplexiteten hos handlingar kan med hjälp av ANT beskrivas
utifr̊an deras egna intressen och syften.

Vad som menas med aktör och aktör-nätverk beror p̊a vilken definition
av begreppen som forskaren använder. Ett antagande som görs när ANT
används som teoretisk referensram är att det som undersöks alltid formas
och skapas till ett nätverk, vilket inte alls behöver vara fallet enligt Latour.
Därför är det av stor vikt att tydliggöra de centrala begreppen aktör och
aktör-nätverk för att kunna använda ANT som studiens teoretiska lins.15

6.2.1 Aktör

Latour definierar en aktör som mänsklig eller icke mänsklig vilken gör andra
aktörer beroende av sig själv. Aktören avser ta plats i nätverket och p̊averka
andra aktörer genom att ta till sig dess idéer och anpassa de till sin egen
kontext. Latour betonar att materiella faktorer likväl som mänskliga ses som
centrala delar i de sociala interaktioner som förekommer inom ett nätverk.
En aktör behöver inte vara en människa utan kan även vara en grupp av
människor eller en organisatorisk lösning.16 Det är interaktion mellan dessa
som, enligt Callon, är central och vad aktörerna blir som ett resultat av deras

11Law, J & Hassard, J, Actor network theory and after, Oxford, Blackwell Publish-
ers/The Sociological Review, 1999, 23

12Law, Notes on the Theory of the Actor-Network: Ordering, Strategy and Heterogene-
ity.Systems Practice, 1992, 379-393

13Ibid
14Latour,B, Technology is society made durable, In J. Law (editor) A Sociology of

Monsters Essays on Power, Technology and Domination, Sociological Review Monograph,
1991, pp:1-15

15Latour, B, On actor-network theory. A few clarifications plus more than a few clari-
fications, CSI-Paris/Science Studies-San Diego, 1990, vol. 47, pp. 369-381

16Latour, B, Reassembling the social: an introduction to actor-networktheory. Oxford
University Press Inc. New York, 2005, 54
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ställning i ett nätverk.17 Vidare har aktörer samma möjlighet att p̊averka
varandra och åsyftar, genom gemensamma intressen, att övertala andra att
g̊a med i nätverket. Det är dessa nätverk som identifieras som aktör-nätverk.
Latour menar att aktörer endast kan kallas aktörer om de har n̊agon inverkan
p̊a n̊agon annan aktör.18

6.2.2 Aktör-nätverk

Aktör-nätverk skapas, enligt Latour, genom gemensamma intressen hos olika
aktörer vilka formas och agerar utifr̊an sin materiella och mänskliga omgivn-
ing. Aktörerna som deltar i nätverket kan likställas med varandra och det är
genom interaktionen mellan dessa som nätverket tar form.19 Callon menar
att aktör-nätverk ofta är mycket dynamiska men att de har en inneboende in-
stabilitet.20 Vidare beror det p̊a att aktör-nätverk best̊ar av b̊ade mänskliga
och icke-mänskliga aktörer som är i ständig förändring vilket kan leda till
att nätverket till och med kan upplösas. Faktorer som kan skapa konflikter
och därmed p̊averka nätverkets stabilitet är huvudaktörernas roller, oenighet
kring samarbetets utformning samt övriga omständigheter som kan inträffa
inom delar av nätverket.21 Aktör-nätverk kan dock stabiliseras i viss mån
när människor, roller, enheter, incitament, och s̊a vidare är i linje. Denna
inriktning uppn̊as genom ”översättning”, vilken presenteras nedan.22

6.3 Översättning

Översättning kan, enligt Callon, ses som en process där ett nätverk av aktörer
tar form. Ett styrdokument utformas och omvandlas till ett verktyg som ska
styra aktörerna i ett SSC vilket sedan kommer aktörerna till del där de
anpassar styrdokumentet till sin egen kontext. Eftersom flera olika aktörer,
med olika intressen och egenskaper, är involverade i denna process är det
fördelaktigt att studera processen utifr̊an samtliga aktörers synvinklar för att
kunna beakta hela nätverksperspektivet. Callon utg̊ar ifr̊an fyra begrepp för
att beskriva denna situation: problematisering, intressering, enrollering samt
mobilisering.23 Förespr̊akare för ANT ser sällan en helt lyckad översättning

17Callon, M, Some elements of a sociology of translation: domestication of the scallops
and the fishermen of St Brieuc Bay, I: Power, Action and Belief: A New Sociology of
Knowledge. Ed. J Law, Routledge, London, pp. 196-223, 1986

18Latour, B, Reassembling the social, 54
19Ibid
20Callon, M, Some elements of a sociology of translation, 196-223
21Latour, B, Reassembling the social, 133
22Callon, M, Some elements of a sociology of translation,196-223
23Ibid
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av en idé till att ett nätverk bildas. Callon menar istället att översättning
ses som en p̊ag̊aende och föränderlig process där alla aktörer har egna syften
och agerar utifr̊an dessa. Utifr̊an sina egna intressen kan aktören bidra till
att nätverket reformeras, stärks eller försvagas eller till och med att det
upplöses.24 Latour menar att dynamiken i ett nätverk sällan ter sig likadant
som i den ursprungliga översättningen. När aktörer finner gemensamma
intressen inom nätverket och ser en nytta i att samverka kring dessa blir
nätverket stabilt vilket medför en framg̊angsrik översättning. Varje aktör
känner sig delaktig i nätverket vilket skapar en gemenskap mellan aktörerna.
Enligt Callon kan en mindre framg̊angsrik översättning istället medföra att
aktörerna hamnar i separata öar inom nätverket, utan gemensamma forum
och utan förmågan att kommunicera med varandra.25

6.3.1 Problematisering

I problematiseringsfasen försöker den enskilde aktören, initiativtagaren, finna
gemensamma intressen hos andra aktörer. För att göra detta utg̊ar aktören
ifr̊an sin egen problematisering som best̊ar av dess egna syften och intressen.
Först när relevanta aktörer har identifierats kan en lösningsstrategi p̊a prob-
lematiseringen utformas, vilken kännetecknas av samarbete och utformas
efter huvudaktören. Enligt Callon kan denna aktör ses som en obligatorisk
passagepunkt vilket gör den oersättlig i nätverket. En obligatorisk pas-
sagepunkt fungerar som en nyckelpart i nätverket i syfte att skapa stabilitet.
Problematiseringsfasen kan därför ses som en dynamisk process i vilken en
aktör inte kan uppfylla sina syften p̊a egen hand utan att anpassa sig till den
obligatoriska passagepunkten i nätverket.26

Målet med problematisering är s̊aledes att identifiera relevanta aktörer,
deras identiteter och intressen, för att skapa en gemensam problembild som
gör att de knyts till ett nätverk och ser en nytta i att samverka kring denna.
Olika aktörer p̊averkar andra för att väcka deras intresse av att delta i denna
process. Callon menar att det dock kan finnas aktörsgrupper som motarbetar
en etablering av ett nätverk eftersom det hotar deras intressen. Vidare är
det därför av stor vikt att, vid analys av problematiserande, identifiera olika
aktörer som identifieras som centrala för nätverket och p̊a vilket sätt de

24Latour, B, Artefaktens återkomst: Ett möte mellan organisationsteori och tingens
sociologi. Stockholm: Nerenius & Santerus Förlag, 1998

25Callon, M, Techno-economic networks and irreversibility, in Law, John, A sociology
of monsters: essays on power, technology and domination, London: Routledge, 1991, pp.
132–165

26Callon M, Some elements of a sociology of translation, 202-205
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förväntas bidra.27

6.3.2 Intressering

Som beskrevs i problematiseringsfasen definierar varje aktör sin identitet,
syften och intressen och kan utifr̊an dessa antingen acceptera eller fr̊ansäga
sig sin roll i nätverket. För att aktörerna ska kunna skapa en gemensam
problembild talar Callon om intressering. Intressering innefattar den typ
av åtgärder varigenom en enhet försöker att införa och stabilisera andra
aktörer som den definierat genom sin problematisering. Det handlar om att
intressera och värva genom att identifiera och framhäva fördelar med prob-
lematiseringen, men det kan ocks̊a handla om maktutövning. En aktörs iden-
titet kan definieras p̊a olika sätt beroende p̊a vilken aktör som definierar den.
Vidare kan aktörernas egna identiteter och syften ändras under intresser-
ingsprocessens g̊ang genom att länkarna mellan dessa stärks eller försvagas.
Exempelvis kan aktör A intressera aktör B genom att försvaga och bryta
förbindelsen mellan aktör B och andra aktörer C, D och E som försöker
definiera aktör B p̊a ett annat sätt. Callon menar att det i lyckosamma fall
skapar balans mellan aktörerna som gör att ett nätverk bildas.

Om intresseringsfasen lyckas bekräftar det problematiseringens giltighet
och alliansen den innebär. Intressering innebär s̊aledes att försvaga och
bryta potentiella konkurrerande nätverk, som försöker definiera aktörerna
p̊a annat sätt, genom att konstruera ett system av allianser. Vidare formas
nätverket genom olika förhandlingar aktörer emellan, i vilka övertalning och
olika p̊atryckningar används som incitament för att bli den obligatoriska pas-
sagepunkten i nätverket. Detta kommer i uttryck i nästa fas, som leder oss
in p̊a enrolleringen.28

6.3.3 Enrollering

Att det utvecklas ett fungerande samarbete mellan parterna är en viktig
förutsättning i skapandet av ett starkt nätverk enligt Callon. De relationer
som redogjordes för i intresseringsfasen behöver nödvändigtvis inte leda till
faktiska samarbeten. För att intressering ska uppn̊a enrollering behöver
därför aktörernas roller och syften tydliggöras. Enrollering betecknar den
uppsättning av inbördes roller som definieras och tillskrivs aktörer som ac-
cepterar dem. I enrolleringsfasen sker det olika typer av förhandlingar som
kräver att varje aktör, som vill bli en del av samarbetet, måste vara villig
att förankra sig i de andra aktörernas intressen. Detta kan leda till l̊anga

27Ibid, 196-223
28Ibid
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utdragna förhandlingar. Vidare kan förbindelser och samarbeten mellan
aktörer ske p̊a många olika sätt, exempelvis genom uppgörelser, intresseväck-
ning eller samtyckte utan diskussion. Genom dessa förhandlingar bidrar en-
rolleringsfasen till förtydligande av de roller som återfinns inom nätverket.
Callon menar att det är först när aktörerna acceptera dessa som de kan ses
som en part i samarbetet.29

6.3.4 Mobilisering

Om aktörerna accepterar de roller som de tillskrivits innebär det slutgiltiga
mobiliseringsmomentet att aktörerna är aktiva deltagare i nätverket. Vidare
skapas, enligt Callon, en gemensam identitet där de olika aktörerna som
ing̊ar i nätverket l̊ater sig representeras och för nätverkets talan i olika sam-
manhang. Om de tidigare faserna uppn̊as, där problematisering skapar en
gemensam problembild hos aktörerna genom att intressera och värva andra
aktörer via förhandlingar som sedan accepterar de roller som de har blivit
tillskrivna för att slutligen kunna bilda samarbeten, r̊ader konsensus mellan
aktörerna och ett stabilt mobiliserat nätverk skapas. Callon menar att ett
nätverk som har mobiliserats dock kan ifr̊agasättas och till och med upphöra
beroende p̊a aktörernas agerande vilket gör att vissa åtgärder därför kan
behöva vidtas för att upprätth̊alla stabilitet i nätverket.30

Ramverket (ANT) hjälper oss att rikta uppmärksamheten mot hur struk-
turer stabiliseras, enheter och relationer tar form och förändras, vilka effekter
stabiliserade nätverk f̊ar och hur de kan destabiliseras. Det leder oss till att
först̊a hur de olika parterna i ett SSC agerar i den situation som de befinner sig
i, vilka problem som kan uppst̊a för beställarfunktionen samt hur de hanterar
dessa i praktiken. I analysen kommer begreppen att utgöra separata avsnitt
för att se om en gemensam problembild g̊ar att identifiera, vilka intresser-
ingsstrategier som vidtas, om aktörerna accepterar de roller som växer fram
samt om nätverket kan anses mobiliserat. Begreppen används för att skapa
först̊aelse för hur aktörerna agerar, i synnerhet beställarfunktionen, i de olika
översättningsfaserna och vilka effekter det f̊ar för organisationen. Detta leder
till att eventuella styrkor och svagheter kan uppmärksammas och identifieras
i de olika momenten.

29Ibid
30Ibid
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7 Metod

Följande avsnitt är indelat i tre huvudkategorier; studiens vetenskaps-
filosofiska utg̊angspunkt, den praktiska metoden som beskriver hur empirin
ska användas ihop med den teoretiska referensramen för att besvara studiens
forskningsfr̊agor, samt tillvägag̊angssättet för insamlandet av det empiriska
materialet. Den sistnämnda kategorin är sedan uppdelad i dokumentsstudier
samt en kvalitativ ansats.

7.1 Den vetenskapsfilosofiska utg̊angspunkten

Hermeneutik betyder läran om tolkning och har sitt ursprung i texttolkning,
exegetik. Metoden lämpar sig för studier som avser att undersöka personliga
upplevelser av ett fenomen och hermeneutiken är därför basen i v̊ar studie.
Hermeneutiken har olika inriktningar och det finns därmed olika arbetssätt
och modeller för tolkningsprocessen. Ett gemensamt drag för hermeneu-
tiken är intuitionens betydelse. Intuition betyder att omedelbart skapa sig
en uppfattning eller en först̊aelse om n̊agot fenomen utan vidare analys.31

Hermeneutiken antyder att kunskap inte kan erh̊allas enligt ett rationellt
och resonerande förh̊allningssätt utan att det istället finns en väg till ”den
sanna kunskapen om världen”. Denna förvärvas genom att olika helheters
sammanhang framg̊ar genom en samlad belysning som skapar en fulländad
överblick. Kunskapen kan uppfattas som otvivelaktig och intuitionen som
s̊adan innebär en inre besk̊adan istället för att rationellt utg̊a fr̊an förnuftet
och en tolkningsfri kunskap. En inriktning av hermeneutikens intuition är
den objektifierande hermeneutiken vars syfte är att skapa först̊aelse snarare
än att förklara orsakssamband.32

7.1.1 Objektiverande hermeneutik

Om forskning ska bedrivas enligt objektiverande hermeneutik finns det fyra
kriterier att förh̊alla sig till. Det första är objektets hermeneutiska autonomi
vilket innebär att den del som ska först̊as måste göra det utifr̊an sig själv
och dess grundläggande intentioner. Exempelvis måste ANT studeras och
bedömas utifr̊an dess ursprungliga kriterier. Den andra principen kallas
för totalitetsprincipen, meningens koherens, och uttrycker behovet av den
hermeneutiska cirkeln del-helhet som handlar om den harmoniska helheten.
I denna studie utgör SSC:et i Västra Götalandsregionen delen och ANT

31http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l̊ang/intuition
32Alvesson, M, Sköldberg, K, Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ

metod, 2., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008, 191-192
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utgör helheten. Eftersom föreliggande studie är kvalitativ är denna prin-
cip användbar eftersom den hjälper oss att tolka texter i form av inter-
vjuer, dokument, tidigare forskning och teorier, med andra ord diskursen.
Den är även användbar för att tolka praktikens arbetsfält, det vill säga en-
skilda individers eller gruppers handlingar och agerande. För att erh̊alla
den mest kompletta bilden kombineras dessa tv̊a användningsomr̊aden i vad
som kallas för ”dubbel hermeneutik” som innebär att diskursen representerar
det förmedlande och praktiken det omedelbara. Under tolkningsprocessens
g̊ang innebär det, oavsett om det gäller praktik eller diskurs, att empirin och
ANT alterneras. Den tredje principen, först̊aelsens aktualitet, handlar om
att forskaren besitter en viss mån av förförst̊aelse eller kunskap och därvid
kan tolkning inte erh̊allas utan hänsyn till detta. Vidare föranleder det att
absolut objektivitet är ouppn̊aelig och s̊aledes blir tolkningen relativ. Dock
kan en för stor vikt vid förförst̊aelsens aktualitet leda till att objektet göms
till förmån för subjektet vilket strider mot den första principen om objek-
tets hermeneutiska autonomi. Den hermeneutiska meningskorrespondensen,
meningsadekvans i först̊aelsen, är den fjärde och sista principen. Denna in-
nebär att förförst̊aelsens centrala roll avvisas till förmån för en sammanvägn-
ing mellan objekt och subjekt. De mentala processerna studeras här genom
att forskaren sätter sig in i dessa processer där tankeformer har objektifierats
och uppkommit.33

Vidare leder detta oss till Bruno Latours fr̊agor; ”Hur kan vi beskriva
n̊agot utan att projicera v̊ara egna drag p̊a det? Hur kan vi beskriva n̊agot s̊a
som det verkligen är?”34 Hermeneutiken och den objektiverande inriktnin-
gen kan hjälpa oss att beskriva och skapa först̊aelse för hur den undersökta
trepartsrelationen ter sig och hur aktörerna agerar. Förh̊allningssättet
används för att bringa en större först̊aelse kring SSC som fenomen genom att
alternera ANT (helheten) och det empiriska materialet (delen). Dokumenten
kring styrmodellen för IS/IT samt tidigare forskning är de ing̊angsvärden och
den förförst̊aelse som studien utg̊ar fr̊an vilken ocks̊a p̊averkar tolkningen
av det empiriska materialet. När ing̊angsvärdena och förförst̊aelsen upply-
ses ökar möjligheterna till att de facto se det empiriska materialet med en
lyhördhet, fantasi och utan förutfattade meningar.35 När den grundläggande
utg̊angspunkten nu redogjorts lämpar det sig att knyta an till studiens prak-
tiska metod.

33Alvesson, M, Sköldberg, K, Tolkning och reflektion, 215-217
34Latour, B, Aramis, or the love of technology. Cambridge, Massachusetts:Harvard

University Press ISBN: 0-674-04323-5, 1996, 226
35Alvesson, M, Sköldberg, K, Tolkning och reflektion, 191 ff
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7.2 Abduktion, den praktiska metoden

Abduktion har inslag av b̊ade induktion samt deduktion och används vid
fördel i fallstudier vilket även gäller i förevarande studie. Metoden utg̊ar
fr̊an ett hypotetiskt övergripande mönster vid studerandet av ett fall till
syfte att finna teoretiska mönster eller djupstrukturer. Om det övergripande
mönstret är korrekt och riktigt, förklarar det de induktiva mönstren i em-
pirin eller ytstrukturer i det studerande fallet.36 Abduktion bygger p̊a att
skapa först̊aelse för ett fenomen med hjälp av ett föreslaget övergripande
mönster. Den uppmärksamma läsaren noterar här att abduktion till viss del
p̊aminner om hermeneutik som presenterades i ovanst̊aende stycke. Eftersom
hermeneutikens grundförutsättning bygger p̊a att en del enbart kan först̊as i
sitt samband med helheten kan abduktion knytas till detta genom att det em-
piriska materialet är delen och det övergripande mönstret är helheten. B̊ada
inbegriper begreppet först̊aelse vilket är huvudsyftet med r̊adande studie.
Abduktion som praktisk metod kan därför ses som en hermeneutisk spi-
ral, det vill säga att tolkning sker av fakta som det finns ett visst mått av
förförst̊aelse av. Det ska dock p̊apekas att hermeneutik och abduktion inte
har n̊agon direkt förbindelse utan enbart p̊aminner om varandra. I förelig-
gande studie bör hermeneutiken ses som studiens grundsten som genomsyrar
hela arbetet där abduktion är det praktiska förh̊allningssätt som gör det
möjligt att svara p̊a studiens forskningsfr̊agor.37

7.3 Tillvägag̊angssätt för insamling av det empiriska
materialet

När studiens grundsten och det praktiska förh̊allningssättet är presenterat
är nästa steg att förklara hur det empiriska materialet som studien ska
förh̊alla sig till ska samlas in. Studien har en kvalitativ ansats där primärdata
best̊aende av samtalsintervjuer utgör det huvudsakliga empiriska materialet.
Studien best̊ar även av sekundärdata i form av dokumentsstudier av styr-
modellen för IT samt tidigare forskning. Enbart när det finns en insyn för
hur styrmodellen är utformad och upplagd g̊ar det att identifiera de nyck-
elparter som bör tillfr̊agas om intervju samt utformandet av fr̊ageformulär.
Dokumentstudier och beskrivning av styrmodellen, vilken kommer att pre-
senteras under empiriavsnittet, är därför förutsättningen för att genomföra
samtalsintervjuer.

36Ibid, 56
37Ibid, 58-59
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7.3.1 Samtalsundersökningar

”En intervju vars syfte är att erh̊alla beskrivningar av den intervjuandes
livsvärld i syfte att tolka de beskrivna fenomenens mening” 38

Citatet är en definition av den kvalitativa forskningsintervjun. Eftersom
föreliggande studie har en abduktiv ansats och syftar till att upptäcka hur
människor uppfattar en organisatorisk sammansättning samt att klargöra
hur n̊agonting är och ter sig i verkligheten lämpar sig samtalsundersökningar
som tillvägag̊angssätt vid insamlandet av studiens empiriska material. D̊a
studien kräver en först̊aelse för relationen mellan verksamhet, beställarfunk-
tion och VGR IT lämpar sig inte en kvantitativ ansats eftersom det är sv̊art
att mäta först̊aelse och uppfattningar i kvantitativa termer. Det kvalitativa
tillvägag̊angssättet hjälper oss att först̊a beteenden genom att förtydliga och
bekräfta relationen mellan parterna och därigenom ges en tillräcklig tillförl-
itlighet i v̊art resultat.

Samtalsundersökningarna som genomförs är baserade p̊a ett
fr̊ageformulär av halvstrukturerade fr̊agor som kan varieras i form av
formulering, ordningsföljd och inneh̊all beroende p̊a hur dialogen med varje
respondent urartar sig. Anledningen till detta är att det vid samtalsun-
dersökningar ofta handlar om att kartlägga människors uppfattningar och
registrera svar som är oväntade, varigenom kategorier kan identifieras.
En förklaring till att halvstrukturerade fr̊agor har valts är att det inger
möjlighet till följdfr̊agor. Personerna som intervjuas har inget egenvärde i
studien utan det är deras upplevelser och synpunkter som är av värde vilket
leder oss in p̊a valet av intervjupersoner.39

7.3.2 Val av intervjupersoner

Urvalsprocessen styr den bild som kommer att återspeglas i studien av hur
problematiken hanteras av beställarfunktionen i praktiken. För att kunna
välja intervjupersoner var det nödvändigt att studera hur Västra Götaland-
sregionens IT-styrmodell var uppbyggd och vilka roller som ingick i modellen.
Genom detta gavs en inblick av vilka roller det kunde tänkas vara. Mail med
information kring studiens syfte skickades ut till ett fog av människor med
förhoppning om att intresse skulle finnas. Vid val av intervjupersoner har

38Kvale, S, Brinkmann, S, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2. uppl., Studentlitter-
atur, Lund, 2009, 13

39Esaiasson, P, Gilljam, M, Oscarsson, H & Wängnerud, L(red.), Metodpraktikan: kon-
sten att studera samhälle, individ och marknad,4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stock-
holm, 2012, 227-231
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även ursprungsurvalet kompletterats successivt genom ett s̊a kallat snöboll-
surval. Detta innebär att en intervjuperson har rekommenderat ytterligare
en respondent vilken i sin tur har rekommenderat ytterligare en och s̊a vi-
dare.40 Eftersom studien bygger p̊a att skapa en först̊aelse för den trepartsre-
lation som finns har samtliga tre parter intervjuats för att skapa en tydligare
helhetsbild av hur beställarfunktionen hanterar dilemmat i praktiken, vilket
ökar studiens trovärdighet.

Sammanlagt genomfördes tretton halvsturkturerade intervjuer, varav
med sju samordnare som representerar verksamheterna, fem respondenter
med olika roller inom beställarfunktionen samt en verksamhetsutvecklare
fr̊an (utföraren) VGR IT. Förhoppningen var att det skulle finnas en jämn
representation av de tre parterna, samordnarna, beställarfunktionen och
VGR IT, vid valet av intervjupersoner men s̊a är inte fallet. VGR IT som
roll är dessvärre underrepresenterad i studien vilket är olyckligt. De an-
dra tv̊a rollerna, samordnarna och beställarfunktionen har uppn̊att teoretisk
mättnad vilket betyder att det inte framkom n̊agra nya kvalitativa skillnader
i resonemangen av intervjupersonerna när intervjuerna var klara.41

7.3.3 Intervjuguide

Intervjuguiden utformades med utg̊angspunkt i studiens tv̊a fr̊ageställningar
(se bilaga 1, 2 samt 3) som även granskades av uppsatsens handledare. In-
tervjuerna genomfördes under november-december 2015 p̊a intervjuperson-
ernas arbetsplatser men även via Skype. Intervjuerna tog mellan 35-68
minuter. Innan intervjuerna ägde rum skickades information om studiens
syfte ut via mail till samtliga intervjupersoner. Under intervjuernas g̊ang
anpassades fr̊agorna delvis inför varje intervju beroende p̊a respondentens
roll i den studerade trepartsrelationen. Vid intervjuerna erbjöds responden-
terna anonymitet men att deras rolldefinition, verksamhet, beställarfunktion,
utförare, varit n̊agot studien behövt redovisa i allra högsta grad. Detta efter-
som det är av vikt att olika roller jämförs i analysen i enlighet med studi-
ens syfte. Att skicka intervjuguiden till respondenterna p̊a förhand skulle
eventuellt kunnat ge oss djupare och mer genomtänkta svar. Vi valde dock
att inte göra det eftersom vi ville undvika att f̊a socialt önskvärda svar och
istället erh̊alla s̊a sanningsenliga svar som möjligt om den upplevda situ-
ationen. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av mobiltelefon efter
respondenternas medgivande. Intervjuerna transkriberades fullkomligt och
ordagrant i efterhand. Vi valde detta tillvägag̊angssätt för att inte g̊a miste

40Ibid, 189
41Ekengren, A-M, Hinnfors, J, Uppsatshandbok: hur du lyckas med din uppsats, 2., [rev.]

uppl., Studentlitteratur, Lund, 83, 2012
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om intervjupersonernas betoningar, ironi och dylikt, vilka kan hjälpa oss
att göra en rättvis tolkning av materialet. Enligt Patel och Davidsson ökar
det studiens tillförlitlighet.42 Under transkriberingens g̊ang har olika ut-
tryck identifierats som möjliggjorde underrubriker till de fyra begreppen i
översättningsmodellen. Underkategorierna är s̊aledes teoretiskt härledda.

42Patel, R, Davidson,B, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rap-
portera en undersökning , 3., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2003
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8 Empiri & Analys

I följande avsnitt introduceras läsaren till studiens insamlade empiri och en
analys av denna. Det empiriska materialet best̊ar av respondenternas svar
p̊a de fr̊agor som till stor del bygger p̊a den teoretiska referensramen. Efter-
som studien antar abduktion som sin metodologiska utg̊angspunkt bygger
följande avsnitt p̊a en alternering mellan empiri och ANT. Intervjuobjek-
ten benämns enligt aktörsbeskrivningen nedan för att tydliggöra de olika
aktörernas roller. Det empiriska materialet är kategoriserat efter de fyra be-
greppen i översättningsmodellen; problematisering, intressering, enrollering
och mobilisering.

Innan empirin och analysen presenteras är det lämpligt att redovisa styr-
modellens övergripande syfte, aktörernas roller och hur modellen är tänkt att
fungera. Detta baseras p̊a styrdokument och det empiriska materialet i form
av intervjuer. Först när styrmodellen är presenterad g̊ar det att f̊a en ökad
först̊aelse för empirin. Dokumenten för styrmodellen samt tidigare forskning
utgör den förförst̊aelse som vi besitter.

8.1 Styrmodellens övergripande syfte

Figur 1 visar den styrmodell som utgör ramverket för Västra Götalandsregio-
nens styrning av IT inom hälso- och sjukv̊ard och bygger p̊a förvaltningsmod-
ellen P̊a Maintenace Management Model, förkortat pm3. Detta är en modell
som syftar till att säkerställa att organisationer erh̊aller en hög verksamhet-
snytta. Förvaltningsmodellen pm3 grundar sig p̊a affärsmässighet vilket be-
tyder att samtliga parter, oavsett om tillhörighet innehas till IT eller verk-
samhet, skall ha en först̊aelse för att de har ett gemensamt uppdrag som byg-
ger p̊a att leverera ett p̊a förhand identifierat behov till verksamheten som
skapar värde och nytta. Målet med styrmodellen i Västra Götalandsregio-
nen är att IT-utvecklingen antar ett verksamhtesstyrt perspektiv och att den
effektiviseras och samlas regionalt. Styrmodellen beskriver en övergripande
organisation för IT med förklaring av roller, beslutsform/struktur, ansvar
samt vägar för eskalering. Modellen bygger p̊a att regionens alla IT-system
grupperas i olika objekt som tar sin utg̊angspunkt i arbetssätt och verk-
samhetsprocesser. Ett objekt förvaltar s̊aledes en grupp av system. Eftersom
syftet med styrmodellen är att anta ett regionalt samordningsansvar för IT
finns fem styrande principer att förh̊alla sig till vid beslut. Dessa är:
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1) Helheten prioriteras före delarna.
2) Kundnyttan ska vara överordnat IS/IT.
3) Vid anskaffning av IS/IT ska standardiserade produkter, tjänster eller
lösningar vara huvudalternativet.
4) För varje verksamhetsfunktion är strävan att det endast ska finnas en
IS/IT-lösning.
5) Att ge användaren tillg̊ang till rätt tjänst, rätt information, vid rätt
tillfälle, p̊a rätt plats och p̊a rätt sätt.43

Figur 1: Västra Götalandsregionens styrmodell för IT (v̊ar illustration)

8.2 Aktörer i styrmodellen

8.2.1 Verksamhet - kravställare

Eftersom IT-verksamhetens syfte är att bist̊a och stödja kärnverksamheterna
innebär det att IT behöver utg̊a fr̊an verksamheternas behov b̊ade p̊a kort-
och l̊ang sikt. För att möjliggöra detta best̊ar modellen av en samordnarfunk-
tion som best̊ar av ett antal individer inom varje förvaltning. Funktionens
syfte är att agera som en brygga mellan verksamheten och beställarfunk-
tionen samt att representera sin förvaltning i IT-fr̊agor. Praktiskt innebär
rollen att samla in och bereda krav och behov fr̊an sin egen förvaltning,
samordna IT-fr̊agor för sin verksamhet samt att planera för mottagande av

43Dokument1:Västra Götalandsregionens styrmodell för IS/IT. Dokument2: Grunderna
i pm3 - med VGRs anpassning till terminologin
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leveranser. När krav och behov är insamlade lämnar samordnaren över dessa
till verksamhetssidan inom beställarfunktionen.44

8.2.2 Beställarfunktionen - objekten

Beställarfunktionen inom IT i Västra Götalandsregionen best̊ar av olika ob-
jekt som ansvarar för olika IT-system samt IT-komponenter beroende p̊a
vilken verksamhet som avses. I varje objekt finns det en verksamhetssida och
en IT-sida. Verksamhetssidan inom beställarfunktionen har till uppgift att
samordna den kravställning som inkommer fr̊an samordnarna ur ett funk-
tionellt och regionalt samordningsperspektiv. När detta är gjort lämnas
kravställningen över till IT-sidan inom objektet i syfte att omvandla de funk-
tionella kraven fr̊an verksamheten till den bästa möjliga tekniska lösningen.45

8.2.3 Utförare - VGR IT

När beställarfunktionen har samlat in krav och samordnat den aktuella
kravställningen ur ett IT-perspektiv g̊ar kravställningen över fr̊an att vara
ett krav till en beställning. Beställningen lämnas sedan över till den enda
gemensamma utföraren av IT, VGR IT. I de fall VGR IT själva inte be-
sitter den kompetens som krävs för en beställning eller ett projekt anlitar
VGR IT en extern leverantör. Huvudansvaret för koordinering av utföran-
det ligger alltid p̊a VGR IT oavsett om en extern leverantör anlitas. Dock
sker genomförandet gentemot verksamheten alltid genom objektledare IT för
respektive objekt i beställarfunktionen.46

Vidare tillhandah̊aller VGR IT olika typer av IT-tjänster, s̊a kallade gröna
och röda tjänster. De gröna tjänsterna är volymberoende och innebär en
rörlig kostnad. Dessa beställs och finansieras direkt av verksamheterna till
VGR IT. Exempel p̊a gröna tjänster är arbetsplatstjänst, antalet PC, li-
censer och konsulttid som inte avser utveckling. Röda tjänster är alla an-
dra typer av tjänster och finansieras genom medel som betalas fr̊an VGR:s
förvaltningar och bolag via beställarfunktionen till VGR IT. Driftkostnader
av system, vidmakth̊allande av system, vidareutveckling är exempel p̊a röda
tjänster och rent praktiskt innebär dessa versionsbyten, avskrivningar och
investeringar samt kostnader för styrning av IT. De röda tjänsterna måste
alltid g̊a via beställarfunktionen i enlighet med styrmodellens krav p̊a det
regionala samordningsansvaret. Röda tjänster faktureras enligt överenskom-
melse mellan verksamhet och IT utifr̊an avtal eller överenskommelse för varje

44Ibid
45Ibid
46Ibid
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fall.47

Sammanfattningsvis bygger relationen p̊a att det finns roller med upp-
drag inom ramen för dessa. Behovet börjar ute i verksamheterna och samlas
upp av samordnare som sedan omarbetar, samordnar och skickar vidare be-
hovet till passande objekt i beställarfunktionen. Objektet best̊ar i sin tur
av b̊ade verksamhetsrepresentanter och IT-representanter vilka har till upp-
drag att sköta det regionala samordningansvaret med betoning p̊a att det är
verksamhetsstyrd IT som föreligger. När behovet är bearbetat av beställar-
funktionen överg̊ar behovet till en beställning och överlämnas till utföraren,
VGR IT, för realisering. Utföraren st̊ar för koordineringen i samr̊ad med ob-
jektledare IT för det aktuella objektet. Leveransen sker slutligen fr̊an VGR
IT till den kravställande förvaltningen. När modellen nu redogjorts för kan
empirin och analysen ta form med hjälp av översättningsmodellens begrepp.

8.3 Problematisering

Problematisering innebär, enligt Callon, att det r̊ader en samsyn kring
en gemensam problembild där alla aktörer i nätverket ser en mening att
samverka kring denna.48 Styrmodellen som utgör den ömsesidiga problem-
bilden i det studerade fallet tar sin utg̊angspunkt i det regionala samord-
nade intresset där standardisering av olika IT-tjänster och IT-system är
modellens huvudsakliga syfte. Ur empirin framkom att beställarfunktionen
är initiativtagaren i nätverket vars arbetsuppgift utg̊ar ifr̊an den regionala
samordningen. När det empiriska materialet studerades uppmärksammades
att samtliga aktörer i nätverket delar den problembild som återfinns i de
upprättade dokumenten kring styrmodellen. Vi kunde dock identifiera en
oenighet bland aktörerna avseende hur samarbete skulle kunna ta form.
Ur materialet kunde tre kategoriseringar urskiljas till varför en fullständig
problematisering inte har varit möjlig. Dessa är organisationsförändringar,
oenighet kring samarbetets utformning, och huvudaktörens dilemma.

8.3.1 Organisationsförändringar

Samtliga av respondenterna upplever att styrmodellen inte fungerar som den
är tänkt trots att det har g̊att m̊anga år sedan den infördes. Problemet anses
vara att regionen inte har f̊att till den förvaltningsorganisation som krävts
fullt ut eftersom huret glömdes bort vid införandet. Det har lett till att
organisationen har f̊att ta tag i det i efterhand och därmed tappat väldigt
mycket styrfart menar en respondent.

47Ekonomimodell IS/IT samt Västra Götalandsregionens styrmodell för IS/IT
48Callon, M, Some elements of a sociology of translation, s.196-223
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”När en modell ritas p̊a ett papper har inte det skapat förutsättningarna
för HUR vi ska n̊a dit. S̊a en uth̊allighet är vad som krävs och den finns
inte riktigt, inte i n̊agot led skulle jag vilja säga, för förhoppningarna och
förväntningarna är mycket större. Det finns ingen som har ro i kroppen att
sitta och vänta ett antal år p̊a att f̊a det här att fungera riktigt bra”- VGR
IT

Respondenterna menar att det förväntades att organisationen skulle börja
producera fr̊an dag ett men att det inte fanns n̊agra verktyg för att göra det.
Intervjupersonerna hävdar att det beror p̊a att för lite resurser tillsattes
vid införandet. VGR IT anser att det som saknas för att modellen ska
lyckas är uth̊alligheten och uppger att b̊ade utförarledet, beställarfunktionen,
samordnarna samt slutanvändarna enbart har suttit och väntat p̊a att det ska
hända n̊agonting som är positivt. Effekten av det blir att det som bestäms
idag helst skulle ha fungerat i förrg̊ar och s̊a ser verkligheten aldrig ut uppger
respondenten.

Merparten av respondenterna upplever att det ständigt p̊ag̊ar
förändringar i organisationen och att det mer eller mindre har varit n̊agon
typ av organisationsförändring varje kvartal. Detta bekräftar det faktum att
styrmodellen inte har f̊att den styreffekt som önskat, vilket har lett till att
regionen, genom vissa åtgärder, försökt att förenkla och förtydliga styrningen
av IT och därmed skapa en stabilitet i nätverket. Resonemanget är i enlighet
med Latour som hävdar att b̊ade mänskliga och icke-mänskliga aktörer är i
ständig förändring vilket, som studien visar, p̊averkar styreffekten i nätver-
ket.49Aktörerna tenderar genom detta att inte vara i linje med varandra i
nätverket vilket även Callon bekräftar.50

Eftersom styrmodellen är tänkt att gälla samtliga tre aktörer försv̊aras
möjlighet till samarbete d̊a verksamhetessidan inte arbetar enligt den uppger
beställarfunktionen. Samtidigt menar en respondent att VGR IT aktivt
försöker anpassa sig till modellen för att förbättra samarbete eftersom en stor
del av ansvaret att genomföra förändringar har hamnat p̊a IT-direktören.
Detta tyder p̊a att en aktör försöker anpassa sig till beställarfunktionens
problembild vilket är i enlighet med Callon som menar att det är en
förutsättning för ett fungerande nätverk.51 För att uppn̊a samarbete anser
beställarfunktionen att kraven p̊a att arbeta enligt modellen även måste
ställas till verksamhetsidan. Med anledning av detta uppst̊ar flaskhalsar för
beställarfunktionen som leder till att det blir sv̊art för funktionen att utföra

49Latour, B, Reassembling the social, 133
50Callon, M, Some elements of a sociology of translation, 196-223
51Ibid

21



rätt arbetsuppgifter, vilket leder oss in p̊a nästa kategori.

8.3.2 Oenighet kring samarbetets utformning

Beställarfunktionen ska, när krav och behov inkommer fr̊an samordnarna,
överväga ärendenas regionaliserings- och standardiseringsmöjligheter. Det
kan innebära att IT-system som finns ute p̊a de olika förvaltningar i stor ut-
sträckning ska sl̊as samman till ett IT-system som samtliga berörda förvalt-
ningar ska använda och nyttja. En svaghet vi kunde utläsa av det empiriska
materialet är att det r̊ader en oenighet bland aktörerna avseende i vilket led
det regionala samordnade intresset bör beaktas. Beställarfunktionen anser
å ena sidan att erh̊allna kravspecifikationer bör vara regionaliserade när de
inkommer fr̊an samordnarna, vilket innebär att de ska kommunicera över sin
egna förvaltning och s̊aledes lägga en gemensam kravspecifikation.

”Det är en flytande gräns som hela tiden kräver att en kontakt med respektive
part finns där saker och ting kan diskuteras. Förvaltningarna har även sv̊art
att först̊a att beställarfunktionen best̊ar av ganska f̊a personer och vi ses ofta
som n̊agot diffust som finns där ute och som ska ta hand om saker och ting”.
- respondent i beställarfunktionen

Samordnarna anser å andra sidan att det är beställarfunktionens uppgift att
kontakta berörda förvaltningar efter det att en samordnare lämnat in ett
krav till funktionen. Detta tyder p̊a att det finns brister i problematiserin-
gen vilket gör att den kan ses som ofullständig som Callon framh̊aller.52

”Vi ska egentligen endast lägga v̊ar beställning till beställarfunktionen och s̊a
ska objektet i den bästa av världar ställa ut fr̊agan till de andra sjukhusen
och kontakta samordnaren där. Det är väl inte alltid att beställarfunktionen
orkar med eller ser det. S̊a det kan vara en gr̊azonsfr̊aga men ansvaret ligger
p̊a objekten, de ska samordna det p̊a den niv̊an”. - samordnare

Denna oenighet upplever även VGR IT som anser att framförh̊allningen i
alla led bör bli bättre för att möjliggöra bra leveranser. Vidare framkom i
intervjuerna att verksamheterna har sv̊art att kravställa sina behov vilket
f̊ar effekter p̊a hur samordnarna utformar sina kravspecfikationer.

”Jag först̊ar v̊ar verksamhet bra men när jag ska förklara för beställarfunk-
tionen vad det är v̊ar verksamhet behöver för teknisk utrustning för att kunna
utföra sitt arbete ska jag förklara n̊agonting som jag själv inte först̊ar fullt ut

52Ibid

22



till n̊agon som först̊ar ännu mindre än mig. Sedan ska de ta beslut om det och
skicka in det till VGR IT och d̊a är man ännu längre bort fr̊an verksamheten
och d̊a blir leveransen inte alltid bra.” - samordnare

VGR IT uppger att om samordnarna bättre kan beskriva sina behov kan
beställarfunktionen göra en effektivare beredning. VGR IT kan i sin tur ta
emot ärenden med bättre kvalitet och först̊a fullt ut vad det är som verk-
samheten efterfr̊agar. Oenigheten mellan beställarfunktionen och förvalt-
ningarna f̊ar s̊aledes effekter p̊a alla led inom närverket. I enlighet med Callon
visar det empiriska materialet p̊a en mindre framg̊angsrik problematisering
eftersom det tenderar att saknas en gemensam plattform för kommunika-
tion.53 Detta leder oss vidare in p̊a den tredje kategorin.

8.3.3 Huvudaktörens dilemma

En annan svaghet, som uppmärksammades genom intervjuerna, är att det
finns en oenighet bland aktörerna kring hur VGR IT:s röda tjänster ska finan-
sieras. Denna uppfattning erh̊alls av alla parter förutom VGR IT. Samord-
narna uppger att det finns en historik bakom som måste tas hänsyn till i
form av hur mycket resurser förvaltningarna och bolagen lämnade över till
VGR IT vid dess bildande. De upplever i sin tur att de m̊anga g̊anger
f̊ar betala dubbelt när exempelvis uppdateringar utifr̊an gamla system ska
göras. Beställarfunktionen uppger att det finns en varierande syn hos de
olika förvaltningarna p̊a vilka resurser som har lämnats över, vad som erh̊alls
för pengarna samt vad som ing̊ar i de röda tjänsterna. Funktionen anser
att VGR IT har tagit sig ett tolkningsföreträde vad gäller definitionen av de
röda tjänsterna. Enligt Callon är det problematiskt att en aktör, som inte
utgör den obligatoriska passagepukten, ägnar sig åt maktutövning eftersom
det försv̊arar en framg̊angsrik problematisering.54

”Vi har ett jättestort glapp mellan vad förvaltningarna förväntar sig att vi ska
göra gratis med de medel som redan har förts över. VGR IT har ju faktiskt
förändrats och utvecklats till en organisation som jobbar enligt ITIL vilket
innebär att det kostar pengar att ta fram processer och utbilda människor
och s̊a vidare. S̊adant som man tidigare inte gjorde p̊a förvaltningarna för
de här pengarna. Det innebär givetvis att det g̊ar åt mer pengar för att driva
en stor organisation och där tycker förvaltningarna att de inte f̊ar det som
de önskar för sina pengar. De upplever att de betalar en massa pengar som
g̊ar direkt in till VGR IT och sen gör de en massa andra saker som vi inte

53Ibid
54Ibid
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har bett dem att göra. Det är inte s̊a enkelt som att säga när verksamheten
g̊ar och köper IT s̊a köper man ett äpple, ett päron och en banan. Utan man
köper en p̊ase med n̊agot blandat och man kan inte se vad som ligger i p̊asen
och s̊a tror och hoppas man att man ska f̊a en bra IT-service för det”. -
respondent i beställarfunktionen

VGR IT delar inte de övriga aktörernas bild utan anser att de röda tjänsterna
är tydligt definierade för dem men att gr̊azoner finns, speciellt när det gäller
små förändringar i redan driftade system och applikationer. Att osäkerheten
blir större ju längre ut mot verksamhetssidan man kommer är riskfritt att
anta, uppger respondenten. Intervjupersonen tror inte att det är realistiskt
att komma till en tydlighet med samma förväntningar inom alla led i nätver-
ket d̊a regionen är stor och IT är en stödfunktion, inte en kärnverksamhet.

Sammanfattningsvis är samtliga aktörer positiva till en samverkan som
bygger p̊a det regionala samordningsintresset vilket tyder p̊a att den
grundläggande problembilden finns. Callon hävdar att detta är av betydelse
om ett samarbete ska kunna ta form.55 Det som dock kan utläsas av empirin
är att det finns meningsskiljaktigheter bland aktörerna om hur vägen dit ska
n̊as. En brist som kan identifieras i den här fasen är att aktörerna inte vet
hur de ska f̊a till st̊and den förvaltningsorganisation som styrmodellen kräver.
Detta leder till att nätverket tenderar att lägga fokus p̊a fel saker genom att
det p̊ag̊ar ständiga diskussioner kring styrmodellens utformning. En annan
svaghet som kan utläsas är att de oenigheter som finns om i vilket led den
regionaliserande kravspecifikationen ska utformas tenderar att f̊a oönskade
effekter p̊a den slutgiltliga leveransen till verksamheten. Det i sin tur beror
p̊a att verksamheterna är bristfälliga i sin kravställning vilket gör att styr-
modellen inte uppfyller sitt syfte. Vidare innebär det att styrmodellen kan
anses som otydlig eftersom aktörerna inte kan enas om modellens inneh̊all
samt samverkans form och omfattning. Därmed tyder empirin p̊a att styr-
modellen inte är den gemensamma plattformen som nätverket kan samverka
kring. De uppkomna flaskhalsarna tyder p̊a att problembilden inte kan anses
fulländad. Det leder till att beställarfunktionen försöker intressera de andra
aktörerna att dela uppfattningen kring hur samarbetet ska ta form, vilket
gör aktören till den obligatoriska passagepunkten i nätverket enligt Callon.56

Vidare för det oss in p̊a vilka styrkor och svagheter som återfinns i intresser-
ingsfasen i det studerande fallet.

55Ibid
56Ibid
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8.4 Intressering

I intresseringsfasen menar Callon att en aktör vidtar olika typer av åtgärder
varigenom den försöker införa och stabilisera andra aktörer i nätverket som
den definierat genom sin problematisering. Det handlar om att intressera
och värva genom att identifiera och framhäva fördelar med problematiserin-
gen.57 Genom problematiseringen framkom att det finns oenigheter kring den
problembild som utg̊ar fr̊an beställarfunktionen. I det empiriska materialet
kunde utläsas att aktören vidtar vissa intresseringsstrategier för att uppn̊a
intressering, vilka är; framhäva fördelar samt värvning.

8.4.1 Framhäva fördelar

En strategi som beställarfunktionen vidtar är att informera och bringa en
tydlighet kring vad som gäller enligt styrmodellen. Detta eftersom funktio-
nen upplever att de är de enda som arbetar enligt modellen. Vidare anser
funktionen att styrmodellen är d̊aligt förankrad b̊ade ute i verksamheterna
och hos VGR IT. Aktörerna har olika förväntningar p̊a vad beställarfunktio-
nen ska göra vilket leder det till att det blir sv̊art för funktionen att f̊a till
st̊and ett bra samarbete aktörerna emellan. Detta tyder p̊a att aktörerna
inte har samma uppfattning av hur samarbetet ska uppn̊as, vilket gör det
problematiskt för intresseringens framg̊angar, i enlighet med Callon.58

”D̊a kan man ju säga att beställarfunktionen har kommit till för att p̊a n̊agot
sätt överbygga det här. Men d̊a har vi det andra problemet att VGR IT inte
heller tänker pm3 utan de jobbar enligt ITIL istället och d̊a har vi f̊att tre
separata öar, vi har verksamhet, vi har beställarfunktion och vi har en IT-
leverantör”. - respondent i beställarfunktionen

Callon menar att aktörerna istället bör samverka med varandra för att
möjligöra ett stabilt nätver.59 De andra aktörerna upplever att det är genom
beställarfunktionen olika problem kan lösas, vilket bekräftar att beställar-
funktionen är den obligatoriska passagepunkten i nätverket, för alla parter
att försöka samverka genom. Beställarfunktionen uppger en annan bild och
menar att de inte har tillräckligt med mandat för att p̊a egen hand informera
samordnarna samt verksamheterna utan att det krävs information fr̊an tv̊a
h̊all. För att f̊a bukt med den bristfälliga förankringen av styrmodellen
menar en respondent att sjukhusdirektörerna, som även till viss del arbe-
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tar i beställarfunktionen som ägare av ett objekt, bör ta ett större ansvar
avseende att informera samordnarna och verksamheterna om styrmodellens
omfattning.

I det empiriska materialet framkom även att beställarfunktionen önskar
träffa de andra aktörerna för att diskutera eventuella otydligheter kring
närverket. Tidsbrist uppgavs som en orsak till varför detta inte kommit
till st̊and fr̊an deras h̊all. Samordnarna har d̊a, som enskild aktör, tagit egna
initiativ till att mötas för att möjligöra samverkan och förtydliga situatio-
nen i nätverket eftersom de bekräftar den tidsbrist som beställarfunktionen
upplever. Enligt Callon indikerar detta aktören försöker anpassa sig till hu-
vudaktörens intressen.60 En samordnare beskriver att det ibland känns som
att samordnarna lägger uppdrag i “cyberspacen”, i n̊agot svart h̊al där ingen
vet vad som händer. Vidare uppger respondenten att denne inväntar ärenden
som legat i åratal hos beställarfunktionen, där inga besked ges. Detta kan
ses som en effekt av den tidsbrist som beställarfunktionen upplever vilket
tyder p̊a att samordnarna känner att n̊agonting måste göras för att f̊a till
st̊and ett fungerande samarbete. Initiativet kan därför tolkas som att den
här intresseringsstrategin har f̊att en viss verkningseffekt i nätverket, om än
begränsad. Vidare leder dessa oss in p̊a hur beställarfunktionen gör för att
intressera aktörer till att nätverka kring styrmodellen.

8.4.2 Värvning

En annan strategi som beställarfunktionen vidtar är att försöka värva verk-
samhetskompetens till enheten genom att framhäva fördelar med samverkan.
Detta för att f̊a en tydligare först̊aelse för vilka behov som finns i verk-
samheterna, uppger en respondent.

”Det är nämligen s̊a att det finns en resurskonflikt kan man säga mellan
beställarfunktionen och förvaltningarna där vi helt enkelt har kort om folk.
De personer som jag tänker mig knyta till beställarfunktionen, de har ju ocks̊a
arbetsuppgifter p̊a hemmaplan. S̊a det gäller att hitta balansen där och f̊a en
fördelning av arbetsuppgifter s̊a att objekten kan jobba fram̊at och att verk-
samheten inte blir lidande”. - respondent i beställarfunktionen

Vidare försöker beställarfunktionen även knyta IT-komptens till sig, fr̊an
VGR IT. Funktionen upplever dock att det är otydligt hur de kan utnyttja
VGR IT som leverantör. En respondent menar att VGR IT har bestämt
sig för att arbeta med det som kallas för leverans, vilket innebär att det
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finns resurser som utför arbetsuppgifter antingen inom infrastruktur där vid-
makth̊allande är i fokus, eller i uppdragsform. Beställarfunktionen blir idag
tilldelade olika resurser för varje nytt uppdrag som p̊abörjas. Respondenten
uppger att det vore bättre om funktionen istället kunde öronmärka kompe-
tens och personal till enheten för att effektivisera nätverket. I b̊ada dessa fall
uppmärksammas att beställarfunktionen, enligt Callon, försöker förhandla
till sig kompetens p̊a b̊ade verksamhetssidan och hos VGR IT för att un-
derlätta sitt arbete och i syfte att uppn̊a problematiseringen.

”Varje g̊ang vi lägger en beställning f̊ar vi olika personer och de ska läras
upp fr̊an början och de gör samma misstag som de gjorde förra g̊angen”. -
respondent i beställarfunktionen

Sammanfattningsvis försöker beställarfunktionen, genom sina strategier,
framhäva fördelar med samarbetet genom att informera och tydliggöra styr-
modellens syfte.61 S̊aledes föreligger brister i hur beställarfunktionen ska
bringa en tydlighet kring styrmodellen för nätverkets aktörer. Trots de
uppmärksammade bristerna i intresseringsfasen är det möjligt att identi-
fiera en styrka. Denna innebär att samordnare f̊angar upp den strategi som
beställarfunktionen inte kan f̊a till st̊and. Det typder p̊a att intresseringen
till viss del är framg̊angsrik eftersom huvudaktören lyckats knyta samordnare
som aktör till sig.62 Enligt Callon bekräftar detta i sin tur problematiserin-
gens gitlighet och alliansen den innebär, om än i begränsad omfattning. När
beställarfunktionen vill definiera och intressera de andra aktörerna p̊avisar
empirin att enheten möts av motst̊and. Vidare leder det oss in p̊a det tredje
översättningsbegreppet, enrollering.

8.5 Enrollering

För att g̊a fr̊an intresseringsfasen till enrollering måste aktörerna förtydliga
sina roller och syften. Enligt Callon är det nödvändigt för att möjliggöra
faktiska samarbeten aktörerna emellan och för att de ska kunna acceptera
de roller som växt fram i nätverket.63 Vidare tar sig detta i uttryck genom
förhandlingar där varje aktör, som vill bli en del av samarbetet, är villig
att förankra sig i de andra aktörernas intressen. Utifr̊an det empiriska ma-
terialet uppmärksammades svagheter och brister i enrolleringsfasen och tv̊a
kategorier gick att identifiera; lokala behov vs standardisering samt avsaknad
av styrmedel.

61Ibid
62Ibid
63Ibid

27



8.5.1 Lokala behov vs Standardisering

Eftersom merparten av respondenterna p̊atalar att implementeringen av styr-
modellen brister p̊a flera punkter, i form av hur den ska tillämpas, roll- och
ansvarsfördelning samt vilka mandat rollerna innefattar. Därmed föreligger
problem med att finna en länk mellan rollerna och dess funktioner. I prob-
lematiseringsfasen tar sig detta i uttryck som nämnt där beställarfunktionen
och samordnarna har olika uppfattningar kring vem det åligger att region-
alisera ärenden.

”Samordnarna är väldigt fokuserade p̊a sitt hemmasjukhus och vi f̊ar ofta
p̊aminna dem om att tänka regionalt. Det finns ju ett visst motst̊and ute
i verksamheterna och en icke-först̊aelse för att de inte är s̊a unika som de
tror”. - respondent i beställarfunktionen

VGR IT delar beställarfunktionens bild men efterfr̊agar att kunden bör
bli medveten om hur beställarfunktionen har regionaliserat kravet samt in-
formerat verksamheten om vad VGR IT ska leverera. Detta för att kunden
ska ha rätt förväntningar när beställningen n̊ar slutkunden (verksamheten),
intervjupersonen beskriver:

”Jag vill ha en bl̊a cykel men det blev en grön trampbil för att det är ett
överordnat regionalt intresse. Beställarfunktionen vill inte alltid samma sak
s̊a när vi kommer ut s̊a förväntar man sig att f̊a A men vi har blivit tillsagda
att leverera B.” - VGR IT

Respondenten menar att den ovanst̊aende informationen, som g̊ar att utläsa
fr̊an citatet, g̊ar tillbaka till samordnarna men uppger att det inte är samord-
narna som VGR IT kommunicerar med när arbetet utförs. I 99 procent av
fallen är det n̊agon annan, den som sitter närmare verkligheten - den som
är nyttjaren mer än samordnaren. Det leder till att verksamheterna inte
alltid f̊ar det som de önskar (den bl̊aa cykeln) utan den regionala samord-
nade tjänsten (den gröna trampbilen) vilket ofta irriterar verksamheterna
uppger intervjupersonen.

En samordnare bekräftar detta och menar även att det regionaliserade
intresset skapar rigorösa ledtider. Samordaren uppger att priset för stan-
dardisering blir en väldigt l̊ang realiseringsprocess där förvaltningarna inte
f̊ar det de vill ha (en bl̊a cykel) eller ibland inte n̊agonting alls. VGR IT
beskriver situationen enligt följande citat:

“S̊a har vi haft det inom IT enda sedan jag började p̊a 90-talet. Att kunderna
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vill ha allting, allting är bara mest akut i hela världen, patienter ligger och
dör och politikerna skriker, s̊a har det alltid varit. Vi vill ju kunna möta det
p̊a n̊agot sätt genom att ge en prognos. Om du lägger in en beställning idag
s̊a tror jag att vi skulle kunna p̊abörja den om s̊ahär m̊anga veckor.” - VGR
IT

Vidare upplever VGR IT att de många g̊anger f̊ar bära ansvar för s̊adant
som de inte kan p̊averka vilket skapar en felaktig bild av VGR IT som or-
ganisationdel. När beställfunktionen, p̊a uppdrag av styrmodellen, försöker
regionalisera IT-tjänster uppger en samordnare att de inte alltid passar ihop
med de byggklossar som finns p̊a verksamhetssidan.

”Man kan se det som ett pussel där man bygger med olika typer av byggk-
lossar, de passar inte. VGR IT kan bygga med duplo och verksamheten med
lego och de g̊ar ju inte att använda p̊a varandra.” - samordnare

Empirin tyder p̊a att det finns ett motsatsförh̊allande mellan de lokala be-
hoven och det regionala intresset. Det tyder p̊a att standardiseringsmomentet
för med sig negativa effekter som försv̊arar samverkan aktörerna emellan,
vilket är i enlighet med Callon.64 Vidare leder det oss in p̊a nästa kategori.

8.5.2 Avsaknad av styrmedel

När beställarfunktionen, genom förhandlingar, försöker värva kompetens
framkom det av intervjuerna att de möts av motst̊and. En samordnare menar
att anledningen till att denne har den kompetens som den har är att det finns
en närhet till verksamheten och att den skulle försvinna om personen dessu-
tom skulle arbeta i beställarfunktionen.

”Anledning till att jag har den kompetens jag har är att jag sitter i verk-
samheten som jag gör, att jag har en närhet till verksamheten. Jag har
p̊a fingertopparna exakt vad som händer inom systemen och även när det
gäller organisatoriska fr̊agor. Skulle jag sitta n̊agon annanstans utanför verk-
samheten skulle jag tappa den här verksamhetsnära informationen och det är
jag inte intresserad av”. - samordnare

En annan samordnare uppger en annan bild och menar att det är av värde att
bemanna beställarfunktionen med resurser fr̊an verksamheten. Eftersom det
innebär att samordnarna blir verksamhetens förlängda arm och därigenom
kan p̊averka beställningarnas utformning. Vad gäller VGR IT som aktör
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upplever beställarfunktionen att de inte är intresserade av att öronmärka
resurser till specifika objekt inom beställarfunktionen. Detta eftersom de d̊a
anses sakna resurser för att utföra sitt uppdrag.

“Jag menar tvärtom att jo det har ni, det är bara det att det är objektet som
talar om vilka resurser som ska jobba i de här uppdragen och projekten. Om
vi skulle f̊a dessa resurser skulle det innebära att vi kan vara dubbelt s̊a ef-
fektiva eftersom vi genom det här sättet kan bygga upp kompetens kring olika
IT-tjänster” - respondent i beställarfunktionen

Sammanfattningsvis visar de svagheter som har framkommit ur enroller-
ingsfasen p̊a att samordnarna dels inte först̊ar hur de ska förh̊alla sig till
styrmodellen, dels att det finns ett motst̊and och en ovilja att anpassa sig
till den. Detta tyder p̊a att verksamheterna tenderar att leva kvar i det
förflutna där de inte vill förankra sig i beställarfunktionens intresse, n̊agot
som leder till att ett faktiskt samarbete inte uppn̊as enligt Callon.65 Det
uppmärksammade motsatsförh̊allandet, det lokala behovet vs standardiser-
ing, bidrar till att de roller som beställarfunktionen önskar tillskriva övriga
aktörer inte accepteras. Detta beror p̊a aktörernas oenighet kring dess defini-
tioner. De strategier som beställarfunktionen vidtog i intresseringsfasen samt
de förhandlingar som genomfördes i enrolleringen har inte f̊att tillräckligt med
gehör eller genomslag hos de andra aktörerna i nätverket. Callon menar att
detta omöjliggör problematiseringens giltlighet och därmed nätverkets posi-
tiva effekter för aktörerna att ta del av. 66 Beställarfunktionen tycks sakna
styrmedel och mandat att p̊averka och intressera de andra aktörerna vilket
kan vara anledningen till enrolleringens brister. De svagheter som uppmärk-
sammats i samtliga faser och som nu redogjorts för leder oss vidare in p̊a det
sista översättningsbegreppet, mobilisering.

8.6 Mobilisering

Enligt Callon inträffar den slutgiltiga mobiliseringsfasen när de olika
aktörerna i nätverket accepterar de roller som de tillskrivits i de tidigare
faserna och p̊a s̊a vis är aktiva deltagare i nätverket. Vidare skapas en gemen-
sam identitet där aktörerna l̊ater sig representeras och föra nätverkets talan i
olika sammanhang.67 Momentet bygger s̊aledes p̊a att tidigare faser är upp-
fyllda för att ett nätverk ska anses vara mobiliserat. Som empirin p̊avisat
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har svagheter och brister identifierats i de tidigare översättningsmomenten
vilket enligt Callon medför att de inte kan anses fullständiga.

Ur problematiseringen framg̊ar att den grundläggande problembilden de-
las av samtliga aktörer men att det finns oenigheter kring hur samarbetet ska
ta form. Vidare tyder det p̊a att det uppst̊ar flaskhalsar i problematiserin-
gen vilket gör att den inte kan anses fulländad. Som svar p̊a dessa problem
framkom, genom instresseringsmomentet, att det är beställarfunktionen i hu-
vudsak som st̊ar för lösningsstrategiernas utformning vilket ocks̊a gör de till
aktiva deltagare i nätverket. Som nämndes i intresseringsfasen är beställar-
funktionen inte den enda aktören som tar initiativ för att ett samarbete ska
ta form, som i förlängningen möjliggör ett stabilt nätverk. Empirin visar
att samordnarna tar egna initiativ för att detta ska komma till st̊and. Av
intervjuerna framkom att samtal förs mellan beställarfunktionen och samord-
narne, avseende styrmodellens otydlighet och dess p̊aföljder. B̊ada aktörerna
anser att det är viktigt att ha s̊adana diskussioner. VGR IT däremot tror
inte att aktörerna skulle ha tid för s̊adana möten. Respondenten menar att
aktörerna i s̊a fall inte skulle hinna göra annat än att försöka mötas. Em-
pirin p̊avisade även att VGR IT är den aktör som försöker att anpassa sig
till styrmodellen och därmed beställarfunktionens problembild, dock utan
i samr̊ad med de andra aktörerna. De övriga aktörernas handlingar tycks
inte ge n̊agra större framg̊angar för huvudaktörens möjlighet till att bekräfta
problematiseringens giltlgihet och därmed upprätth̊alla ett stablit nätverk.
Slutsatsen blir att beställarfunkitonen inte verkar ha tillräckliga styrmedel
att p̊averka de andra aköterna. Trots otillräckligheterna p̊avisade empirin
att beställfunktionen utgör nätvekets oersättliga aktör. De försöker ständigt
vidta åtgärder för nätverkets fortlevnad enligt den ursprungliga problema-
tiseringen. Genom sina intresseringsstrategier samt förhandlingar i enroller-
ingsfasen försöker de rama in situationen och skapa stabilitet i nätverket.
Eftersom detta inte lyckas fullt ut kan nätverket för tillfället inte anses mo-
biliserat.68
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9 Slutsats & Diskussion

Föreliggande studies syfte var att undersöka vilka problem som uppst̊ar för
beställarfunktionen i ett SSC och hur funktionen hanterar dem i praktiken.
Genom en alternering mellan studiens empiri och det teoretiska ramverket har
en utökad först̊aelse för Shared Service Center som fenomen erh̊allits. Callons
översättningsmodellen har hjälpt oss att identifiera styrkor och svagheter i
de olika faserna för att kunna besvara studiens syfte och fr̊ageställningar.69

Trots att problembilden delas av samtliga aktörer visar empirin att de
brister och svagheter som identifierats i intresserings- och enrolleringsfasen
är orsakerna till att problematiseringen tenderar att vara svag. Styrmodellen
är, till skillnad fr̊an agent-principalteorin, utformad för samtliga aktörer och
inte endast för principalen. Modellen bygger s̊aledes p̊a en ömsesidig styrning
vilket gör att samtliga aktörer tenderar att ha lika mycket makt i nätverket.
Beställarfunktionen som tagit p̊a sig rollen att försöka tydliggöra modellens
syfte f̊ar många g̊anger agera som den samverkande punkten i nätverket.
Dock visar det empiriska materialet att de intresseringsstrategier som vidtogs
samt de förhandlingar som beställarfunktionen genomförde inte fick n̊agot
gehör eller genomslag hos de andra aktörerna, vilket bekräftar en ömsesidig
styrning. Resultatet blir verkningslösa effekter. Eftersom det föreligger en
maktlöshet hos aktörerna g̊ar det för tillfället inte att uppn̊a styrmodellens
syfte och organisationen tenderar att som helhet lägga fokus p̊a fel saker. De
ständiga organisationsförändringarna är ett uttryck för detta. Styrningen
tappar därmed aktualitet och bidrar till nätverkets destabilisering. Det g̊ar
därmed att p̊avisa att det krävs en aktiv styrning som omfattar hela nätverket
för att syftet med ett SCC ska uppn̊as. I det studerade fallet g̊ar detta inte
att identifiera vilket gör att nätverket inte kan anses mobiliserat.

Den samverkansarena som styrmodellen är ett uttryck för tycks inte
fungera optimalt. Eftersom tv̊a av aktörerna, genom ovilja och oförst̊aelse,
inte arbetar enligt styrmodellen kan inte de fördelar som tidigare forskning
belyst uppst̊a i det studerade fallet. Ur empirin kan urskiljas att aktörerna
inte känner sig hörda i relationen samt att det förekommer ett “vi och
de- tänkt” d̊a aktörerna tenderar att agera utifr̊an sitt egenintresse. De
sv̊arigheter som uppst̊ar i enrolleringsfasen tenderar att vara ett svar p̊a den
upplevda ohördheten och egenintressets värde. S̊aledes g̊ar det att konstat-
era att de lokala behoven är överordnade det regionala intresset för en del
av aktörerna i nätverket. I sin tur innebär det att de styrningsprinciper som
styrmodellen utg̊ar i fr̊an inte tas hänsyn till. Eftersom aktörerna inte har
anpassat styrdokumentet till sin egna kontext leder det till att de styr sig
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själva i mångt och mycket och kan s̊aledes inte dra nytta av fördelarna med
nätverket ,vilket är i enlighet med Callons resonemang. 70

Den komplexitet som tidigare forskning belyser gällande oenigheter vid
definitionen av en tjänst återfinns även i denna studie. N̊agot som även
framkom är att den standardiserade tjänsten, som verksamheten erh̊aller, inte
tycks passa aktörens behov. Detta bekräftar tjänstens komplexitet och att de
lokala behoven inte tas i beaktning vilket är anledningen till att nätverket inte
kan anses mobiliserat. Aktörernas oförmåga att tydligt definiera och förk-
lara samtliga delar av styrmodellen, s̊a att det åligger en förutsägbarhet tycks
vara ytterligare en av anledningarna att samverkan inte kan uppst̊a. I en-
lighet med Callons resonemang om att mänskliga och icke-mänskliga aktörer
är i förändring, kan detta föklara den inneboende instabilitetet i nätverket .71

Den bristfälliga kommunikationen som g̊ar att se tenderar även att utgöra
hinder för att rama in situationen och skapa stabilitet. Som framkom av
empirin är aktörerna, som organisationsformen är till för, oinformerade och
arbetar under ovisshet vilket omöjliggör samverkan. Eftersom styrmodellens
utformningen bygger p̊a ett aktivt deltagande åligger det samtliga aktörer,
inom ramen för dess roller, att själva tillskanska sig kunskap om styrmod-
ellen. I det empiriska materialet kunde vi se vissa tendenser till detta men
inte i den utsträckning som krävs för att trepartsrelationen ska uppn̊a sitt
ändamål. Effekten det för med sig p̊a relationen är att först̊aelsen för de an-
dra aktörernas p̊averkan och agerande i nätverket inte finns. Utmaningen för
Västra Götalandsregionen blir s̊aledes att försöka “f̊a med alla p̊a t̊aget” för
att styrmodellen ska f̊a den styreffekt som önskas vilket framtida forskning
bör fokusera p̊a.

Resonemangen ovan indikerar att aktörena inte fullt ut finner gemen-
samma intressen inom nätverket och ser därmed ingen nytta i att samverka
kring denna. Instabiliteten har därmed bidragit till att det skapats tre sepa-
rata örar vilket leder till att det finns en oförmåga i att kommunicera genom
gemensamma plattformer och därigenom samverka med varandra. Resultatet
är i enligthet med Callon och nätverket tenderar för tillfället att inte vara
framg̊angsrikt.72 Det tyder p̊a att den strategi, som SSC:et i Västra Göta-
landsregionen baseras p̊a, har brister och är i obalans vilket medför att med-
borgarnas skattepengar används p̊a ett ineffektivt sätt. Avslutningsvis har
det studerade fallet visat p̊a att en dominoeffekt uppst̊att vilket kan beskrivas
i följande ankedotliknande situation. Nätverket kännetecknas av en b̊at där
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of monsters: essays on power, technology and domination, London: Routledge, 1991, pp.
132–165
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samtliga aktörer är passagerare. Slitage i en del av b̊aten p̊averkar slitage i en
annan del vilket har lett till att b̊aten fyllts med vatten. Detta p̊averkar hela
b̊atens funktion. Beställarfunktionen är den enda passageraren i b̊aten som
först̊ar hur de ska ösa vatten. D̊a flödet inte stoppas och slitagen inte lagas
tenderar b̊aten att sjunka. För att f̊a bukt med den sjunkande b̊aten krävs att
de uppkomna h̊alen i b̊aten lagas vilket är n̊agot som framtida forskning bör
uppmärksamma. Studien har härmed bringat kunskap och först̊aelse kring
beställarfunktionens komplexa situation i nätverket och hur de i praktiken
hanterar denna. S̊aledes kan studiens syfte och fr̊ageställningar anses vara
besvarade.

10 Förslag till vidare forskning

Genom denna studie har vi under arbetets g̊ang uppmärksammat flera intres-
santa aspekter att vidare undersöka. Slutsatserna möjliggör framtida studier
kring hur ett eventuellt ramverk för nyckelparter i ett SSC bör agera för att
den organisatoriska lösningen kan optimeras. I enlighet med studiens veten-
skapsfilosofiska utg̊angspunkt om upprepning, är det av värde att genomföra
en liknande studie där fokus bör ligga p̊a att göra den bredare genom att
intervjua lika många respondenter fr̊an de olika aktörerna. I och med att
SSC som organisatorisk lösning blir allt vanligare inom den offentliga sek-
torn med förhoppningen om att effektivisera verksamheten, hade det även
varit intressant att studera om liknande problematik uppst̊ar vid outsourcing
av en verksamhet. Förslagen till vidare forskning skulle möjliggöra en vet-
skap om hur den offentliga sektorn kan använda medborgarnas skattemedel
effektivt.
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Bilaga 1 - Intervjufrågor - Beställarfunktion 

1. Berätta om din bakgrund och dina nuvarande arbetsuppgifter. 

2. Hur skulle du beskriva/karaktärisera din roll som du har i beställarfunktionen och 

anser du att den är viktig? 

a. Om ja, varför? 

b. Om nej, varför inte? 

3. Vad urskiljer din roll i jämförelse med de andra aktörerna i styrmodellen? 

4. Har din roll anpassats eller utvecklats något under den tid du varit verksam i 

beställarfunktionen? 

5. Möter du i din roll några hinder eller problem när beställningar ska utformas och 

preciseras inom ramen för den funktion som du medverkar i? 

a. Är det något du måste ta hänsyn till? 

b. Om ja, hur gör du för att lösa det? 

6. Upplever du att utförarna (VGR IT) och de som brukar deras tjänster 

(verksamheterna) har olika syn på hur man ser på vad deras tjänster är till för och hur 

de definieras? 

a. Om ja, är det något som påverkar dig i din roll? 

b. Om ja, hur gör du för att hantera denna konflikt/inkongurens/dilemma? 

7. Vad upplever du fungerar bra/mindre bra med att ha en beställarfunktion? 

8. Upplever du att det finns några problem som uppstår i samband med att 

kravspecifikationer inkommer till enheten? 

a.  Om ja, vilka och vad gör du för att lösa dessa problem? 

9. Varför infördes en beställarfunktion? 

10. Upplever du att syftet med funktionen fungerar som det är tänkt? 

a.  Om inte, varför och vad kan/bör man göra åt det? 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 - Intervjufrågor – Samordnare 

 

1. Berätta om din bakgrund och dina nuvarande arbetsuppgifter. 

2. Hur skulle du beskriva/karaktärisera din roll och anser du att den är den viktig? 

a. Om ja, varför? 

b. Om nej, varför inte? 

3. Vad urskiljer din roll i jämförelse med de andra aktörerna i styrmodellen? 

4. Har din roll anpassats eller utvecklats något under den tid du varit verksam som 

samordnare? 

5. Upplever du att det finns några problem när beställningar ska utformas och preciseras 

inom ramen för den funktionen som du medverkar i? 

a. Är det något du måste ta hänsyn till? 

b. Om ja, hur gör du för att lösa det? 

6. Upplever du att utförarna (VGR IT) och de som brukar deras tjänster 

(verksamheterna) har olika syn på hur man ser på vad deras tjänster är till för och hur 

de definieras? 

a. Om ja, är det något som påverkar dig i din roll? 

b. Om ja, hur gör du för att hantera detta i praktiken? 

7. Vad upplever du fungerar bra/mindre bra med att ha en SIS-funktion? 

8. Brukar ni inom SIS-funktionen ha möten och diskutera beställningar som ska göras?  

a. Om ja, hur upplever du att det fungerar i så fall?  

9. Varför infördes en SIS-funktion? 

10. Upplever du att syftet med funktionen fungerar som det är tänkt? 

a. Om inte, varför och vad kan/bör man göra åt det? 

 



Bilaga 3 - Intervjufrågor - VGR IT 

1. Berätta om din bakgrund och dina nuvarande arbetsuppgifter. 

2. Hur skulle du beskriva/karaktärisera din roll och anser du att den är viktigt? 

a. Om ja, varför? 

b. Om nej, varför inte? 

3. Vad urskiljer din roll i jämförelse med de andra aktörerna i styrmodellen? 

4. Har din roll anpassats eller utvecklats något under den tid du arbetat på VGR IT? 

5. Upplever du att det finns några problem när beställningar inkommer till VGR IT? 

a. Är det något du måste ta hänsyn till? 

b. Om ja, hur gör du för att lösa det? 

6. Upplever du att beställarfunktionen (objekten) och de som brukar deras tjänster 

(verksamheterna) har olika syn på hur man ser på vad era tjänster är till för och hur de 

definieras? 

a. Om ja, är det något som påverkar dig i din roll? 

b. Om ja, hur gör du för att hantera detta i praktiken? 

7. Vad upplever du fungerar bra/mindre bra med att arbeta enligt Västra 

Götalandsregionens IS/IT-styrmodell? 

8. Brukar ni inom VGR IT ha möten och diskutera hur beställningar ska levereras eller 

utvecklas?  

a. Om ja, hur upplever du i så fall att det fungerar?  

9. Varför infördes VGR IT som regionens enda utförande enhet av IT-tjänster? 

10. Upplever du att syftet med VGR IT fungerar som det är tänkt? 

a. Om inte, varför och vad kan/bör man göra åt det? 




