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Så gör du IT-avdelningen 
till affärsutvecklare  
Morgondagens IT-chef går i kundernas skor och lägger planerna till-
sammans med verksamheten. Här är den ultimata guiden för att bli en 
IT-avdelning som utvecklar affärerna. 

1. Bli en expert på det bolaget sysslar med

2. Formulera mål – tillsammans

3. Skaffa koll på den dagliga driften – och kommunicera med kvalitet

4. Fråga och mät - med insikt om att det kan bli fel 

”Spendera tid på ekonomiavdelningen, bland 
HR-folket eller på produktionssidan”



Det räcker inte med att vara en IT-chef med koll på tekniken. För att få med dig verksam-
heten måste du kunna företaget lika bra som en affärschef eller en produktionschef på 
golvet. Räkna med att spendera hälften av din tid ute i verksamheten. 

- Man kommer bara en bit genom att lyssna på verksam-
hetens IT-behov. Det är ännu viktigare att ”gå i den andres 
skor” – att spendera tid på ekonomiavdelningen, bland 
HR-folket eller på produktionssidan, säger Håkan Nilsson, 
grundare av konsultfirman Zinnovate. 

Håkan Nilsson har 23 år bakom sig som CIO, huvudsak-
ligen inom globala transport- och logistikföretag. I dag 
jobbar han med stora förändringsprojekt inom den bran-
schen. Han menar att IT-avdelningen ofta kommer på eft-
erkälken och tvingas till en roll som enbart leveransorgan-
isation. Detta på grund av att man inte kan verksamheten 
tillräckligt väl, för att få vara med och utveckla den. 
 

- Det är en ledarskapsfråga. Det är mitt ansvar, som IT-chef, att veta så mycket om verk-
samheten att jag kan bedöma relevansen i dialogen med dem. Om jag börjar lyssna på 
den som skriker högst, har mest makt eller som sitter fysiskt närmast, då tar jag inte mitt 
ledaransvar. Ansvar för att förstå verksamheten, som jag är en integrerad del av att ut-
veckla och betjäna. 

Det räcker dock inte att bara vara ute i verksamheten. I många bolags verksamheter är 
kundernas IT-system integrerade med det egna företaget och den digitala utvecklingen 
kräver att man har en stor förståelse för kundens situation. Vilka är hans eller hennes 
utmaningar och problem och hur kan vårt företag besvara dessa behov? Håkan Nilsson 
påminner om att ingen verksamhet är ett självändamål i sig. Det man producerar –  
oavsett om det är tjänster, produkter, statligt eller privat – ska ju användas eller köpas av 
någon. Genom att se den egna verksamheten utifrån kundens perspektiv, kan man på 
riktigt hjälpa verksamheten att utveckla det man säljer.

Nästa steg är att öppna upp verksamheten för kunderna. Berätta om hur man jobbar 
och fråga om råd om hur leveransen kan bli bättre. 
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1. Bli en expert på bolagets affär  

”Allt med strategi och utveckling har med IT att göra.”



- Det skulle jag som kund i alla fall uppskatta, säger Håkan Nilsson. 

Det är lika viktigt att kunna verksamheten oavsett om du jobbar i en stor eller en liten 
IT-organisation. Skillnaden handlar snarare om hur man kan gå tillväga – för den som 
jobbar i en mindre organisation är det förstås lättare att ha en informell dialog med 
chefer i olika delar av verksamheten och därmed förstå vad de sysslar med. 

Den som jobbar i en större verksamhet måste lägga mer tid för att förstå komplexiteten 
i det bolaget levererar till olika marknader och kunder.

- Sen förstår jag att det här inte är lätt – jag har själv levt med de här problemen i många 
år. Men som IT-ansvarig måste man ta sitt fulla ansvar för att förstå verksamheten på 
alla plan, säger Håkan Nilsson.

Att jämka IT-avdelningens mål och KPI:er med verksamhetens är ofta dödsdömt. Vänd 
på steken och sätt i stället målen tillsammans - först då drar IT och verksamheten åt 
samma håll.

Det var längesen som IT och verksamheten stod i konflikt med varandra. De flesta bo-
lag och verksamheter har insett att IT i många fall är kärnan i verksamheten, eller i alla 
fall en betydelsefull del av det som driver affärerna framåt. Det innebär inte att målen 
hos IT-avdelningen och affärssidan är synkade eller ens möjliga att i efterhand jämka 
ihop. 

Håkan Nilsson, berättar ett konkret exempel från en tidigare arbetsgivare. IT-sidan hade 
ett ambitiöst mål kring upptider av systemen på 99,9 procent. Ändå hade man drabbats 
av ett driftsstopp vid en känslig tidpunkt, vilket hade skapat kraftiga förseningar för en 
kund som därför var missnöjd.  Den ansvarige affärschefen beklagade sig. Det viktigaste 
var inte de generella upptiderna för logistiksystemen, utan att de fungerade när han be-
hövde dem som mest. En självklarhet kan tyckas, men ändå bortglömt av IT-avdelnin-
gen. Eftersom de mest kritiska tidpunkterna inom transport och logistik är fredag efter-
middagar och måndag förmiddagar hade det räckt med ett mindre ambitiöst mål för de 
allmänna upptiderna och i stället lagt krut på att förstärka bemanningen av driften, vid 
dessa känsliga logistiktoppar. 

- Det kommer man inte fram till om IT-sidan sitter för sig själv och formulerar målen, 
säger Håkan Nilsson.
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2. Formulera mål – tillsammans 

”Vet mina medarbetare om de vann matchen,  
när de går hem efter dagen?”
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Magnus Mähring är professor på Handelshögskolan i Stock-
holm och forskar bland annat om beslutsfattande inom IT. 
Han menar att det är en omöjlig sits för IT-chefen om hon 
eller han sitter ensam med IT-frågorna och inte har någon 
möjlighet att påverka vad som sker på verksamhetssidan. 

- Det måste finnas mekanismer i en organisation som gör att 
man har en dialog om behov och prioriteringar. Den IT-chef 
som saknar det har ett jobb med en stor karriär – och  
affärsrisk, säger Magnus Mähring. 

Han hävdar att det hela kokar ner till att skapa en fungerande så kallad ”governance- 
struktur”, ofta med ett styrande råd med chefer från olika delar av företaget. Där han-
teras allt från mål till uppföljning och redovisning av mätetal och resultat. 

- De som ska vara med och styra måste vara med på att det här ska göras. Affärschefer 
och VD:ar måste sluta hävda att ”IT-frågor är ett IT-chefsansvar”. Allt med strategi och 
utveckling har med IT att göra. 

Vad gör man då om denna insikt saknas hos VD eller övrig ledning och man behöver 
övertyga dem om att IT är ett gemensamt ansvar? Håkan Nilsson tycker att det handlar 
om att sätta igång en trestegsraket. Först att förstå den andre – vad har hon eller han för 
egentliga anledningar till vad hon eller han anser och vill besluta? Och hur kan jag se-
dan göra mig förstådd genom att prata med motpartens språk. Och hur kan jag slutligen 
få den andre att fatta beslut i den riktning som jag vill – är hon eller han en effektivitets-
driven eller känslodriven beslutsfattare?

- Behandla den andra som den vill bli behandlad, först då kan du lyckas ändra en uppfat-
tning och ett beslut, säger Håkan Nilsson.

3. Koll på den grundläggande IT-leveransen – 
och börja kommunicera 

”Studera vad människor verkligen gör med system eller tjänster.”

Grundläggande tjänster och hårdvara måste fungera för att IT-avdelningen ska bli tagen 
på allvar och att få vara med och utveckla företaget. När det väl fungerar kan du börja 
berätta vad IT-avdelningen egentligen bidrar med. 
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- Du måste först gräva där du står och ha koll på fundament-
en – bra infrastruktur och tjänster som är stabila och säkra, 
säger Björn Ovar Johansson, som jobbar som interims-CIO med 
Storbritannien som bas. 

Han menar att många bolag har en teknisk skuld – för små 
investeringar i grundläggande system och hårdvara under lång 
tid gör att IT-avdelningens fokus går åt till att hålla system 
och tjänster flytande. Anledningen till underfinansieringen är 
ofta att IT-chefen inte har varit tillräckligt duktig på att berätta 

vilket värde IT kan bidra med och hur IT-avdelningen tillsammans med övriga avdeln-
ingar kan utveckla affärerna. Ingen förstår helt enkelt vad IT gör eller kan bidra med 
och därför är budgeten snålt satt.  

- Många IT-chefer är duktiga på teknik, men kanske inte lika bra på att kommunicera. 
Till att börja med tycker jag man ska anlita en kommunikationsexpert som kan hjälpa en 
med de grundläggande sakerna. 

Själva innehållet måste paketeras ur ett marknads- eller säljperspektiv, enligt Björn 
Ovar Johansson. Ingen är intresserad av vilken teknik som behövs för att integrera 
olika system, eller vilka upptider systemen har. Däremot vill affärschefer veta hur inte-
grerade affärssystem konkret kan hjälpa den digitala marknadsföringen eller försäljnin-
gen. 

Sedan gäller det att kopiera det andra avdelningar gör hela tiden – berätta vad man 
levererat, vad som händer just nu och det som ligger i planeringen.  På samma sätt som 
VD redovisar siffror över hur försäljningen går, måste IT-chefen berätta vad IT-avdelnin-
gen bidrar med, enligt Björn Ovar Johansson. 

- Jag förstår inte varför man avstår från att berätta vad man levererar inom IT.

Kommunikationen måste också fungera internt på IT-avdelningen. De mål som sätts 
upp – är alla på det klara hur de ser ut och har IT-avdelningen gjort rätt saker för att nå 
dem?

- Vet mina medarbetare om de vann matchen, när de går hem efter dagen? Skapa klara 
målsättningar, jobba mot tydliga resultat och kommunicera regelbundet så att IT-medar-
betarna vet vilken division de spelar i - då kan man skapa ett vinnande lag, säger Björn 
Ovar Johansson. 
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På samma sätt som medarbetarna behöver få ett destillerat och förenklat budskap till 
sig om hur verksamheten går, måste kommunikationen uppåt, mot VD och styrelse, ske 
enligt mottagarnas förutsättningar. T ex PowerPoints som tar upp de viktiga målen och 
utvecklingsprojekten - då först kan IT-avdelningen få gehör för det fokus och de resurs-
er som krävs. 

- Har du inte fundamenten på plats och inte kan kommunicera som IT-chef, blir det svårt 
att lyckas, säger Björn Ovar Johansson. 

4. Ställ rätt frågor och mät det mätbara –  
även om det blir fel 

Som du frågar får du svar – och som du mäter blir resultaten. Trots felkällor gäller det 
att konsumera en ständig ström av information om hur man utvecklar affären. 
Konkreta KPI:er är förstås viktigt för att medarbetare på IT-avdelning, ledning och övri-
ga beslutsfattare ska få en förståelse för hur IT bidrar till affärerna. Problemet är bara 
att vissa KPI:er kan vara svåra att mäta. Om bara fyra av åtta KPI:er går att mäta, finns 
det en risk att man struntar i de KPI:er som inte är mätbara och därmed får en skev bild 
av verksamheten. 

- Jag tycker att man i stället ska fråga väldigt mycket, försöka hålla igång en ständig 
dialog och studera vad människor verkligen gör med system eller tjänster. Oavsett om det 
gäller egen personal eller kunder, säger Håkan Nilsson. 

Magnus Mähring menar att hårda data - som exempelvis tillgänglighet, driftsdata och 
enkäter - ändå bör samlas in för att ge en övergripande bild av IT-leveransen. Men det 
ger inte svaret på vilka tjänster, system eller hårdvara som skulle behövas i stället för det 
man jobbar med just nu. För att få en fingervisning om detta ställer Björn Ovar Johans-
son samma fråga till alla han möter: 

- Om jag var Harry Potter och hade en ”Magic wand” – vilka tre saker skulle du önska var 
annorlunda när du kommer till kontoret i morgon? Då får man fram en ganska tydlig 
bild av var det gör ont, säger Björn Ovar Johansson. 
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Han menar att enkäter ofta kan ”dra ner byxorna” på de som levererar tjänsten eller 
systemet, vilket skapar rädsla för kritik. Ska det göras måste det göras under lång tid, för 
att kunna följa upp resultatet. 

- Fördelen är då att man har en baseline att jobba från och man kan löpande se hur saker 
och ting förändras. 

Agila arbetssätt – att i korta sprintar testa olika lösningar och förkasta eller förfina det 
man jobbar med – kan i viss mån hjälpa i beslutsprocesser kring nya tjänster eller tekni-


