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Förord 
 

Vi skulle vilja börja med att tacka respondenterna hos varje kundföretag och ett speciellt 

stort tack till Företaget, där vi spenderade första halvan av uppsatstiden. Utan Er skulle 

uppsatsen inte varit möjlig. Vi vill tacka vår programföreståndare samt processhandledare 

Ravi Dar. Ett stort tack riktas även till Jukka Hohenthal, universitetslektor vid 

företagsekonomiska institutionen, för tips och vägledning som lyfte uppsatsens målbild. 

Vidare riktar vi ett tack till våra opponenter som bidragit med insikter kring uppsatsen som 

helhet men även detaljer i skrift. Sist men inte minst vill vi tacka vänner och familj som på 

olika sätt har bidragit till uppsatsens kvalitét. Vi hoppas Ni får en trevlig läsning. 
 

Henrik Lillhage & Mattias Krönström. 



Abstract 

 

The purpose of this study has been to examine how mature eight Swedish companies are in 

regards of IT- and agile maturity. Furthermore, how they can improve upon their IT- and agile 

maturity. The research objects of this study has been eight different organizations who all 

hired the same IT-consultancy. Information has been gathered through semi-structured 

interviews with respondents from each organization. The interviews were built upon a 

theoretical framework consisting of Ragowsky et al. (2012) IT-maturity model and Sidky et 

al. (2007) Agile Measurement Index (SAMI). We have attempted to combine the models into 

a matrix model that takes both types of maturity into account. The results have shown a 

greater level of IT-maturity than expected. Agile maturity on the other hand have been a 

contributing factor to failures in some of the projects. Although we have found that being 

mature in only one of the factors has been unusual. In conclusion, the organizations in our 

sample have shown high IT-maturity so the next challenge for Swedish organizations seems 

to be to acquire greater agile maturity. 

 

 

Keywords: Technology acceptance, process redesign, IT-maturity, agile 
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1. Inledning 
 

Den allt snabbare digitaliseringen av det samtida samhället är en stor utmaning samt en stor 

möjlighet för företag (Brynjolfsson & McAfee, 2014). På grund av att IT utvecklas i allt 

snabbare takt samt att dess användningsområden breddas ökar även komplexiteten, vilket kan 

vara förvillande för gemene man (Westerman et al., 2014). Acceptans för mer avancerad 

teknologi och öppenhet för nya processer är därför viktigt i dagens organisationer vid 

förändringsarbete (Martinez-Torres et al., 2014; Kelly, 2008). Digitalt förändringsarbete 

handlar mycket om att strömlinjeforma processer och vid behov byta system i organisationen. 

Att acceptera teknologin kring ett nytt affärssystem är ett sätt att förutspå den framtida 

användbarheten och IT-mognaden är en del av detta (Martinez-Torres et al., 2014). Användare 

behöver ändra sitt arbetssätt när de ska hantera ny teknologi, vilket gör att öppenhet för nya 

processer är viktigt (Kelly, 2008). Agil projektmetodik är den vanligaste metoden för att 

genomföra denna systemändring (Abrahamsson et al, 2009). Man får heller inte glömma att 

samhället skapar möjligheter, men samtidigt påtryckningar på organisationer som är svåra att 

komma undan. 
 

Ett tydligt bevis på möjligheter är att Sverige idag har världens högsta IT-mognad på 

nationell nivå enligt The World Wide Web foundation (Reuters, 2015). Det baseras på 

socioekonomiska faktorer som andel uppkopplade och hur väl utformade lagar landet har kring 

internetanvändande. Men den nationella nivån är enligt vissa, bland annat konsultbyrån BCG, 

missvisande. Företagen är inte lika digitaliserade som samhället i stort (Nyteknik, 2016; BCG, 

2015). Bara för att man har tillgång till en väl fungerande internetinfrastruktur behöver man inte 

vara bra på att använda den. Huvudsakligen är IT-mognad inte nödvändigtvis hur snabb man är på 

att använda en dator, utan snarare ens inställning till hur viktigt information är samt kompetens i 

dess hantering (Ragowsky et al, 2012). 
 

Det är svårt att räkna på IT hos “Svenska Företag” som en entitet då det finns en stor 

spridning i mognad beroende på bransch, storlek, tidigare erfarenheter och så vidare. Det finns alltså 

mer eller mindre digitaliserade organisationer. Ett bevis på detta är att Stockholm anses vara en av 

världens främsta födelseplatser för digitaliserade start-ups samt för utvecklingen av applikationer. 

Därför kallas Stockholm för Europas huvudstad inom området (Wired, 2015; The Telegraph, 2016). 

Trots den stora kunskapsmassa som finns till hands inom närområdet existerar det en utbredd 

okunskap inom IT på verksamhetsnivå, vilket kan anses anmärkningsvärt (BCG, 2015). Detta kan 

på sikt bli ett stort problem för de svenska företagen 
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både på den inhemska såväl som internationella marknaden. Särskilt när stora, snabbrörliga 
 

“born globals”, exempelvis Alibaba och Amazon, använder sig av sin IT-kompetens som gör 

att de kan erbjuda konkurrenskraftiga priser på såväl tjänster som produkter (Westerman et al., 

2014). Det försprång som svenska företag har i och med vår starka internetinfrastruktur bör 

utnyttjas för att skapa konkurrensfördelar. Vare sig om aktörer innehar den kunskapen i nuläget, 

eller försöker få tillgång till den, kan kunskapen om IT och dess funktioner bidra till ökat 

konkurrenskraft inom vitt skilda områden. Detta leder också till att aktörer som i nuläget är 

medvetna om att IT-kompetens är viktigt försöker skapa det genom att till exempel anlita IT-

konsultbyråer. Oavsett om det gäller att skapa konkurrensfördelar på en marknad, eller helt 

enkelt förbättra och förenkla processer internt, är ett ökat fokus på IT en av vägarna att göra det 

på. 
 

När ett företag anlitar en IT-konsult för att utveckla och förnya sina system används 

ofta numera en agil projektmetodik för att nå ett gemensamt slutmål. Då är det således viktigt att 

man är öppen för ett nytt arbetssätt. (Westerman et al., 2014) Den agila projektmetodiken var en 

lösning till branschens behov att effektivisering, anpassning och nödvändigheten av snabba resultat 

med korta ledtider som ledde till en reaktion mot de tidigare traditionella metoderna som 

exempelvis “Vattenfallsmetoden” (agilemanifesto, 2001; Royce, 
 
1970; Mountaingoatsoftware, 2003). Statiska projektmetoder har alltså ersatts med agila i många 

organisationer (Abrahamsson et al., 2009). Agil projektmetodik hade sin början när Dr. 
 
Winston Royce (1970) skrev artikeln “Managing the Development of Large Software Systems” där 

han kritiserade sekventiell utveckling. Han påpekade att mjukvara inte bör skapas på samma sätt 

som en bil där moment måste utföras i en specifik ordning. När man bygger och förändrar 

affärssystem kan man istället skapa parallella delar av systemet samtidigt för att sedan sätta ihop 

det till en enhetlig produkt i organisationen. Samma sak gäller med projekt med olika kompetenser 

inblandade. Man måste kunna använda alla inblandade samtidigt för att inte slösa dyrbar tid. Agil 

projektmetodik är designat för att frodas i de mest dynamiska och tekniska miljöerna. Enligt Martin 

Fowler, medgrundare till agilemanifesto (2001), kommer namnet 
 
“Agile” från grundarnas tanke om att anpassningsbarhet och förändringsvänlighet, vilket är 

kärnpunkter i metodiken (CIO, 2016). Därför används agila metoder ofta i förändringsprojekt. 

Detta eftersom att ändra eller använda ett nytt affärssystem handlar om en förändring för företag 

där projektmetodik, oavsett tillvägagångsätt, är ett viktigt verktyg för att befästa förändringen 

hos medarbetare. 
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Fokuset för denna uppsats är acceptans för ny teknologi samt öppenhet för nya 

processer. I dessa områden finns IT-mognad respektive agil projektmognad vilka är två faktorer 

som kan påverka hur IT-projekt tas emot av en organisation. En typ av organisation som arbetar 

med att sälja kompetens kring IT samt använder sig av agil projektmetodik är IT-konsultbyråer. 

De kan erbjuda den kompetens som kunder saknar och hjälpa dem i förändringsarbetet. Då kan 

kunderna lära sig hur man arbetar med IT-projekt för att höja båda mognadsgraderna, vilket är 

en anledning till att det kan vara fördelaktigt att anlita konsultbyråer. IT-mognad och agil 

projektmognad blir således viktiga för svenska organisationer att ligga i framkant inom då det 

kan påverka sättet de skapar sin inkomst. Och för att kunna behålla sin nuvarande position eller 

eventuellt bli än mer framgångsrik krävs ett kontinuerligt arbete inom IT- och agil 

projektmognad. Om man inte kan göra detta på egen hand internt, kan IT-konsulter vara ett 

alternativ. 

Vår avsikt blir att undersöka IT- och agil projektmognad hos företag. Vi fick 

möjligheten att studera detta på nära håll med hjälp av en IT-konsultbyrå. Eftersom IT-

konsultbyråer arbetar med IT-projekt tillgängligjorde de ett kontaktnät av respondenter som 

varit med om detta. Det gav oss alltså respondenter som nyligen varit inblandade i det vi ämnar 

undersöka. Teoretiskt hoppas vi kunna visa en ny infallsvinkel kring kopplingen mellan IT-

mognad och agil projektmognad. Praktiskt hoppas vi att organisationer ska kunna använda sig 

av vår studie och dess resultat för att få en högre förståelse av sin egen IT- och agila 

projektmognad och kan på så vis öka dem. 
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1.1 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka organisationers acceptans för ny teknologi samt 

öppenhet för nya processer. Acceptans för ny teknologi undersöks i denna studie genom att titta 

på IT-mognad. Öppenhet för nya processer undersöks genom att titta på agil projektmognad. 

Vi ämnar undersöka möjligheterna för organisationer att utveckla båda mognadsgrader. För att 

komma så nära verkligheten som möjligt har vi valt att samla in empirin ute i fält hos ett IT-

konsultbolags kunder. Detta har gjort att vi har kunnat komma närmre det faktiska området med 

IT-mognad och agil projektmognad i praktiken och fått möjligheten att undersöka det på nära 

håll. Den insamlade empirin ligger tillsammans med teoriarbetet till grund för analysen och vår 

studie i stort. Vår forskningsfråga blir således: 

 

“Hur ser nivån av IT-mognad och agil projektmognad ut i företag samt hur kan de höja sig?” 
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2. Teori 
 

I teorin kommer en genomgång föras kring de mognadsmodeller som använts som ramverk 

för vår undersökning av svenska företag inom IT- och agil projektmognad. Vi kommer 

börja med att beskriva hur de två modellerna av Ragowsky et al. (2012) samt Sidky et al. 

(2007) kommer in i studien samt ge en kort bakgrund. Sedan beskrivs de var för sig mer 

ingående i ett försök att ge läsaren kunskap kring området. Slutligen leder detta till en 

presentation av vår modell som ämnar kombinera de två mognadsmodellerna. 

 

2.1 Teoretiskt ramverk 
 

För att empirin skulle få en struktur som gör den akademisk utgick informationssamlandet ur 

teorier kring IT-mognad och agil projektmognad. I huvudsak har vi använt oss av 

betygsskalorna från Ragowsky et al. (2012) för IT mognad samt Sidky et al. (2007) för agil 

projektmognad. Dessa två skalor har valts ut för att jämföra empirin från den svenska kontexten 

med teorier kring de olika nivåerna av mognad. En anledning till att dessa två valdes ut är för 

att de, enligt Soundararajan & James (2011), båda baserades på The Capability Maturity Model 

(Hädanefter CMM) men utvecklades åt olika håll. CMM passar vårt syfte eftersom det 

undersöker IT-mognad vilket också vi syftar till att göra.  Ragowsky et al. (2012) mot IT-

mognad och Sidky et al. (2007) mot agil projektmognad. Det ger oss ett sätt att undersöka ifall 

svenska företag, enligt dessa skalor, är IT- och agilt projektmogna. Det finns alternativa skalor 

kring IT-mognad, bland andra Gartner (2014), men eftersom de ofta inte är akademiskt 

grundade skulle det sänka pålitigheten av denna studie. Det finns även alternativa skalor om 

agil projektmognad men de är ofta uppdelade i specifika metodiker. Sidky et al. (2007) ramverk 

hanterar däremot agilt som ett fenomen, vilket lämpat sig väl till vår studie då projektmetodiken 

som de olika studieobjekten använt i denna studie inte varit allmänt känd som exempelvis 

Scrum (Scrumalliance, 2016) eller eXtreme programming (extremeprogramming, 2013). 
 

Teorin har delats upp i två primära delar. Först kommer betygsskalan om IT-

mognad presenteras ur Ragowsky et al. (2012) vartefter teorier som validerar deras påståenden 

presenteras. Del två av teorin kommer utformas efter Sidky et al. (2007) vartefter teorier som 

validerar dennes påståendenden presenteras. Kombinationen av dessa teorier kommer mynna 

ut i en fyrmatris i vilken de empiriska studieobjekten kan graderas utifrån dess mognadsgrad 

och hur anpassad organisationen är för att kunna använda och utnyttja fördelarna med IT-

system. 
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Mognadsmodeller är baserade på premissen att människor, organisationer, 

funktionella områden, processer, etc utvecklas. Att man genom utvecklingen går mot en högre 

nivå av mognad. Eftersom mognadsmodeller har olika steg kan man planera och ta sig till nästa 

nivå med hjälp av en konkret målbild. (Santos et al., 2011) Att använda sig av färdiga 

mognadsmodeller har både för- och nackdelar för arbetet. En stor fördel är att de är redo att 

använda mer eller mindre direkt. Eftersom de ofta är utvärderade och utvecklade behöver man 

själv inte validera dem i lika hög grad som ursprungsförfattarna om syftet av användningen är 

detsamma. Nackdelar kan vara att de är för generella för ens specifika arbete, att de inte visar 

dynamiken i ens egen organisation. De är alltså unika och måste användas som de är avsedda 

att göra. Här används de för att mäta IT-mognad (Ragowsky et al., 2012) och agil 

projektmognad (Sidky et al., 2007). I akademiska syften kan man kritisera och validera 

modeller på många olika sätt, vilket vi försöker visa i denna del av studien, utan att för den 

sakens skull försöka förändra deras grundform på något vis. (Santos et al., 2011) 

 

2.2 IT-mognad. 
 

IT-mognad handlar inte om datorvana eller hur duktig ens personal är på att använda ett 

tangentbord. Ett företags IT-mognad beror till stor del på viljan att se IT som en viktig 

konkurrensfördel, villighet till kontinuerlig utveckling och något som bör smälta ihop med 

verksamhetens vision och mål. Ett vidare exempel på IT-mognad är viljan från personal annan 

än den specifika IT-personalen att vara med i förändringen och påverka den. Ragowsky et al. 

(2012) definierar IT-mognad ur ett organisatoriskt perspektiv, alltså hur beslutsfattare och 

användare ser på IT snarare än personalen på själva IT-avdelningen. Det är denna 

organisationella typen av IT-mognad som vi har undersökt i detta arbete. Det finns dock andra 

definitioner av IT-mognad som mer fokuserar på själva teknologiska användbarheten. Exempel 

är Marquis (2006) som säger att IT-mognad är en organisations förmåga att använda och skapa 

värde ur sina IT-system. 

 

2.2.1 Organisationellt IT-mognadsindex. 
 

Ragowsky et al. (2012) fick inspiration till sin modell från den första utformade mognadsmodellen 

inom sitt område, CMM, som kom till i mitten av 1980-talet. Den skapades av Software Engineering 

Institute, en avdelning under det amerikanska försvarsdepartementet, och dess utveckling skedde 

vid Carnegie Mellon University i Pittsburgh, USA (Techtarget, 2007; selectbs, 2016). Den 

mognadsmodellen var den första som beskrev och graderade systemutveckling. Denna modell och 

de mer utvecklade versioner som kommit genom åren har 
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legat till grund för och inspirerat Ragowsky et al’s (2012) modell som denna studie använder 

sig av. (cmmi institute, 2016) 
 

Ragowsky et al. (2012) skrev sin studie i hopp om att kunna beskriva 

organisationer och hur mogna de är för IT och nya system. Det fanns en del bakomliggande 

orsaker till varför det var ett nödvändigt undersökningsområde. Till exempel genomförde 

Accenture en studie där de kom fram till vad 1000 mellanchefer tyckte, där; 59% sade att viktig 

information missades varje dag. 42% använde sig av felaktig information av misstag minst en 

gång i veckan. 53% sa att mindre än hälften av informationen de fick på bordet var värdefull. 

45% sa att det var problematiskt att samla in viktig information om andra delar av sina 

organisationer. (Hatter, Trapasso, 2007; Ragowsky et al., 2012) 
 

Ragowsky et al. (2012) skapade, genom runda bordet diskussioner med 500 

CIOer, en betygsskala genom vilken man kan beskriva hur IT-mogen en organisation är. 

Betygsskalan sträcker sig från 0-5 där lägsta nivån endast anser att IT är ett nödvändigt ont 

medan 5e nivån engagerar hela organisationen. Medarbetare utan direkt IT-ansvar hjälper på 

nivå 5 till och ger kreativa idéer till hur IT kan användas samt hur det kan utvecklas. Modellen 

är av sekventiell typ där varje steg bygger på de tidigare, där varje steg innebär en ökat 

kapacitet. De olika stegen ur Ragowsky et al. (2012) studie är fördelaktiga att använda i vår 

undersökning, dock måste attributen i varje steg valideras för att skapa en bredare och mer 

tillförlitlig vetenskaplig grund, vilket redovisas i följande sex avsnitt. 

 

2.2.2 Ovetande 
 

På nivå 0 som karaktäriseras som ‘den ovetande organisation’ anses information inte vara 

viktigt för en konkurrenskraftig verksamhet (Lapointe & Rivard, 2005). Informationen tas 

också för given av organisationens medlemmar och dessa förstår inte vikten av vad de har till 

hands (ibid.). Denna nivå är ovanlig i dagens digitaliserade värld, men enligt Rao et al. (2015) 

finns det fortfarande organisationer som tar information för givet och inte lägger en stabil grund 

för att ta vara på sin information på sikt. Det krävs en framtidsplan för att gå vidare från detta 

steg. (Masli et al., 2011; Rao et al., 2015) 

 

2.2.3 Medveten 
 

På nivå 1, ‘den medvetna organisationen’, anses information vara en viktig komponent i en 

verksamhet, samt att det finns en förståelse till varför den behövs. För att kunna få information i rätt 

tid och med hög kvalitet krävs investeringar i tid och pengar. Det sker inte vid denna nivå, vilket 

innebär ett stort problem för bolaget (Lapointe & Rivard, 2005; Masli et al., 2011; Chari 
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et al., 2008). För att kunna arbeta bättre med IT-personal och konsulter krävs också en förståelse 

för de begränsningar och svårigheter som uppkommer i samband med IT-projekt för organisationen 

(Rao et al., 2015). Vid denna nivå brukar det inte finnas en djupgående förståelse för att IT kan 

fungera som en länk mellan verksamheten och dess delar i en organisation. 

 

2.2.4 Villig 
 

På nivå 2, ‘den villiga organisationen’, finns en förståelse kring det faktum att information är 

nyckeln till en lyckad verksamhetsprocess. De är också medvetna om att det krävs tid och 

resurser för detta (Kohli & Grover, 2008; Masli et al, 2011; Chari et al., 2008). 
 

En vanlig syn inom denna nivå är att personalen utvecklar en förståelse och 

kunskap om IT och vad det kan göra, vilket också gör att de är beredda att fördela resurserna 

(Santhanam & Hartono, 2003; Mithas et al., 2011). Det möjliggör en ökad användning och 

effektivitet av IT-systemen, men det är å andra sidan ingen garanti. Användarna börjar förstå 

att systemet är utvecklat för dem och de börjar i viss mån visa IT-personalen respekt, vilket 

möjliggör en spridning av lämpligt IT-system. CIO eller en person med en liknande chefsroll 

börjar synas och få en viktig roll i organisationen då ett större förtroende för IT och dess 

personal måste skapas för att kunna gå vidare. En avsaknad av förtroende mellan IT och 

verksamheten ur medarbetarnas synvinkel kan innebära problematik. (Kohli & Grover, 2008) 

 

2.2.5 Förtroende 
 

På nivå 3 finns ett större förtroende för IT som ett verktyg för att nå mål och kapacitet. 

Förtroende uppkommer när övriga medarbetare ser att IT-människorna förstår deras jobb och 

behov och försöker avhjälpa detta. Övriga medarbetare visade också respekt för 

informationssystemets kapacitet och processer och de som tar hand om det, men är ännu inte 

riktigt redo att acceptera IS-experter som partners eller jämlikar (Masli et al., 2011). 
 

Förtroende är essentiellt när det kommer till förändring av IS-system, och 

förtroendekriser är den största anledningen till att detta misslyckas. För att skapa förtroende 

krävs att IT-människorna förstår och är beredda att hjälpa till att lösa eventuella problem inom 

verksamheten tillsammans med personer som inte kan/förstår IT lika bra som dem själva (Kohli 

& Grover, 2008; Rao et al., 2015). För att klara av det krävs en öppen dialog mellan de olika 

grupperna och en entydig respekt för varandra. Om detta inte sker kan misstro uppstå och riskera 

ett misslyckande på sikt (Masli et al., 2011). Klienterna måste också ge IT den autonomi och 

det förtroende som krävs, vilket kan säkras genom en duktig CIO som medlare och som kan 

agera brygga mellan de olika avdelningarna (Kohli & Grover, 2008). 
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Dock kvarstår problemet att IT inte ses jämlikt med verksamheten. CIO’s saknas 

i den inre cirkeln av strategiplanering och får istället rapportera uppåt. När organisationens alla 

led blir mer och mer IT-mogna har CIO en självklar roll i cirkelns mitt då det blir en större 

förståelse över vad denne kan bidra med till helheten. (Orlov, 2006) 

 

2.2.6 Acceptans 
 

På nivå 4 kännetecknas företaget av en acceptans och en tanke om jämlikhet mellan 

verksamheten och IT. Dock finns problemet att ansvarsfördelningen blir felaktig när 

medarbetarna med olika ansvarsområden inte tar fullt ansvar för planering, distribuering och 

användningen av IT-systemet mot verksamheten och organisationens mål (Kohli & Grover, 

2008; Rao et al., 2015). På denna nivå förstår medarbetare sitt informationssystem och dess 

möjligheter/kapacitet, de har förtroende för IT-människorna och använder sig av organisations 

IT-system istället för att leta efter alternativa lösningar (ibid.). Medvetenhet, förståelse, 

förtroende och acceptans ger en stadig grund för att bygga väl fungerande, ömsesidiga 

relationer. IT-styrning fungerar med hjälp av dessa stöttepelare som ett sätt att sammanlänka 

systemen i organisationen då målet för IT och verksamheten är densamma. (Kohli & Grover, 

2008; Masli et al., 2011; Mithas et al., 2011) 
 

Men det som saknas på denna nivå är att medarbetare inte tar ansvar kring vart 

och hur IT ska användas och distribueras för verksamheten eller för den delen hur den ska 

användas av dem själva. Det kan finnas avsaknad av ett anpassat ledarskap (Kohli & Grover, 

2008). 

 

2.2.7 Ansvar 
 

På den slutliga nivån är medarbetare inblandade i att starta och och godkänna IT projekt, men 

även acceptera ägandeskap över användandet av de verktyg och den infrastruktur som IT och 

systemen tillhandahåller (Kohli & Grover, 2008). 
 

Klienter som är på en hög nivå av IT mognad känner ett ansvar över sitt eget 

informationsbehov men måste lita på sina jämlika representanter på IT-sidan att förse dem 

lämpliga verktyg och infrastruktur för att kunna hjälpa klienterna med verksamhetsproblem 

eller utmaningar. Klienterna har numera en så pass utvecklad kunskap om IT att de själva kan 

ta ansvar och dessutom kan vara mer innovativa i vad IT kan göra för dem, och på vilket sätt 

det kan användas (Rao et al., 2015). De vågar ta mer risker och kan påbörja mer användbara 

projekt. Förutom att en explicit kunskap byggts, leder detta också till att användarna utvecklar 
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en implicit kunskap om IT, vilket inte funnits förut inom organisationens medlemmar (Nonaka, 

1994; Rao et al., 2015). 
 

IT blir en integrerad del av organisationen vilket innebär att alla led blir ansvariga för 

sin egen information, självklart med hjälp av IT avdelningen om det behövs. Systemen används 

numera som de ska fullt ut och risken minskar att de ska användas på felaktigt eller ett icke-effektivt 

sätt. Nyttan av IT maximeras. Det innebär att förfrågningar till IT avdelningen kommer vara av 

högre kvalitet och bidra till en bättre fungerande operationell verksamhet, vilket i sin tur ökar det 

faktiska värdet av utveckling, spridningen samt användandet av IT. (Rao et al., 2015; Santhanam 

& Hartono, 2003; Kohli & Grover, 2008; Mithas et al., 2011) 

 

2.3 Förändringsmotstånd & Kritik mot 

IT-mognadsmodeller. 
 

Något som kan försvåra för IT-mognaden inom en organisation är förändringsmotstånd hos de 

framtida användarna, vilket måste tas i beaktning vid förändring av en organisations system. 

Selander & Henfridson (2012) berättar i sin studie om hur användare gärna har en cynisk 

inställning till ett systems framtida användning, vilket kan innebära problematik vid IT-projekt. 

Det framkommer speciellt vid situationer där de tänkta användarna känner ett hot mot sättet de 

tidigare arbetat på inom organisationen (Selander & Henfridson, 2012; Lapointe & Rivard, 

2005), eller att deras förmågor i det gamla systemet inte längre är nödvändiga (Alvarez, 2008). 

Enligt Kim & Kankanhalli (2009) är förändringsmotstånd den enskilt största anledningen till 

att organisationer misslyckas med nya system. Det är en viktig aspekt för en organisation att 

informera om förändringen och varför den sker, men även för de som bygger systemet att förstå 

vad användarna går igenom (Selander & Henfridson, 2012). I annat fall finns det stora risker 

att de negativa känslor som användarna har får långtgående effekter på den eventuella framgång 

systemet skulle ha på organisationen, vilket var projektledarnas avsikt från första början 

(Fleming, 2008; Kim & Kankanhalli, 2009). Det är viktigt för en organisations IT-mognad att 

ha förändringsmotstånd i åtanke under en process. Ett företag som har en högre IT-mognad har 

i regel lättare att få med sig användarna än de som har en låg IT-mognad (Ragowsky et al., 

2012). 
 

Det finns även kritik mot dessa IT-mognadsmodeller. I förändringsprocesser är det 

inte bara den tekniska biten som är av betydelse, utan även människorna, den interna kulturen och 

den teknik som finns tillgänglig. Det är något som dessa IT-mognadsmodeller inte har i åtanke, 

vilket kan göra det svårt att få en enhetlig bild av hur förändringsbenägen och 
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mogen en organisation är. (Microsoft TechNet, 2010; Albliwi et al, 2014) Det kan därför bli 

missvisande med en mognadsstege, likt Ragowsky et al. (2012) modell, när inte alla delar finns 

medräknade. Det brukar även nämnas kritik mot hur dåligt kvantifierbara de olika nivåerna i 

mognadsmodellerna är, vilket gör det svårt att mäta vart man är och påväg någonstans i 

mognadsmodellen (Microsoft TechNet, 2010). Därför är det fördelaktigt att man använder en 

annan skala för att täcka upp eventuella tillkortakommanden, i det här fallet med en skala om 

agil projektmognad. 
 

Det är alltså värt att ha i åtanke är att en låg nivå i IT-mognad nödvändigtvis inte 

behöver betyda att ett företag eller organisation gör dåligt ifrån sig vad det gäller omsättning, andra 

nyckelord eller mjuka faktorer. Vilket kan antydas om man bara ser till nivån av IT-mognad. Det 

som går att säga är att en låg IT-mognad kan göra att organisationens projekt i större grad måste 

göras om, kostar mer eller inte blir lyckade i samma utsträckning som en organisation med en högre 

mognad. (Process Impact, 1996; Microsoft TechNet, 2010) 

 

2.4 Projektmognad 
 

En viktig anledning till varför projektmetodiken och projektmognaden är viktig att undersöka 

är kritiken mot IT-mognadsmodeller. Eftersom de tenderar att bara ta med vissa aspekter i IT 

arbete i en organisation är projektmognad mer inkluderande av mjuka faktorer, även fast det 

finns tekniska faktorer. Projektmetodik som används i systemutveckling är i många fall agil 

och därför också den typ av metoder vi vill undersöka tillsammans med IT-mognad. Detta 

eftersom sekventiell och annan metodik inte används i samma utsträckning i projekt som dessa. 

Att bestämma hur mogen man är inför agil projektmetodik handlar om hur beredd 

organisationen är att använda sig av de praxis som finns i de olika nivåerna av Sidky et al. 

(2007) ramverk. En organisation behöver alltså inte vara agil i allt, utan snarare redo att använda 

sig av agil metodik i enskilda projekt. 
 

Sidky et al. (2007) skrev om projektmetodik och konstruerade därefter fem nivåer av 

rörlighet. De olika nivåerna påvisar hur redo man är inom en organisation för att använda sig av 

agil projektmetodik. Han matchade sedan dessa med rörlighetsprinciper och på så sätt visade han 

vad varje nivå karaktäriseras av vid varje steg. I vår studie kommer vi använda oss utav tre av Sidky 

et al. (2007) fem principer, vilka är: “människocentrerat”, “teknisk excellens” samt 

“kundsamarbete”. Anledningen till att vi väljer ut dessa tre utav fem principer istället för samtliga, 

är för att i denna studie, till skillnad från Sidkys (ibid.), endast tittar på samspelet mellan IT-konsult 

och kund, inte hur mjukvara som produkt utvecklas i stort. Nivåerna i Sidkys 
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Agile Measurement Index (SAMI) är mycket lika nivåerna i CMM, som Ragowsky et al. (2012) 

OITM är baserat på, men att de är fokuserade på metodik snarare än IT-förmågan i företaget 

(Soundararajan & James, 2011). 
 

Sidky et als (2007) nivåer går från 1-5 där 1 är lägsta nivån och 5 är högsta. 

Nivåerna betonas kring samtliga principer av ett övergripande behov av förbättring. Nivå ett 

fokuserar på att öka samarbete samt kommunikation. Nivå två fokuserar på hur samspelet 

mellan utvecklare och kund påverkar evolutionen av mjukvara, att leverera tidigt och ofta. Nivå 

tre fokuserar på att öka effektiviteten i projektarbetet. Nivå fyra fokuserar på att bli adaptiv, att 

reagera snabbt och lätt på vad som behöver förändras eller förbättras. Den högsta nivån, nivå 

fem, fokuserar på att hålla organisationen agil, att inte släppa taget om de framsteg man gjort 

hittills. (ibid.) Nedan följer de tre utvalda principerna i detalj. 

 

2.4.1 Människocentrerat 
 

Den människocentrerade principen i agil mognad karaktäriseras av en ökad tillgång till 

projektmedlemmarna. Det finns dock bara 3 (1, 3 och 5) nivåer i denna princip. Nivå ett 

karaktäriseras av att man arbetar i team med hög samarbetsvilja, motivation och mycket 

befogenhet (Koch, 2005). Under utvecklingen genom nivå tre ökar vikten av face-to-face 

kommunikation samt självorganisation i teamet (Cohn, 2005). Den högsta nivån karaktäriseras 

av att den fysiska miljön är anpassad till det människocentrerade sättet. Alltså att alla 

involverade har en öppen kontorsmiljö som uppmuntrar till kommunikation samt en möjlighet 

att vara nära kunden (Newkirk & Martin 2001). 

 

2.4.2 Teknisk excellens 
 

Teknisk excellens handlar om att öka standarden för själva utvecklingsarbetet. Nivåerna ökar 

gradvis det tekniska arbetet från nivå ett till fem. Nivå ett lägger fokus på att varje utvecklare är fri 

att välja sin egen arbetssyssla (inom rimliga gränser) och att alla arbetar med samma 

kunskapsöverföringsverktyg (Cohn, 2005). Nivå två betonar det iterativa arbetssättet man bör 

förhålla sig till, samt att man följer upp iterationerna grundligt. Ofta betecknas detta av en avsaknad 

av en så kallad “Big Design Up Front” (Hädanefter BDUF) för att inte låsa in processen innan den 

ens är igång (Ambler, 2002). BDUF innebär att man har en färdig design och plan innan projektet 

som man måste följa, vilket man här vill undvika. Nivå tre fortsätter på samma tema och betonar 

kontinuerlig integration av det man skapat under iterationerna. Det leder i sin tur till kontinuerlig 

förbättring, särskilt betonat av det faktum att man testar varje del under projektets gång. Det ger 

enligt Koch (2005) ett bättre resultat än om man endast testar en 
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‘färdig’ release. Nivå fyra handlar om att öka feedback vilket kan göras genom dagliga möten, 

agil dokumentation samt user stories (Sidky & Arthur, 2006). Det betyder att man lägger upp 

flera nivåer av feedback, att man utöver dagliga möten också för dokumentation så andra 

projektmedlemmar kan uppdateras även under dagen (ibid.). Den högsta nivån betonas av att 

man antingen befäster testdriven utveckling (Beck, 2006) eller parvis utveckling (Williams et 

al., 2000). 

 

2.4.3 Kundsamarbete 
 

Kundsamarbete handlar om de olika nivåerna av kundsamarbete. Alltså att samarbetet är 

närmare och bättre ju högre nivå man befinner sig i. Första nivån är som i de andra principerna 

grundläggande, att kunden är engagerad i att arbeta med utvecklarna (Agile manifesto, 2001). 

Den andra nivån där kundkontrakten står i centrum förklaras bäst av Hunt (2006): Det handlar 

om värderingen av projektet. Även fast dina direkta kunder gärna litar på utvecklarna och att 

det kommer gå bra, brukar finans- och rättsliga avdelningar sällan vara likadana. Så den andra 

nivån handlar om att man ska komma överens om att utveckling är något där saker och ting kan 

gå fel. Det vill säga att man som bolag är beredd att gå tillbaka till planeringsstadiet och dela 

ansvaret, och inte bara skylla på IT-konsulten när något inte är 100% rätt (ibid.). I nivå tre 

förändras här inget märkbart förutom en högre förståelse av den tidigare nivån. På nivå fyra 

påpekar Hunt (ibid.) vikten av kundens engagemang. Det är viktigt att kontraktet reflekterar det 

faktum att kundens engagemang behövs. Sedan går Hunt (ibid.) ännu längre och pekar på 

omedelbar tillgång till någon hos kunden hela tiden. Så nivå fyra karaktäriseras av engagemang 

och närhet till kund. Den högsta nivån expanderar på samarbetet och påpekar det faktum att 

interaktion mellan användare och utvecklare bör vara ansikte mot ansikte i största möjliga mån 

(Beck, 2000). Att man kan expandera vidare på möten med olika avdelningar för att öka 

chansen för ett lyckat projekt. 

 

2.5 Inget krav på att använda alla principer 
 

Är det meningen att alla då ska adoptera dessa agila principer? Nej, det är inte säkert att det är 

det bästa för alla organisationer i alla branscher. Tre exempel tas upp av Sidky (ibid.). Det kan 

handla om att man inte har resurser nog att satsa på ökad rörlighet. Det kan handla om att 

ledningen inte tycker det är en bra idé vilket förstör incitamentet från toppen. Sist men inte 

minst är det inte värdefullt för alla typer av organisationer att arbeta agilt (Spayd, 2003). Till 

exempel vid produktion av fysiska produkter. 
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Sen behöver, som i vår valfrihet kring principer, man inte använda alla. Det 

handlar först och främst om att se ifall ett specifikt projekt kan använda sig av agila principer. 

Då handlar det om att bestämma hur rörligt ett projekt uppskattningsvis kan bli. Sen se till hur 

redo organisationen i sin helhet är för att använda sig av agila principer. Till slut måste man 

matcha de två, alltså ett projekt med möjlighet till hög nivå av rörlighet men en organisation är 

trögrörlig. Då är det bättre att hamna någonstans mitt emellan för att inte trampa den ena eller 

andra på tårna. (Sidky et al., 2007) 

 

2.6 Kritik mot agil projektmetodik. 
 

Att arbeta enligt en agil projektmetodik har förstås sina brister. Kritik som framförts mot Sidky et 

al. (2007) gjordes i en jämförande studie av Ozcan-Top & Demirörs (2013) där de ansåg problemet 

med modellen vara objektiviteten. Den är skapad genom intervjuer, vilket kan göra resultatet 

subjektivt. Det finns å andra sidan ingen brist på argument emot agil utveckling. Lajos Moczar 

(2013) skriver i CIO om tre stora brister i agil metodik (CIO, 2013). Enligt honom är de största 

problemen att man genom agil projektmetodik fokuserar på fel saker. Varje steg valideras av 

akademiska referenser, vilket höjer reliabiliteten ur ett akademiskt perspektiv. 
 

1. Att man fokuserar på leverans över kvalitét kan leda till en “backlog”, alltså 

arbete som inte är färdigställt och istället släpar efter. Om man bygger upp en backlog som är 

svår att ta igen kan man lätt hamna i en “code and repair” fälla (Stoica et al., 2013). 
 

2. Utveckling framför planering. Att man har uttalat att man ska reagera på 

förändring före man följer en plan. I teorin vill man att utvecklare ska koda i samarbete med 

stakeholders för att definiera, förbättra och förändra kraven under projektets gång. 

Problematiken är att metodiken sällan skiljer mellan stora och små förändringar. Det leder ofta 

till att man antar att stora förändringar är enkla att göra, projektet är ju agilt säger man. Från ett 

företagsekonomiskt perspektiv kan det även leda till problem då tekniska fel lyfts upp för tidigt 

på grund av tidiga versioner vid agil projektmetodik (Karlström & Runeson, 2005) 
 

3. Samarbete framför ledning. Agilt förespråkar självorganisatoriska team som 
 

“gör rätt saker”. Det är inget fel att stärka sina anställda men detta kan ofta leda till ansvarslös 

ledning. Man måste ha en central punkt som bestämmer, annars blir projekten ofta spretiga och 

osammanhållande. (CIO, 2013) Då löper projektet stor risk att falla samman eftersom det vid 

agil utveckling krävs en tydlig bild på hela systemet (Stoica et al., 2013) och det är ofta ledning 

som har ansvar för den konceptuella bilden. Agila processer försvåras också när man arbetar 

geografiskt utspritt, eftersom dagliga möten är extra viktigt vid inkrementell metodik 
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(Paasivaara et al., 2009). Paasivaara et al. (ibid.) fann nämligen i sin studie att det enda företag som 

hade problem med kunskapsspridningen i projektet var de som inte hade möten varje dag. 
 

Sist men inte minst ska man, enligt Alistair Cockburn (2001), vara försiktig med att 

försöka använda sig av agila metoder när man arbetar med företag som inte är vana vid det. 
 
Det är i hans ord “likely to fail” eftersom anställda i icke vana företag sällan har tid över till att 

arbeta med utvecklare. (ibid.). Ifall en organisation har börjat arbeta agilt är de också mycket 

sårbara för förändringar i gruppens dynamik, exempelvis om en av medlemmarna slutar. Det 

kan skapa stora skiftningar inom den agila gruppen, vilket kan leda till ett projekts 

misslyckande. (Cockburn, 2002; Pham & Pham, 2011) 

 

2.7 Teoretisk slutsats. 
 

Efter en genomgång av teorin för IT mognad och Projektmognad går det att konstatera att det 

finns olika aspekter som kan skapa stora skillnader kundföretagen emellan. Om det går att finna 

skillnader i mognadsgrad är målet att vi ska belysa dessa genom en egenkonstruerad fyrmatris. 

Se bild nedan (Bild 1). Vi anser att det hjälper läsaren få en tydlig överblick över resultatet i 

studien kring respondenternas mognad i IT- samt agil projektmetodik. Fyrmatrisen är primärt 

till för att visa vart de olika företagen befinner sig gentemot varandra rent mognadsmässigt. 

Den ska också förhoppningsvis kunna påvisa om det finns kopplingar mellan de två 

mognadskriterierna. På den horisontella axeln kommer IT-mognad och dess nivåer, som 

förklarats i avsnitt 2.2 att vara bedömningskriteriet, medan den vertikala axeln kommer 

bedömas utifrån agil projektmognad, som förklarats i avsnitt 2.4. I teorin har vi ämnat 

presentera vad som krävs för att nå varje nivå av skalorna, och det är dessa krav som kommer 

användas som underlag i analys och diskussion. 

 

2.7.1 Matrisen 
 

Matrisen visar fyra olika kvadranter man som kund kan landa i utifrån vår studie, nämligen: 

Nybörjare, Projektmogen, IT-mogen och Expert. Namnen valde vi för att de lättast beskriver varje 

kvadrant, utan att försöka försköna bilden. Vart man hamnar i modellen kommer förhoppningsvis 

hjälpa till att förklara likheter, skillnader och eventuella kopplingar mellan kundföretagens 

mognadsgrader. För det första innebär “Nybörjare” att man inte når halvvägs i någon av 

mognadsgraderna. För det andra innebär varje kvadrant en typ av ‘division’, då man i 

“Projektmogen” är mer än hälften av vägen till toppen i axeln för agil projektmetodik. Samma sak 

för kvadranten “IT-mogen”. När man nått “Expert” har man följdaktligen kommit längre 
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än halvvägs i båda mognadsgraderna. Viktigt att nämna är att betyget 3/5 i båda mognadsgrader 

inte är det samma som 5/5, även fast det är i samma kvadrant. Det ger bara en indikation på att de 

är på rätt väg, men att de fortfarande har en bit kvar att gå. Kvadrantens fyra delar ger läsaren en 

grov kategorisering för att göra bilden över resultatet klarare. Det hjälper oss även i diskussionen 

då man kan jämföra och beskriva respondenter inom samma kvadrant. 
 

           Alla faktorer är lika viktiga då man måste fylla upp majoriteten av dem för att nå 

nästa nivå, därför kan man inte säga att något är viktigare än det andra. Å andra sidan bör man, 

om man arbetar mot en högre mognadsgrad, se vad nästa steg är och inte försöka hoppa över 

de närmsta nivåerna. Om man är på exempelvis nivå 3 bör man därför se till att man når nivå 4 

innan man försöker nå nivå 5. Vår avsikt är att ta reda på huruvida empirin visar ifall 

mognadsfaktorerna är lika viktiga, vi hoppas att diskussionen ger oss svar på detta. Även fast 

vi försöker beskriva de två mognadsgraderna i en gemensam matris bör man ha i åtanke att de 

är separata faktorer. Eftersom de två mognadsgraderna inte viktas mot varandra, då man får 

olika betyg i de två mognadsgraderna, går det inte att kompensera med högre mognadsgrad i 

agilt för att komma högre i IT och vice versa. Slutligen bör vi påpeka att agil projektmognad 

måste viktas eftersom det är uppbyggt av tre principer(Människocentrerat, Teknisk Excellens 

samt Kundsamarbete), men viktning sker inte mellan IT- och agil projektmognad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 1: Egen konstruerad fyrmatris utifrån IT-mognad och Projektmognad. 
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3. Metod 
 

I detta avsnitt behandlas de metodval som har gjorts för denna studie. 
 

3.1 Val av forskningsmetod 
 

Vi har valt att, med hjälp av intervjuer, försöka finna en förståelse för hur IT- och agil 

projektmognad påverkar organisationer. Det empiriska insamlandet av data har gjorts genom 

en kvalitativ studie på en IT-konsultbyrå men framför allt dess kunder av varierande storlek i 

Stockholmsområdet. 

 

3.2 Tillvägagångssätt och urval 
 

Studien grundar sig i intervjuer och vi som forskare har befunnit oss i en organisation. Genom 

organisationen (som hädanefter kommer benämnas “Företaget”) fick vi möjligheten att göra en 

undersökning av kundföretagen. Vi har fått våra vidare respondenter genom våra första 

intervjuobjekt, de anställda på Företaget, som har refererat oss till kontakter hos kundföretagen. 

Vårt urval har varit en aktör inom IT-konsultering och åtta kunder till Företaget av varierande 

storlek, främst inom Stockholms län. Intervjuerna har varit mellan 25 och 45 minuter långa. 

Med Företagets konsulter har alla intervjuer förts på kontoret medan intervjuerna med deras 

kunder har varit både på plats och över telefon. Intervjuerna med Företaget har gjorts med VD, 

projektledare och säljare, då de influerar studien. Hos de olika kundföretagen har intervjuer 

förts med beställarna, då de är projektledare på kundsidan. 
 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie i syfte att undersöka och få förståelse 

för IT- och agil projektmognad, och vad detta kan betyda för en organisation. En kvalitativ 

studie möjliggör att undersöka “det som finns” snarare “hur ofta det finns” (Repstad, 2007), 

vilket passar in i denna studie. De kvalitativa variablarna IT- och agil projektmognad kommer 

att analyseras var för sig för att skapa förståelse kring dem. I diskussion och slutsats kommer 

de diskuteras tillsammans för att påvisa eventuell påverkan de har på varandra och 

organisationerna. 

 

3.2.1 Intervju 
 

Intervjuerna har genomförts på Företagets kontor i Stockholm och Linköping samt på 

kundföretagens kontor i den mån det har gått och varit av typen semi-strukturerade för att ge 

oss frihet att ställa följdfrågor (Saunders et al., 2016). När ett fysiskt möte inte har kunnat äga 

rum har vi genomfört en telefonintervju med respondenten. Vi skapade en intervjumall med 

frågor anpassade efter IT-verksamhet för att kunna lägga en grund för de frågor och den 
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intervjumall vi sedan gick ut med mot kunderna. Detta gjorde vi för att anpassa språket till det 

som IT-konsulter normalt använder gentemot kunder för att få en så sann bild som möjligt av 

det undersökta området. Intervjuerna med konsulterna har även legat till grund för ett urval av 

kundföretag som har gett oss en möjlighet att få en spridning av kundföretag. De delar av 

intervjumallen som behandlat IT-mognad har grundats utifrån Ragowsky et al. (2012) studie 
 
Organizational IT Maturity (OITM): A Measure of Organizational Readiness and Effectiveness 

to Obtain Value from Its Information Technology. Artikeln har fungerat som ett teoretiskt 

ramverk för denna studie. Frågorna har utformats med hjälp av Ragowsky et al. (ibid.) för att 

kunna gradera IT-mognaden hos de olika klienterna utifrån en utarbetad skala. De resterande 

frågorna har varit rent organisatoriska för att förstå vilken miljö respondenten arbetar i, samt 

frågor som behandlar projektmetodik för att behandla de båda variablerna av vår studie. De 

projektmetodiska delarna har främst inspirerats av Sidky et al. (2007) studie “A disciplined 

approach to adopting agile practices: the agile adoption framework” som använts under vårt 

arbete. 
 

Våra intervjurespondenter har i huvudsak varit säljare och projektledare hos 

Företaget, och beställare (oavsett verksamhetsroll) hos kundföretagen. På Företaget fick vi även 

möjligheten att intervjua den Verkställande Direktören och en Managementkonsult. VDn 

arbetar som säljare på daglig basis, men hade inte den specifika titeln. Denna intervju låg främst 

till grund för en validering av de andra svaren från medarbetarna hos Företaget. Vidare tittade 

Managementkonsulten på arbetsprocesser snarare än IT-systemen i sig. Dessa roller valdes ut 

då vi ämnade undersöka personer i en högre position inom företagen eftersom det är de som 

representerar företagen. 
 

Det finns ett antal anledningar till att vi valde att utgå från en IT-konsultbyrå. Som 

nämnt i inledningen kunde Företaget tillhandahålla ett kontaktnät av kundföretag som vi kunde 

komma i kontakt med. Den viktigaste anledningen var att vi då kunde veta att kundföretagen 

nyligen arbetat med sitt IT. I samarbete med Företaget har de alltså genomfört ett IT-projekt för 

att förändra, förnya eller förbättra sitt/sina nuvarande system. Det ger oss skäl att tro att de har 

arbete med IT med hjälp av en agil projektmetodik färskt i minnet, vilket gör dem till bra 

undersökningsobjekt för vår studie. 
 

Då intervjuerna var semi-strukturerade innebar det att vi hade möjligheten att 

frångå vår intervjumall för att följa upp svar som vi tyckte var intressanta eller potentiellt 

värdefulla för vår studie (Saunders et al., 2016; Repstad, 2007). Detta resulterade även i att vi 
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fick en än mer nyanserad bild av situationen och subjektiva tankar kring främst IT-mognad från 

respondenterna. Det har varit värdefullt under analysen av svaren då det är svårt att täcka in alla 

typer av svar i frågorna, hur väl de än är bearbetade. 
 

Vi valde att försöka genomföra intervjuerna på respektive respondents kontor för 

att denne skulle kunna känna sig trygg och fokusera på intervjun istället för platsen för intervjun. 

För att öka chanserna för ärliga svar från respondenterna skickade vi inte in frågorna innan, 

vilket i vår mening skulle ökat chansen för inövade svar. Detta var särskilt viktigt när vi 

intervjuade de olika kundföretagen, då vi ansåg att risken i så fall kan öka att de skulle ge en 

förskönad bild av dess organisations IT och agila projektmognad. Vi försökte avhjälpa detta 

genom att försäkra alla inblandade att de skulle vara anonyma i studien och att ingen 

information av vad som sagts skulle kunna kopplas till en specifik person eller arbetsplats. 

Själva intervjun spelades in på två enheter under tiden som anteckningar fördes löpande. Det 

möjliggjorde att vi kunde gå tillbaka i efterhand och se till att vi inte missförstått någonting eller 

missat något vitalt för studiens syfte. (Saunders et al., 2016) Vid de tillfällen som 

respondenterna, av någon anledning, hellre hade intervjun via telefon så accepterade vi det, och 

fick därmed anpassa intervjun utefter det. Det blev inga skillnader utifrån intervjumallen som 

sådan, men vi kunde inte längre använda två enheter vid inspelning. Vi använde oss istället av 

ett program som spelar in samtalet via telefonen för att kunna gå tillbaka till intervjun om det 

finns frågetecken kring empirin. 

 

3.2.2 Dataanalys 
 

Efter transkriberingen av intervjuerna letade vi efter de delar som för vår studie kunde vara 

intressanta att undersöka närmre. Den insamlade datan bearbetades genom att finna teman och 

indicier på områden som vi ämnat undersöka och sen kategorisera dem i ett nytt dokument. Den 

information som inte ansågs styrka eller vara av intresse för studien eller kontexten för studien 

kategoriserades in i ett annat dokument och sparades ifall ett eventuellt missförstånd uppstått. 

Detta gjorde att vi kunde fokusera på de delar som var intressanta för denna studie och 

underlätta det fortsatta arbetet. (Oates, 2006; Saunders et al., 2016) De nya dokumenten var 

indelade i respektive intervju där fenomenen numrerades för att jämföra den empiriska datan 

med den teoretiska, som senare skulle leda till en analys av de olika kundföretagen. 
 

När vi sedan filtrerat och sett till att all data är relevant använde vi oss av en riktad 

innehållsanalys. Detta är fördelaktigt för vår studie då man, enligt Hsui-Fang & Shannon (2005), 

vill utveckla tidigare forskning inom ämnet. I denna studie handlar det om att validera 
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samt bygga vidare på tidigare ramverk, alltså Ragowsky et al. (2012) samt Sidky et al. (2007) 

modeller genom att kombinera dem och undersöka i en svensk kontext. På detta sätt har vi haft hjälp 

under datainsamlingen vilket har gjort det lättare att senare analysera relationerna mellan det 

empiriska och det teoretiska. Vi har alltså använt oss av en deduktiv ansats (Mayring, 2000; 

Saunders et al, 2016). Enligt Hsui-Fang & Shannon (2005) är det vanligt att riktad dataanalys görs 

på empiri samlad genom semi-strukturerade intervjuer, vilket gör att det passar in i denna studie. Vi 

tror att detta tillvägagångssättet att analysera vår data kan påvisa både likheter och skillnader mellan 

tidigare teori samt det empiriska utfallet i studien. Vad detta innebär rent praktiskt är att det gör det 

möjligt att rangordna respondenterna och dess företag i en skala från 0-5 på både IT- och agil 

projektmognad. En stor anledning till att det har fungerat är att frågorna har inspirerats av tidigare 

forskare som presenterats i arbetet och har på så vis fått hjälp på traven med att kategorisera svaren. 

En utmaning har varit då respondenterna fyllt upp delar av nästkommande steg utan att 

nödvändigtvis vara tillräckligt mogna för att nå dit. Vi har försökt motivera i varje kundanalys varför 

de når eller inte når nästa steg. 
 

Hsui-Fang & Shannon (2005) går igenom två andra typer av innehållsanalys, 

nämligen konventionell samt summativ innehållsanalys. Dessa har dock inte passat in på grund 

av vår insamlingsmetod. 

 

3.3 Operationalisering 

 

Vi inleder med att operationalisera de 6 stegen inom IT-mognad. Detta följs av en 

operationalisering av de tre olika agila metoderna med 5 steg i varje: Människocentrerat, 

Teknisk excellens och Kundsamarbete. Detta för att kunna visa vad vi utgått ifrån i vår 

analys av de olika respondenterna. 

 

3.3.1 IT-mognad 

 

Nivå 0 är grundnivån, oavsett vad respondenten har svarat på våra intervjuer går det inte 

att komma under denna nivå. Den kallas den ovetande nivån, vilket också indikerar att det 

är botten. För att hamna på denna nivån måste ens svar indikera att man inte anser att 

information är särskilt viktigt för sin organisation. 
 

           Nivå 1 är den medvetna organisationen. Svaren indikerar här att information är 

viktigt samt varför den är viktig. Vidare visar de även en förståelse för problem som kan 

uppstå under IT-projekt. 
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           Nivå 2 är den villiga organisationen. Här visar svaren en förståelse kring att 

det finns kostnader inblandade när man vill förbättra sin information. Vidare bör svaren visa 

att personalen börjar förstå IT och vad det kan göra, samt att en anställd inom IT får en 

viktigare roll och ett större förtroende. 
 

           Nivå 3 handlar om förtroende. Här visar svaren ett förtroende för IT som ett 

verktyg samt IT-personal som viktiga för organisationen. Det krävs även ett engagemang 

från IT-personalens sida där de förstår och hjälper organisationen. IT bör också ha högre 

autonomi. För att detta ska uppstå krävs en dialog och ömsesidigt respekt. IT-ansvarig 

(CIO) blir allt viktigare för att koppla ihop organisationen. 
 

           Nivå 4 handlar om acceptans. Här visar svaren att IT är jämlikt med resten av 

verksamheten. Det kännetecknas av exempelvis en IT-strategi samt att systemen och den 

dagliga verksamheten stöttar varandra. IT ansvarig blir ännu viktigare än i nivå 3, och har en 

plats i ledningsgruppen eller dylikt. 
 

           Nivå 5 handlar om ansvar. Följaktligen handlar nivån om att alla i 

organisationen tar ansvar över att informationen behandlas och skapas på ett bra sätt, såväl 

verksamhet som IT-avdelning. IT-personalen har fortfarande högre ansvar kring systemen, 

men att verksamheten har en högre kompetens kring användandet av dem. De vågar även ta 

mer risker och påbörjar fler IT-projekt. Svaren bör återspegla det faktum att flertalet i 

organisationen försöker ta ansvar och hjälpa till med utvecklingen av IT. 

 

3.3.2 Agil Projektmognad 

 

Svar kring den människocentrerade principen bör visa ökad tillgång till projektmedlemmar. 

Det finns 3 nivåer (1, 3 och 5). För att nå nivå 1 bör svaren påvisa ett gott samarbete inom 

ett team. För nivå 3 bör svaren påvisa att arbetet genomsyras av viljan till att mötas face-to-

face, samt att teamet organiserar sig självt. För nivå 5 måste ens kontorsmiljö vara anpassat 

för ett människocentrerat arbetssätt, t.ex. öppna kontorslandskap. 

           Svar kring principen om teknisk excellens bör beskriva hur utvecklingsarbetet 

sett ut. För nivå 1 bör man visa en frihet till vad man gör i projektet samt att man använder 

samma kunskapsöverföringsverktyg. För nivå 2 bör man visa på att man arbetar iterativt. För 

nivå 3 bör man betona kontinuerlig integration av det som skapas under iterationerna. För 

nivå 4 visar man på flera lager feedback i projektet. Nivå 5 handlar om att man har en 

utvecklingsmetodik, antingen testdriven utveckling eller parvis utveckling. 
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           Svar kring principen om kundsamarbete bör beskriva hur samarbetet mellan 

Företaget och kunden har sett ut. För nivå 1 bör svaren visa att de är engagerade i att arbeta 

med konsulten. För nivå 2 bör man visa en förståelse för att inte bara konsulten ska skyllas på 

om något går fel, man visar alltså att man själv tar ansvar. För nivå tre handlar det egentigen 

bara om ett ökat fokus på det egna ansvaret i projektet. Nivå 4 handlar om kundens 

engagemang, att man bör finnas tillgänglig för utvecklarna hela tiden, i alla fall under 

arbetsdagen. För nivå 5 bör svaren påvisa en vilja till face-to-face möten mellan utvecklare 

och kund, samt att man möter oliktänkande från olika avdelningar. 

 

3.4 Metodkritik 
 

3.4.1 Intervju 
 

Under intervjun använde vi oss av öppna frågor för att minska risken att våra frågor skulle 

påverkas eller vinklas av våra tidigare åsikter inom ämnet (Saunders et al., 2016). Det finns en 

viss risk med intervjuer i en kvalitativ undersökning ifall partiskhet hos intervjuaren eller 

respondenten infaller då det kan orsaka en vinkling av svaren (ibid.). Detta har vi haft i åtanke 

under framställningen av frågorna och vid analysen av svaren, men vår förhoppning är att detta 

har varit ett mindre problem eftersom anonymitet erbjudits till varje respondent. 
 

Öppna frågor användes för att respondenten skulle få möjlighet att förklara och 

beskriva sin syn på bland annat IT-mognad utan att vi ledde in denne på ett visst svar. De öppna 

frågorna efterföljdes sedan av mer utforskande frågor för att undanröja eventuella tvivel eller 

för att fördjupa svaren inom områden som var synnerligen intressanta för arbetet. (Saunders et 

al., 2016) Den insamlade empirin skrevs ner under respektive fråga och sammanställdes sen 

tillsammans med alla svar. Detta ledde till att vi i vårt empiri-avsnitt har beskrivit svaren som 

en berättelse utifrån varje kundföretag. Anledningen till det är för att läsaren ska få en så pass 

tydlig bild av varje företag som möjligt utifrån de ramverk som använts. Sedan har vi i analys-

avsnittet istället fokuserat på de fenomen som uppmärksammats i kundberättelserna. Från detta 

såg vi mönster och återkommande faktorer vilket har varit intressant i vår studie och som 

slutligen bildar slutsatsen. 
 

Vidare måste vi diskutera huruvida informationen från våra respondenter är 

tillförlitlig eller inte. Det är givetvis svårt att säga, men det kan finnas indikationer på vissa områden 

att detta är fallet. Då Företaget har varit intresserade av resultaten av studien, samt varit med och 

stöttat den längs vägen, finns det nog god anledning att tro att informationen från dem är sann och 

riktig. Intervjuerna har inte varierat så mycket vad det gäller innehåll eller 
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svaren inom ämnet IT-mognad vilket givetvis ökar trovärdigheten hos respondenterna på 

Företaget. Dock var vi tvungna att ta i beaktning att Företagets anställda också var våra 

studieobjekt genom hela studien, vilket medförde ett kritiskt förhållningssätt under perioden vi 

spenderade på kontoret för att kunna tillhandahålla en så korrekt bild av verkligheten som 

möjligt. Detta försökte vi avhjälpa genom att efter varje intervju, vid transkriberingen, skala 

bort eventuella “förskönade bilder” eller liknande som skulle gagna dem eller Företaget i stort. 

De skulle ändå inte ha någon påverkan ur en akademisk synvinkel. (Specialpedagogiska 

institutionen, 2013; Saunders, 2016) 
 

När det gäller kunderna finns det fler orosmoln. Då det handlar om den specifika 

organisationens IT-mognad och agila projektmognad kan vissa respondenter ha gått in i 

försvarsställning vid intervjun. Det kan resultera till att svaren inte är lika trovärdiga. Sen är det 

även svårare att jämföra svaren med varandra då det är olika stora företag inom vitt skilda 

verksamheter. Vi har försökt att minska denna risk genom att erbjuda anonymitet och format 

frågorna så de inte ska behöva känna ett behov att att sätta sig i en försvarsställning. Men detta 

är någonting som givetvis har tagits i beaktning när resultatet av empirin och analysen 

diskuteras. (Saunders et al., 2016; Repstad, 2007) Samtidigt är frågorna utformade för att 

undersöka specifika element, alltså IT-mognad och projektmognad, för att undvika 

branschmässig påverkan. 
 

Vi har använt oss av intervjuer i vår kvalitativa undersökning vilket har gjort att 

vi kommit ner på djupet av IT-mognad och projektmognad. Detta har gett oss mycket material 

angående kunskapsnivåerna de olika organisationerna besitter (Mälardalens högskola, 2012). 

Det har gett oss en större förståelse för vad deras kunskapsnivåer har inneburit vilket har hjälpt 

till vid analysen. Vi upplever inte att enkäter hade kunnat ge oss de svar vi letat efter. Om syftet 

var att få ett brett, grunt underlag vore det att föredra, men vi letar som sagt efter information 

på djupet. Det är också värt att diskutera hur väl intervjuernas svar ger en rättvis bild av alla 

företag i en svensk kontext. Vi har därför försökt att intervjua företag av olika storlek i vitt 

skilda branscher för att försöka skapa en god spridning, som kan möjliggöra upprepning av 

ungefär samma resultat i en liknande studie (ibid.). Men eftersom vi använt oss av semi-

strukturerade intervjuer skulle svaren inte vara likadana men ändå kunna handla om samma 

ämne. Trots detta kan man inte generalisera svaren, utan vi är medvetna om att dessa inte 

nödvändigtvis representerar alla företag i en svensk kontext. 
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Det kan vara värt att diskutera ifall telefonintervjuerna har kunnat ge samma 

kvalitet på svaren som om det hade varit en fysisk intervju. Den stora skillnaden har varit att vi 

inte haft möjlighet att se hur personen reagerar på frågorna, eller dennes kroppsspråk under 

intervjun. Dock har vi inte märkt av någon skillnad i djup på svaren beroende på intervjutyp. 

 

3.5 Källkritik 
 

Vi har genomgående under studiens gång försökt validera de påståenden och frågeställningar 

som kommit upp genom att använda granskade källor. De källor som använts efter inledningen 

har mer eller mindre uteslutande varit granskade och varit vetenskapliga till sin natur. De källor 

som inte har varit vetenskapliga har främst varit hämtade från nyhetssidor, från böcker som 

använts under masterprogrammet MKIT samt källor hämtade från universitets hemsidor. De 

fåtal källor som hämtats via Internet med mindre kända sidor eller ägare, har undersökts och 

bekräftats genom varandra oberoende källor för att styrka legitimiteten. Det går givetvis att 

diskutera källorna var för sig, men med den mängd källor inom området som använts anser vi 

att det i största möjliga mån går att validera källorna mot varandra och därmed visa en rättvis 

och sann bild. Vi har genomgående även arbetat kritiskt med källorna för att få en nyanserad 

bild. 
 

De två huvudkällorna Ragowsky et al. (2012) och Sidky et al. (2007) som ligger till 

grund för det teoretiska ramverket har noga genomlästs och dess källor har undersökts för att 

säkerställa studiernas legitimitet i allra högsta mån. Ragowsky et al. (2012) är bara en av många 

skrifter som i sin tur är en liten del av den stora kunskapsbank som finns vad det gäller 

mognadsmodeller. Exempel på andra IT-mognadsmodeller är CMM, CMMI, Gartner, COBIT etc. 

(Microsoft Technet, 2010) Ragowsky et al. har både i den första versionen från 2008 och den mer 

aktuella från 2012 refererats flitigt av andra författare och studier inom området. Arthur 
 
Sidky, författaren till Sidky et al. (2007) är en av skaparna av hemsidan “The Agile Manifesto” 

som är signerad av tusentals personer. Sidky et al. (2007) är ofta refererad till, även under senare 

år (Cantoni & Michele, 2014) 
 

Vi finner att dessa två artiklar är aktuella trots den snabba utveckling, inom 

framförallt IT, som sker i dagsläget. Det beror på hur studierna framställer fenomenen snarare 

än den aktuella tekniken, som är viktig för oss, och den mognad inom IT respektive agil 

projektmetodik som undersöks. 
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3.6 Förväntade resultat. 

 

Om man tar hela metoden i åtanke, samt den teori vi ämnar jämföra empirin med, blir det lätt 

att förvänta sig vissa resultat. En del av vår inledning handlar om jämförelsen mellan det IT-

mogna samhället i Sverige med motsättning från konsultbolag som nämner en låg mognad 

hos företag. Det ger oss skäl att anta att våra respondenter inte kommer vara särskilt mogna i 

någon av mognadsgraderna. Det kommer troligtvis finnas en spridning mellan de olika 

respondenterna, alltså att de är olika mogna, men generellt förväntas låg mognad. Dock måste 

man ha i åtanke att eftersom alla våra respondenter har anställt en IT-konsultbyrå tror vi att de 

ändå kan ha fokuserat på IT och, i samarbete med Företaget, fått lära sig hur man arbetar 

under agil projektmetodik. 
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4. Empiri & Analys 
 

Nedan följer den empiriska berättelsen från de åtta kundföretagen var för sig för att bli så 

verklighetstrogen som möjligt. När data från ett kundföretag är presenterat kommer teoriunderlagen 

in som tillsammans med den empiriska berättelsen resulterar i en analys av varje företag. Efter att 

dessa åtta behandlats presenteras resultatet av respektive kundföretags placering i den matris som 

togs upp i avsnitt 2.7.1 Vad som placerat respektive företag på dess specifika plats förklaras. Viktigt 

att påpeka är att vi förhåller oss till forskning på IT och agil projektmognad och att anställda på 

Företaget samt kundföretagen anses vara forskningsobjekt. 

 

4.1 Empirisk historieberättelse kundföretagen 
 

De empiriska historierna om kundföretagen är baserade på svaren från vår intervjumall (Bilaga 1). 

Liksom intervjumallen kommer därför historierna gräva djupare och djupare ner i nivåerna av IT-

mognad. Efter en presentation över organisationens IT-mognad presenteras även deras agila 

projektmognad. Den beskriver huruvida kundföretagen är vana vid att arbeta med den agila metodik 

som Företaget använder sig av. Deras inställning till IT-konsulter, vad de kräver och förväntar sig, 

presenteras sedan. Empirin består av åtta intervjuer med lika många kundföretag, alla anställer 

Företaget som dess leverantör av IT (Ej hårdvara). Det är viktigt att man har i åtanke att företagen 

är mycket olika. Det är också anledningen till att varje avsnitt är annorlunda och kommer visa olika 

aspekter av IT-mognad och agil projektmognad. 

 

4.2.1 Kund 1. Begravningsbyrån 
 

Begravningsbyrån är en betydande aktör inom begravningsbranschen. De känner att IT är något 

som verksamheten behöver som stöd och erhåller det genom IT-utrustning. IT är viktigt för kundens 

konkurrenskraft då alla arbetsprocesser utförs med hjälp av IT. Exempel är fakturering, annonsering 

med mera. Kunden tyckte själva att de var förberedda för ett IT-projekt, i alla fall så förberedda de 

kunde vara. Medarbetare uppskattade investeringen och längtade kontinuerligt efter nya funktioner 

i systemet. Tidsmässigt hade de bra koll på hur lång tid projektet skulle ta, dock resulterade 

oförutsedda förlängningar i en diskrepans mellan förväntan och resultat. Kraven började växa när 

de blandade in fler aktörer inom organisationen. 
 

Kunden har en IT-avdelning som består av fem heltidsanställda samt en helpdesk. 

Kunden tycker att förtroendet är högt mellan IT-personal och övrig verksamhet, samt att samspelet 

är positivt. Det yttrar sig i en positiv ton i kommunikationen och klagomål framförs sällan mot 

helpdesk. Under projektet decentraliserade de supporten och uppmärksammade 
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ungefär 10 “super-users” som blev ansvariga för ett varsitt geografiskt distrikt. De fungerar 

numera primärt som förändringsledare. Respondenten, kundens projektledare, har inte haft en 

plats i ledningsgruppen men har varit ledare över en styrgrupp. I styrgruppen för projektet fanns 

personer från ledningsgruppen. I och med anställning av en ny IT-chef fick IT-strategin en mer 

ändamålsenlig plan för sin egen del av verksamheten. Det har också lett till att målbilden för 

IT-strategi och verksamhetsstrategi har gått samman. Det leder till att systemen och 

verksamheten stöttar varandra enligt respondenten. Systemen är nämligen utformade efter deras 

egen projektmetodik, att 1. planera och utforma fältaktivitet. 2. Att utföra planerade aktiviteter. 

3. Att återkoppla till den ansvariga handläggaren genom systemet. De har arbetat i 2 

veckorssprintar och har kontinuerligt integrerat nya funktioner. Övrig personal, utanför IT-

avdelningen, har sällan påverkan på systemet och kommer heller inte med innovativa 

utvecklingsförslag. Kunden upplever dock att projektet med Företaget har ökat kundens IT-

mognad markant. De är vana vid att arbeta i egna projekt men inte i IT-projekt med konsulter. 
 

Kommunikationen mellan kundens PL och Företagets PL har varit kontinuerlig. 

De har haft återkommande veckomöten men även träffats flera gånger utöver dessa. 

Projektledarna har dessutom pratats vid i princip varje dag under hela projektet. Företaget har 

dessutom haft en representant i styrgruppen hos kunden. 
 

Respondenten förväntar sig professionalism, kompetens och kreativitet från 

Företagets konsulter. Kunden upplever att Företaget har haft stort inflytande över hur systemets 

gränssnitt ser ut. De upplever alltså att Företaget har kommit med mycket input och hjälp under 

projektets gång. Slutligen upplever respondenten hos Begravningsbyrån att de blivit en bättre 

beställare av IT så här efter projektet. Detta var deras första IT-projekt någonsin. Respondenten 

är inhyrd av Begravningsbyrån för detta projektet, hen menar att de behövde det. 

Begravningsbyrån har drivit detta internt förr men har efter misslyckanden känt att de behöver 

konsulter både inne i företaget och IT-konsulter utifrån. 

 

4.2.2 Analys kund 1. Begravningsbyrån 
 

Som den empiriska datan om Begravningsbyrån visar har de kommit ganska långt i IT-mognad i 

förhållande till Ragowsky et als (2012) skala. Till att börja med visar sig detta genom att nivå 0, 1 

och 2 är tydligt uppnådda. Detta eftersom alla deras arbetsprocesser utförs genom IT, vilket 

förklarar varför de finner att IT är viktigt för deras konkurrenskraft. Kunden är medveten om hur 

viktigt information är och att investeringar i tid och pengar är självklart (Kohli & Grover, 2008; 

Masli et al., 2011; Chari et al., 2008). De visar en förståelse för ett IT-projekts brister och 
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har rätt förväntningar. Vidare påvisar de en vilja att fokusera på IT även i daglig verksamhet 

eftersom de har en fast IT-avdelning vilket givetsvis kostar resurser. Under projektet med 

Företaget har de uppmärksammat delar av sin personal och ur dem skapat rollen 
 
‘förändringsledare’ i sina geografiska distrikt. Efter dessa första tre nivåer kan man diskutera 

ifall de uppnått nästkommande nivåer. 
 

Nivå tre bedöms som uppnådd, dock med lite kritik. Respondenten anser att 

förtroendet mellan IT och övrig personal är högt och samspelet är positivt. Att samspelet är 

positivt kan bero på att IT och övrig personal är beredda att hjälpa varandra (Kohli & Grover, 

2008; Rao, 2015). Klagomål framförs sällan. Dock har inte projektledaren en plats i 

ledningsgruppen, arbetsrollen är alltså inte exempelvis en CIO-roll, vilket tyder på lägre 

autonomi vilket enligt Kohli & Grover (2008) är viktigt för IT-mognad. De har däremot skapat 

en styrgrupp med medlemmar ur ledningsgruppen, vilket tyder på en vilja att ge IT mer 

autonomi. 
 

Nivå fyra uppnås till viss del. Nyligen har en ny IT-strategi skapats och respondenten 

finner den mer ändamålsenlig avseende verksamheten. Eftersom det nyligen hänt anser vi inte att 

tillräcklig tid har gått för att IT och verksamhet ska vara på väg åt exakt samma håll i nuläget (Kohli 

& Grover, 2008; Masli et al., 2011; Mithas et al., 2011). Man kan däremot inte nå en halv nivå, 

vilket gör att vi bedömer Begravningsbyrån att vara på nivå fyra. Nivå fem uppnås inte av 

Begravningsbyrån då de anser att övrig personal inte är insatta i utvecklingen av IT-systemen i 

organisationen, de uppnår inte heller något av de andra kriterierna för nivå fem. 
 

Begravningsbyrån är vana vid att arbeta i projekt. Eftersom de säljer begravningar är 

varje begravning ett projekt. I ett IT-projekt har detta yttrat sig på olika vis i de olika principerna. 

Teknisk excellens bedöms vara på nivå fyra. De har hållit sig bort från en BDUF (Ambler, 2002) 

och försökt utforma systemet efter händelseförloppet i deras projekt som nivå två i Sidky et al. 

(2007) kräver. Nivå tre uppnås eftersom de kontinuerligt implementerat nya funktioner efter 

sprintar vilket ger ett bättre resultat än att endast testa en färdig release (Koch, 2005). Nivå fyra har 

delvis uppnåtts genom intensiva perioder med dagliga möten vilket resulterar i ökad feedback 

(Sidky & Arthur, 2006). Det människocentrerade fokuset på projektmognad bedöms som en trea 

för Begravningsbyrån. Detta eftersom de åtnjuter hög samarbetsvilja och har mycket befogenhet 

(Koch, 2005) tack vare att Företaget hade en representant i styrgruppen hos Begravningsbyrån. 

Nivå tre uppnås till viss del tack vare fokuset på att hålla möten face-to-face minst en gång i veckan 

(Cohn, 2005). 
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Begravningsbyrån uppnår nivå två i kundsamarbete. Så som Hunt (2006) säger så 

är förtroendet till projektledaren hos Begravningsbyrån inte tillräckligt högt för att komma förbi 

denna nivå. Detta eftersom hen inte får autonomi eller en plats i ledningsgruppen. 

Projektledaren har däremot förtroende för Företaget och är öppen för diskrepanser mellan 

estimat och resultat i kostnad. 
 

Begravningsbyrån uppnår sammantaget nivå fyra i IT-mognad enligt Ragowsky 

et al. (2012) samt en viktad nivå tre av agil projektmognad (Sidky et al., 2007). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.3.1 Kund 2. Hudvårdsföretaget 
 

Hudvårdsföretaget är ett hudvårdsföretag med en stor internetbutik. Kunden finner att IT är ett 

samlingsbegrepp för allt respondenten (IT-ansvarig) arbetar med. Mjukvara och hårdvara med 

mera. Allt från att byta ett lösenord till att omforma IT-strategier. Kunden finner IT viktigt för 

konkurrenskraften, dock tycker kunden bara att det stödjer säljverksamheten. IT har inget 

självändamål i bolaget men de anser ändå att IT är nödvändigt. 
 

Kunden fann inte att de hade någon bild alls av vad IT-projektet skulle kosta eller hur 

lång tid det skulle ta. De kände sig tvungna av den allmänna utvecklingen kring digitalisering att 

genomföra projektet. De ansåg att varken dem själva eller Företaget hade en klar bild över hur 

projektet skulle se ut. Medarbetarna uppskattar inte heller alltid investeringarna som görs i IT. En 

del förstår inte varför det behövs, en del av investeringen syns inte (back-end system). Det är alltså 

förståelsen som skiljer vilka som uppskattar investeringen och vilka som inte gör det. Men det har 

blivit markant bättre för vissa som arbetar i systemet. 
 

Bolaget har ingen IT-avdelning, det är endast respondenten som arbetar med IT. 

Resten av IT är outsourcat till annat bolag och IT-ansvarig fungerar som kontaktperson mellan dem. 

Respondenten har inte plats i ledningsggruppen men tycker att förtroendet är högt. Dock 

 

29 



är ledningsgruppen mycket kostnadsmedveten och kräver motiveringar till projekten och 

ifrågasätter kostnader. 
 

Kommunikationen mellan respondenten och medarbetarna hos kunden har varit 

fokuserad på lagret. Lagerpersonalen har varit involverade och dialogen har varit tät. Dock 

tycker respondenten att den dialogen hade kunnat starta tidigare och på så vis fått in 

lagerpersonalens verksamhetskunskap tidigare i projektet. 
 

Kunden finner inte att IT-strategin är lika viktig som verksamhetens. De är 

primärt ett säljbolag. Dock finner respondenten att strategierna pekar åt samma håll men att IT 

ska hanteras så som säljverksamheten önskar. Vidare stöttar systemen verksamheten, men åt 

andra hållet kommer bara lite input till fortsatt utveckling. Medarbetare hos kund är ojämna 

vad gäller input till systemet. En del har mycket att säga, andra inte. Det är stor skillnad på de 

som tycker att IT är bra och de som tycker att IT skapar problem. 
 

Kommunikationen mellan kunden och Företaget har primärt gått genom 

projektledare på båda sidor. Respondenten tyckte att Företaget var lätta att förstå, men tyckte 

inte alltid att Företaget förstod respondenten. Dock tycker respondenten att detta beror på olika 

perspektiv och inte nödvändigtvis på kompetens. Förväntningarna på Företagets konsulter är 

att de ska vara kunniga i affärssystemet, att de ska kunna ta vara på verksamhetskunskaperna 

från kunden. Att de inte bara kör på och inte lyssnar. Kunden finner att Företaget ibland har 

kört på och letat efter lösningar i systemet utan att ta kundens verksamhet i beräkning. Dock 

kom Företaget med bra förslag under projektets gång. 
 

Hudvårdsföretaget arbetar inte vanligtvis i projekt. Respondenten förklarar att 

deras huvudsakliga verksamhet, att sälja hudvårdsprodukter, är något man gör kontinuerligt. 

Deras dagliga arbete är alltså inte i projektform, de har därför ingen etablerad projektmetodik 

de arbetar efter. Det innebar att projektet med Företaget blev en omställning och en anpassning. 

Däremot tycker respondenten att projektmetodiken Företaget använde sig av var bra och 

smidig. Lätt att anpassa sig till, i alla fall så lätt det nu kunde bli. Projekt med externa aktörer 

innebär arbete utanför ens egna sysslor, vilket så klart kräver tid från medarbetare. 
 

Kunden finner att de har fått erfarenhet som har gjort denne bättre på IT-projekt 

och mer IT-mogen. Det gick dock lite väl fort när ledningen bestämde sig för att genomföra 

projektet. Respondenten känner att hen var tvungen att finna sig i den korta tidsramen som inte 

var helt realistisk. 
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4.3.2 Analys kund 2. Hudvårdsföretaget 
 

Som den empiriska datan visar har Hudvårdsföretaget inte kommit särskilt långt i förhållande 

till Ragowsky et als (2012) skala. De finner till att börja med IT viktigt för sin konkurrenskraft, 

dock tycker de bara att det stödjer säljverksamheten i företaget. De anser att IT är nödvändigt, 

men att det inte har något självändamål. Som bland annat Masli et al. (2011) skriver så kan en 

ovilja att investera tid och pengar leda till problem. En låg förståelse för begränsningar och 

svårigheter gör det svårt att förstå hur man bör förhålla sig till ett IT-projekt (Rao et al., 2015). 

De resterande nivåerna nås inte och det märks eftersom de inte uppfyller kraven ens för andra 

nivån. Som Ragowsky et al. (2012) säger så måste man uppfylla nivåer för att komma till nästa. 

Det kännetecknas av det faktum att de inte är villiga till att sätta sig in i IT och hur viktigt det 

är och gör det endast för att de känner sig tvungna att investera tid och pengar (Kohli & Grover, 

2008; Masli et al., 2011; Chari et al., 2008). 
 

Det finns två avvikande exempel i högre nivåer men de är inte tillräckliga för att 

säga att företaget som helhet når dem, eftersom de ändå inte nått tidigare nivåer. Det första är 

att respondenten finner att förtroendet mellan IT och övrig personal är högt, men eftersom 

ledningsgruppen kräver strikta motiveringar och ifrågasätter IT är förtroendet troligtvis relativt 

lågt. Detta kan skapa misstro och riskera misslyckande (Masli et al., 2011). Det andra är att 

vissa medlemmar i organisationen har synpunkter på utvecklingen av IT vilket kännetecknar 

nivå fem, men i nivåerna av Ragowsky et al. (2012) så måste det vara ett genomsnitt av 

företaget, inte bara ett litet antal. 
 

Vad gäller agil projektmetodik når Hudvårdsföretaget endast delar av första nivån 

av den människocentrerade principen. De har visat på hög samarbetsvilja med Företaget, men 

de har inte åtnjutit mycket befogenhet (Koch 2005). Vad gäller kundsamarbete så har de påvisat 

en hög vilja och varit engagerade i projektet (Agile manifesto, 2001). De når den andra nivån 

eftersom de förstod att saker och ting kan gå fel och att de har anpassat sig efter Företagets 

metodik på ett smidigt sätt (Hunt, 2006). 
 

Hudvårdsföretaget uppnår alltså nivå ett i IT-mognad enligt nivåerna av 

Ragowsky et al. (2012) samt en viktad nivå 1,5 av agil projektmetodik (Sidky et al., 2007). 
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4.4.1 Kund 3. Livsmedelsföretaget 
 

Livsmedelsföretaget är en matbutik på nätet. Respondenten finner IT som något otroligt 

omfattande. Allt från data, IT, nätverk, internet till affärssystem. Ett brett koncept helt enkelt 

och de arbetar varje dag i olika system. IT är då otroligt viktigt för deras konkurrenskraft 

eftersom hela deras lösning finns på webben. Externt består deras system av en butik, 

betalningsfunktioner samt samordning av leveranser. 
 

Kunden hade varit i kontakt med andra IT-konsulter så de hade misstankar om att 

projektet skulle bli dyrare än man tidigare uppskattat. Eftersom respondenten är ekonomichef 

på företaget har hen arbetat i Fort Knox, vilket är ett billigt och simpelt system, men andra typer 

av system var tvungna att göras mer avancerade. Kunden är just nu mitt i IT-projektet och har 

därför svårt att se ifall medarbetare uppskattar systemet i dagsläget. Respondenten är ändock 

positiv och antar att arbetet kommer uppskattas längre fram. Tidsestimatet har överskridits på 

grund av problem med integrationen med kundens egenutvecklade affärssystem. Kunden har 

en IT-avdelning och anser att förtroendet är högt mellan dem och övrig verksamhet eftersom 

de oftast kan hjälpa till med alla problem. 
 

Dialogen mellan respondenten och övrig personal baseras på veckomöten där de går 

igenom vad som görs och säkerställer leverans. Respondenten har ingen plats i ledningsgruppen 

och har därför inget svar på om IT-strategin och verksamhetsstrategin är liknande eller inte. 

Respondenten upplever vidare att personal inte har en vana att försöka hjälpa till med IT utan “bollar 

bara över” frågor till IT-avdelningen. De har alltså input på vad som skulle vara bra att ha i systemet, 

men sällan motivering på varför eller hur det ska fungera. 
 

Respondenten är inte van vid att arbeta i projekt men säger att andra medarbetare är 

det. De arbetar inte i projektform dagligen. Kundföretaget arbetar jämsides med Företaget 
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och har få synpunkter på projektmetodiken. Något respondenten saknade var checklistor för att 

minska risken för missade detaljsysslor i verksamheten. 
 

Kommunikationen mellan respondenten och Företagets projektledare har avtagit 

i frekvens. Till en början hade de löpande veckomöten men inte lika ofta nu ett halvår in i 

projektet. Mycket mailkorrespondens sker istället. Kunden tycker att IT-konsulterna från 

Företaget har varit mycket pedagogiska. Förväntningarna anser respondenten är höga på IT-

konsulter överlag. Att de levererar det kunden själva inte kan göra. Dessutom skapar det höga 

timpriset ännu högre förväntningar. 
 

Kunden tycker att man har blivit mycket mer mogen en bit in i projektet. 

Respondenten tycker att de lade ner för mycket tid på förhandlingar med olika aktörer och för lite 

tid på att förbereda den egna organisationen på förändring. Medarbetare hos Livsmedelsföretaget 

som inte arbetat med IT-system förut, t.ex. lagerarbetare, behöver nu göra det. Den typ av system 

som Livsmedelsföretaget köpte in, alltså lagersystem, hade de inte använt förr. Om respondenten 

skulle göra det på nytt skulle hen även fokusera på checklistor så att självklarheter inom 

verksamheten kommunicerades på ett bättre sätt till Företaget. 

 

4.4.2 Analys kund 3. Livsmedelsföretaget 
 

Som den empiriska datan visar har Livsmedelsföretaget kommit lite mer än halvvägs till toppen 

vad gäller IT-mognad enligt Ragowsky et al. (2012). Nivå 0, 1 och 2 är tydligt uppnådda. 
 
Respondenten är mycket medveten om hur ‘otroligt viktigt’ IT är för deras konkurrenskraft då 

hela deras butik finns på internet. Det finns alltså en hög förståelse till varför IT behövs 

(Ragowsky et al., 2012). Livsmedelsföretaget förstår vidare vilka begränsningar och 

svårigheter som skulle kunna uppkomma i samband med köp av nytt IT (Rao et al., 2015) 

eftersom de undersökte olika konsultbyråer. Kunden har en fast IT-avdelning vilket tyder på en 

förståelse kring att information är nyckeln till en lyckad verksamhetsprocess (Ragowsky et al., 

2012) samt att det krävs tid och resurser för avdelningen (Kohli & Grover, 2008; Masli et al., 

2011; Chari et al., 2008). 
 

Nivå tre är den första nivå som endast är delvis uppfylld. Respondenten finner att 

förtroendet är högt mellan IT och övrig personal. Detta eftersom personalen litar på att IT kan 

hjälpa dem som inte är lika kunniga inom IT (Kohli & Grover, 2008; Rao et al., 2015). Vidare 

begränsas här Livsmedelsföretaget eftersom projektledaren inte har en plats i ledningsgruppen, 

eller ett större mandat vilket också går emot kriteriet för nivå fyra eftersom det inte uttalas 

någon tydlig IT-strategi (ibid.). 
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Vad gäller agil projektmetodik uppnår Livsmedelsföretaget nivå tre av teknisk 

excellens. Detta eftersom de inte hade några negativa synpunkter på Företagets iterativa utveckling. 

Speciellt eftersom Livsmedelsföretaget anser att de lärt sig under projektets gång. Det pekar på 

kontinuerlig integration vilket är viktigt vid systemutveckling (Ambler, 2002). Livsmedelsföretaget 

uppfyller delvis nivå ett till tre i den människocentrerade principen. Detta eftersom huvudsakligen 

respondenten är motiverad till projektet men även eftersom dialogen mellan respondente och övrig 

personal betonas av face-to-face möten varje vecka (Cohn, 2005). Vad gäller kundsamarbete så kan 

man säga att nivå två uppfylls tydligt eftersom Livsmedelsföretaget undersökte alternativa 

konsultbyråer och genom sina misstankar om att projekt kan bli dyrare än estimerat (Hunt, 2006). 

På så vis kan man också yrka för att de förstått detta noga, vilket betingar nivå tre. Nivå fyra är inte 

helt tydlig, så bedömningen är att de inte når detta. Nivå fyra förklaras som omedelbar tillgång till 

någon hos kunden hela tiden, vilket 

‘mailkorrespondens’ inte uppfyller (ibid.). 
 

Livsmedelsföretaget uppnår alltså nivå tre i Ragowsky et als (2012) skala av IT-

mognad. De uppnår ett viktat resultat av tre i agil projektmognad (Sidky et al., 2007). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.5.1 Kund 4. Eventföretaget 
 

Eventföretaget är ett eventplaneringsföretag. Respondentens uppfattning om vad IT är 

innefattar datorer och programvaror. IT-system är viktiga för att stötta verksamheten men 

respondenten tycker att det är dyrt. Medarbetare har inte heller haft en särskilt positiv 

inställning till investeringarna. Respondenten fann att en del av förväntningarna på projektet 

uppfylldes, medan andra delar blev mindre effektiva, exempelvis fakturering. 
 

Kundföretaget har ingen IT-avdelning eller IT-ansvarig internt. Respondenten tror en 

fördubbling av organisationens storlek skulle krävas innan det blir aktuellt. Medarbetare 
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håller inte i kontinuerlig kommunikation inom kundföretaget. All kommunikation har gått 

mellan konsult och ett supportorgan. Respondenten framhäver att de inte har en uttalad IT-

strategi alls. Medarbetare hos kundföretaget är inte aktiva inom IT och kommer ej heller med 

förslag på förbättring. Respondenten förtydligar sen att hen inte var delaktig i projektet, då den 

som hade rollen innan hade slutat. Dock uttrycker respondenten att Företaget har gjort fel i 

projektet, vilket skapade problem i en del av affärssystemet. Man förväntar sig att konsulter ska 

kunna hjälpa till med frågeställningar och problem, och önskar trots den låga motivationen till 

IT att en fortsatt dialog förs. Respondenten hade inga kommentarer huruvida de har blivit bättre 

beställare efter projektet med Företaget. 

 

 

4.5.2 Analys kund 4. Eventföretaget 
 

Som den empiriska datan visar har Eventföretaget inte kommit speciellt långt vad gäller IT-

mognad enligt Ragowsky et al. (2012). Deras inställning till IT är relativt dålig då de tar sin 

information för givet och endast vill ha IT för att hålla koll på tillgängligt material. Detta 

bedöms som att ta information för given (Lapointe & Rivard, 2005), vilket gör att 

Eventföretaget stannar på nivå 0. Ytterligare bevis är att de inte arbetar aktivt med att försöka 

förbättra sin informationshantering inför framtiden (Masli et al., 2011; Rao et al., 2015). Det 

finns heller inga indikationer på tillhörighet i någon av de högre nivåerna då de inte ens har en 

IT-ansvarig, ingen kontinuerlig kommunikation inom företaget vad gäller IT eller har en 

strategi som berör IT. 
 

Eventföretaget’s agila projektmognad är förvånansvärt nog låg. De arbetar alltid 

i projekt eftersom de hanterar event som inte är kontinuerliga. Trots detta har de inte förstått 

vikten av kommunikation mellan projektledare och övriga anställda vilket tyder på låg 

samarbetsvilja och motivation vilket krävs för att uppfylla kriterierna för nivå ett i 

människocentrerad princip (Koch, 2005). Kundsamarbetet är likaså inte tillräckligt för att nå 

nivå ett, som kännetecknas av avsaknaden av engagemang att arbeta med utvecklare (Agile 

manifesto, 2001) samt att konsulten hos Företaget uteslutande haft kontakt med ett supportorgan 

till Eventföretaget snarare än en dedikerad projektledare. 
 

Eventföretaget når alltså nivå 0 i IT-mognad enligt Ragowsky et al. (2012) samt 

agil projektmognad enligt Sidky et al. (2007). 
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4.6.1 Kund 5. Omsorgsföretaget 
 

Omsorgsföretaget är ett boende-, vård- och hemtjänstföretag för seniora. De anser att IT fungerar 

som ett stöd för verksamheten, alltså en grund för ökad effektivitet De betonar att 

ekonomiavdelningen skulle behöva vara dubbelt så stor för att klara samma arbete utan IT. 

Respondenten tyckte att de hade bra koll på kostnaderna i början av projektet men är medvetna om 

att det alltid blir mer än så. Hen tror att de medarbetare som berörs av systemet uppskattar det, men 

inte alla andra i bolaget. Förväntningarna uppfylldes inte heller, samt att resultatet blev sämre än 

väntat. De trodde att projektet skulle gå smidigare, men problem på vägen har gjort att projektet 

tagit längre tid och kostat mer pengar. I dagsläget har kundföretaget ingen IT-avdelning, dock har 

de en IT-ansvarig som har hand om hårdvara. Respondenten tror inte att en dedikerad IT-avdelning 

vore en bra idé att ha. Hen upplever att förtroendet mellan IT-ansvarig och övrig personal är hög på 

en övergripande nivå. Dock inte alltid på detaljnivå, så som att fixa en fryst dator. Respondenten 

har ingen plats i ledningsgruppen, dock har IT-ansvarig det, vilket gör att frågor om IT till 

ledningsgruppen går genom IT-ansvarig. 
 

Kundföretagets IT-strategi anser respondenten går i linje med verksamhetens strategi. 

Den är betonad av decentraliserad styrning och menar att dessa stöttar varandra. De anställda 

rapporterar buggar genom användning av systemet men kommer sällan med kreativa förslag till 

systemen. De har nästan aldrig arbetat i projekt, de använder sig inte av någon metodik alls. 

Kommunikationen med Företaget skedde mycket via mail och telefon i början, men även genom 

extern hårdvaruleverantör vid vissa tillfällen. Det extra steget skapade missförstånd i början av 

projektet. I början var det daglig kontakt men det har trappats ner under projektets gång. 

Respondenten upplever att Företaget och kundföretaget har missuppfattat varandra kontinuerlig, 

både om IT och verksamhet. Respondenten upplevde att konsulterna inte visste själva hur de skulle 

hantera projektet och vad som fanns och inte fanns i kundföretagets 
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tidigare system. Det betyder att man behöver ha en flexibel målbild. Omsorgsföretaget anser 

att de har blivit bättre beställare av IT men att projektet med Företaget var betydligt svårare än 

de hade förväntat sig. Antagandet var att eftersom affärssystemet är standardiserat 

märkessystem av typen Visma Business, antog de att projektet skulle vara enkelt. 

 

4.6.2 Analys kund 5. Omsorgsföretag 
 

Som den empiriska datan visar har Omsorgsföretaget kommit långt i sin IT-mognad. De når 

tydligt nivå 0, 1 och 2. De anser att IT-fungerar som ett stöd, en grund för ökad effektivitet 

vilket är viktigt för konkurrenskraft. Information är alltså en viktig komponent och förståelsen 

för varför den skapar effektivitet gör att de passerar nivå 1 (Ragowsky et al., 2012). Vidare har 

Omsorgsföretaget en förståelse för att IT-projekt är resurskrävande och ofta överskrider estimat 

(Rao et al., 2015). Omsorgsföretaget har en IT-ansvarig men ingen IT-avdelning, men det är 

inte på grund av att de inte uppskattar IT, utan att en avdelning inte behövs för företaget i 

nuläget. En dedikerad anställd uppfyller kravet om att lägga resurser på IT kontinuerligt vilket 

faller i linje med den medvetna organisationen (Kohli & Grover, 2008; Masli et al., 2011; Chari 

et al., 2008). Nivå 3, som handlar om förtroende mellan IT och övrig personal är uppfylld av 

Omsorgsföretaget, respondenten anser alltså att förtroendet är högt. De förstår att IT-ansvarig 

inte är allsmäktig utan missar små problem ibland, så som en fryst dator. De förstår alltså 

begränsningarna hos de som tar hand om IT (Masli et al., 2011). Respondenten har inte en plats 

i ledningsgruppen, vilket kan tyckas går emot kriterierna för nivå 3 men eftersom IT-ansvarig 

har det så uppfyller Omsorgsföretaget kraven. 
 

Omsorgsföretaget når nivå fyra eftersom förtroende och bra relationer med IT-

ansvarig tillsammans med gedigen användning av systemet har betingat vikten av IT-strategi. 

Respondenten finner IT-strategin och verksamhetsstrategin i linje med varandra, vilket skapar 

en gemensam målbild (Kohli & Grover, 2008; Masli et al., 2011; Mithas et al., 2011). 
 

Kunden når inte nivå fem i dagsläget, de anser att personalen är duktiga på att 

rapportera buggar men de är inte aktiva i utvecklingen på en innovativ nivå som krävs för att 

komma till toppen av skalan (Rao et al., 2015). De känner heller inte ett fullt ut ansvar för egen 

användning av IT utan förlitar sig fortfarande på en IT-ansvarig, vilket inte maximerar nyttan 

av IT (Rao et al., 2015; Santhanam & Hartono, 2003; Kohli & Grover, 2008; Mithas et al., 

2011). 
 

Principen om teknisk excellens är något som kommer fram mellan raderna. 

Eftersom Omsorgsföretaget är öppet för det faktum att buggar alltid finns och kontinuerlig 
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integration av nya funktioner och uppföljning är viktigt (Ambler, 2002). Vidare betecknas detta 

av en avsaknad av BDUF, eftersom varken Företaget eller Omsorgsföretaget ville låsa sig till 

en fast målbild (ibid.). De når alltså nivå 2 av teknisk excellens. 
 

I utveckling genom ett människocentrerat perspektiv når Omsorgsföretaget nivå 

ett. Detta eftersom de påvisade en samarbetsvilja och motivation för att skaffa ett nytt system 

(Koch, 2005). Eftesom en andra nivå inte finns i denna princip tas den inte upp. De når dock 

inte längre än så eftersom nivå tre karaktäriseras av face-to-face samt självorganisation (Cohn, 

2005). Det faktum att en extern leverantör var en stor del av kontakten med Företaget samt att 

face-to-face kommunikation trappades ner allt eftersom visar att de inte är mogna tillräckligt 

för nivå 3 (ibid.). 
 

Kundsamarbetet mellan Företaget och Omsorgsföretaget har varit varierande. De 

uppnår nivå ett eftersom anställda hos Omsorgsföretaget är engagerade i att rapportera buggar, 

och på så vis försöka arbeta för att göra det enklare för utvecklare (Agile manifesto, 2001). Den 

andra nivån nås tack vare att respondenten var införstådd med att utvecklingen är något där 

saker och ting kan gå fel och att allt inte skylls på konsulten (Hunt, 2006). Det går att 

argumentera för nivå tre som karaktäriseras av en högre nivå av förståelse för kostnaderna i 

nivå två, men vi anser att missförstånden sätter käppar i hjulet och att de stannar på nivå två. 
 

Omsorgsföretaget når nivå 4 av IT-mognad enligt Ragowsky et als (2012) skala 

och en viktad nivå två enligt Sidky et al. (2007). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.7.1 Kund 6. Postboxföretaget 
 

Postboxföretaget hyr ut postboxar. De anser att allt de gör går via IT, de är i princip papperslösa. 

IT innefattar informationshantering, lagring, affärsystem, effektivisering, kundvård, logistik, och 

så vidare. De anser inte bara att IT är viktigt för konkurrenskraft, det är en förutsättning. IT har gjort 

det möjligt för kunden att gå från enbart sälja postbox till att sälja effektivisering. 
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Respondenten tyckte att de hade en tydlig bild av hur projektet borde gå, men det 

stämmer inte överens med verkligheten. De var beredda på att IT-projekt tar längre tid men 

tycker att Företaget skapade en förväntan som inte höll. Till exempel så stötte de på problem 

som att vissa kopieringar inte fungerade från ett system till ett annat. Trots detta utgår 

respondenten från att medarbetarna uppskattar investeringen. De upplever att det är en 

förutsättning för att kundföretaget ska fungera. De gör investeringarna för medarbetare och för 

tillväxt. 
 

Respondenten motiverar avsaknaden av IT-avdelning med att hela bolaget är en 

IT-avdelning. De har så klart också förtroende för sig själva och det de sysslar med. De bygger 

de flesta av sina system själva så de upplever projekten med Företaget som korta och 

projektbaserade medan deras egna utveckling är kontinuerlig. Respondenten har en plats i 

ledningsgruppen då hen också är VD för bolaget. Vad gäller IT-strategi så går de ihop, det 

behövs ingen enskild strategi då IT och verksamhet sitter ihop. Strategierna måste syfta till att 

öka effektivitet och funktionalitet vilket IT är avgörande för. Både verksamhet och IT stöttar 

varandra och om de inte gör det så ordnar man så de gör det senare. Respondenten anser att alla 

medarbetare tar ‘extremt’ mycket ansvar för att IT ska fungera på ett bra sätt. Alla medarbetare 

har ett eget ansvar för sin del av systemen, 90% av kreativ input kommer från anställda. De ger 

kreativa förslag på allt från grafiska gränssnitt till effektivitet. 
 

Kundföretagets medarbetare arbetar alltid i olika typer av projekt. De definierar 

ett problem, löser, utvärderar sen startar ett nytt. De använder sig av agila metoder eftersom allt 

de gör handlar om utveckling. Respondenten påpekar att agilt är det enda sättet för dem att 

arbeta. Dock är inte agilt alltid bra för mottagaren, tycker respondenten. Hen tycker att man då 

behandlar kunden som en försökskanin för något som inte är färdigt. 
 

Respondenten tyckte att kommunikationen med Företaget var svår, hen höll sig borta 

för att det inte skulle bli för bråkig stämning i utvecklingsfaserna. En dialog fördes dock mellan de 

berörda anställda och konsulter på plats. Efter projektet förväntar sig respondenten inte mycket av 

konsulter. Hen vill bara ha en hyfsat tydlig målbild som i bästa fall ska uppnås. Hen påpekar att 

man faktiskt måste använda IT-konsulter till att utveckla de system där medarbetarna saknar 

kompetens. Hen arbetar istället med att hantera förväntningar och på så vis maximera nyttan av 

investerade pengar. Postboxföretaget finner inte att de har blivit bättre beställare eller mer insatta i 

IT efter projektet. Detta eftersom deras generella IT-mognad anses 
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lika hög som Företaget men att de behövde specifik kompetens inom ett visst system som de 

inte besatt själva. 

 

4.7.2 Analys kund 6. Postboxföretaget 
 

Den empiriska datan visar att Postboxföretaget har kommit mycket långt i Ragowsky et als (2012) 

skala över IT-mognad. Nivå ett är tydligt uppfylld då de inte bara anser IT vara viktigt för 

konkurrenskraft, utan att det är förutsättning. IT har gett dem möjligheten att ändra hur de arbetar 

till att sälja effektivisering. De påvisar alltså en god förståelse för hur viktigt IT är samt varför det 

behövs (Ragowsky et al., 2012). De var också beredda på att IT projekt kostar mer pengar och tar 

längre tid än förväntat (Rao et al., 2015). Nivå två uppfylls då de är medvetna om att information 

är nyckeln till effektivisering av processer samt att det krävs tid och resurser för det (Kohli & 

Grover, 2008; Masli et al., 2011; Chari et al., 2008). Dessutom är deras motivation till avsaknaden 

av en IT-avdelning en tydlig markör för mognaden i företaget, att de finner hela företaget vara en 

stor IT-avdelning. Det betyder att de effektiviserar resurskraven som krävs för IT enligt Santhanam 

& Hartono (2003) samt Mithas et al. (2011). De har stort förtroende för den egna personalen och 

deras IT-kompetens vilket är grundstapeln till nivå 3 (Ragowsky et al., 2012). IT har en stark 

position då VD innehar både position respondent samt CIO. Därför kan hen agera brygga mellan 

olika parter i företaget (Kohli & Grover, 2008). 
 

Postboxföretaget uppfyller mer än tydligt nivå fyra av IT-mognad. Deras IT-

strategi har kommit så långt att det inte ens krävs någon då verksamhetsstrategin innehåller 

fokus på IT. Det är en tydlig markör för att målbilden är densamma (Kohli & Grover, 2008; 

Masli et al., 2011; Mithas et al., 2011). Eftersom de ofta bygger egna IT-system är det lätt att 

anta att de förstår informationssystemens möjligheter samt kapacitet och att de används flitigt 

utan att använda andra system (Kohli & Grover, 2008; Rao et al., 2015). 
 

Postboxföretaget når nivå fem tack vare olika attribut. För det första anser 

respondenten att alla anställda tar ‘extremt mycket’ ansvar för att IT ska fungera väl. Det ger 

dem möjligheten att ta ansvar och vara innovativa kring hur IT kan användas (Rao et al., 2015). 

Det faktum att medarbetare själva utvecklar systemen tyder på en implicit kunskap kring hur 

IT kan användas för verksamheten (Nonaka, 1994; Rao et al., 2015). Det finns ingenting som 

tyder på att Postboxföretaget inte når den högsta nivån av IT-mognad, eftersom IT tydligt är en 

integrerad del av organisationen vilket också ökar nyttan av IT (Rao et al., 2015; Santhanam & 

Hartono, 2003; Kohli & Grover, 2008; Mithas et al., 2011). 
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Teknisk excellens är något som Postboxföretaget är framgångsrika med. Nivå ett 

uppfylls då de får utveckla sina egna system och välja egna sysslor i det (Cohn, 2005), nivå två 

eftersom de alltid arbetar agilt och följer upp sina iterationer (Ambler, 2002). Avsaknaden av 

BDUF påvisar detta då de inte går att ha en sådan om man kontinuerligt bygger nya system 

(ibid.). De når då också nivå tre eftersom den helt enkelt är en betoning av nivå två. Eftersom 

de påpekar att agilt är det enda sättet för dem att arbeta kan man anta kontinuerlig förbättring 

av systemen vilket enligt Koch (2005) ger ett bättre resultat än en färdig release. Nivå fyra kan 

man anta att de når tack vare den kontinuerliga utvärderingen av projekt samt deras agila 

arbetssätt, vilket gör det enkelt för andra medarbetare att hålla sig uppdaterade (Sidky & Arthur, 

2006). De når även nivå fem tack vare att de alltid testar sin lösning i projekten, alltså att de 

bedriver testdriven utveckling internt (Williams et al. 2000). 
 

De når den högsta nivån av den människocentrerad principen också eftersom de 

förstår vikten av befogenhet till IT (Koch, 2005) och hur viktigt det är med face-to-face 

kommunikation (Cohn, 2005) vilket betonas av det faktum att kontorsmiljön var anpassad till 

detta. Alla involverade har alltså en öppen kontorsmiljö som uppmuntrar kommunikation 

(Newkirk & Martin, 2001). 
 

Företagets samarbete med Postboxföretaget har lämnat lite att önska. Eftersom 

respondenten är införstådd med vikten av IT så har organisationen varit engagerad i att arbeta 

med Företaget. Detta gör att de når nivå ett tack vare engagemang (Agile manifesto, 2001). De 

är även väl införstådda med att projekt kan ta längre tid och kosta mer pengar än estimerat vilket 

gör att de når nivå två och tre (Hunt, 2006). Man kan däremot diskutera om nivå fyra uppfylls 

eftersom respondenten tyckte att kommunikationen var svår med Företaget samt försökte hålla 

sig borta vilket är dåligt för nivå fyra (ibid.). De finner även agil projektmetodik svårapplicerat 

på andra organisationer än sin egen, liksom Företaget gör på sina kunder, vilket 

överensstämmer med problem som Alistair Cockburn lyfte upp 2001. Därför når de bara nivå 

tre av kundsamarbete. 
 

Postboxföretaget når alltså nivå 5 av IT-mognad enligt Ragowsky et als (2012) 

skala, samt en viktad nivå av 4,3 enligt Sidky et al. (2007). 
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4.8.1 Kund 7. Lokaltrafikbolaget 
 

Lokaltrafikbolaget är ett lokaltrafikbolag på annan ort än Stockholm. Respondenten anser att 

IT är det mesta för dem, det är deras affärssystem samt deras sätt att arbeta. De är relativt 

papperslösa och har den största delen av sin information på servrar. Hen anser att IT absolut är 

en konkurrensfördel, de är ingenting utan och kommer heller inte framåt utan IT. Respondenten 

hade inte en tydlig bild av tid och kostnad, det motiveras av många olika oförutsedda justeringar 

som gör det otydligt. Hen tycker att man får en uppskattning och tror att det är exakt så lång tid 

det kommer ta, men det är omöjligt att se framtiden. Medarbetare hos kundföretaget uppskattar 

investeringen i IT. I alla fall de som är systemets användare. Exempel är kundservice som 

arbetar med det dagligen. Förväntningarna var svåra att tyda tycker respondenten, eftersom hen 

anser att visma är ett komplicerat system. Speciellt med tilläggsmoduler, alltså moduler som 

måste byggas in och inte finns där från början. När komplexiteten ökar oförutsett så ökar också 

tid och kostnad. 
 

Respondenten har en IT-ansvarig men ingen IT-avdelning. Medarbetare har högt 

förtroende för IT-ansvarig. Problemet är att hen är en person och det blir svårt att räcka till för 

alla. Då blir saker inte gjorda, men det är inte hens fel utan det är pga. ren tidsbrist. Under 

projektet uppmärksammade kunden en medarbetare som är mycket datorkunnig. Respondenten 

känner att man kan ta hjälp av personen med allting, en så kallad super-user. 
 

Kommunikationen mellan respondenten och medarbetare är generell. De hanterar så 

mycket information och har så mycket olika ‘kampanjer’ att man inte kan gå in i detalj för alla 

utomstående. De som arbetar i systemet får mycket information. Respondenten har inte en plats i 

ledningsgruppen utan det är chefen över, marknadschefen, som har plats där. Hos 

Lokaltrafikbolaget måste man ha titeln ‘chef’ officiellt för att ha plats där. Därför måste 
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information och nya projekt gå igenom marknadschefen, bli godkänt av ledningsgruppen, sen 

får respondenten godkänt. 
 

Kundföretaget har ingen uttalad IT-strategi. De har fått en ny VD som har 

definierat en ny verksamhetsstrategi. Respondenten tror därför att en IT-strategi kan komma 

senare. Respondenten finner de som är delaktiga i systemet, alltså de som arbetar med det 

dagligen, som aktiva i förbättringen av systemet. De är snabba med att rapportera fel och 

kommer ofta med förbättringsförslag. Respondenten känner att de också kommer med kreativa, 

realistiska förslag på t.ex. automatiseringen av processer. 
 

Lokaltrafikbolaget arbetar ofta i projekt, respondenten anser att det är vad de gör 

hela tiden. I vilken form är oklart och projektmetodiken är hemgjord och är en mix utav många 

olika metodiker, däribland agila. Respondenten menar på att den fungerar bra. 

Kommunikationen i projektet med Företaget har varit framgångsrikt. Hen känner att kontakten 

på Företaget har varit tydlig, pedagogisk och haft högt fokus på samarbete. De har haft kontakt 

nästan varje dag på mail eller telefon, samt face-to-face möten. Respondenten samt 

projektledaren hos Företaget har försökt att alltid vara tillgängliga för varandra. Projektledaren 

hos Företaget har alltså uppfyllt förväntningar som stöd med förklaringar, pedagogiskt steg för 

steg. Respondenten anser att inte bara den själv har blivit mer IT-mogen av projektet utan även 

de andra på avdelningen. Respondenten är inte heller kundens IT-ansvarige utan är en 

avdelningschef. 

 

4.8.2 Analys kund 7. Lokaltrafikbolaget 
 

Den empiriska datan visar att Lokaltrafikbolaget har kommit lite längre än hälften i Ragowsky et 

als (2012) skala om IT-mognad. Respondenten uttrycker att IT är något ‘mycket viktigt’ för deras 

konkurrenskraft och framtid och därför uppfyller de nivå ett (Ragowsky et al., 2012). De hade inte 

klara förväntningar på projektet men de var öppna för att man inte kan se framtiden, vilket betyder 

en förståelse för att utfall kan bli annorlunda från estimatet (Rao et al., 2015). Nivå två uppfylls 

eftersom de har en dedikerad IT-ansvarig vilket tyder på att de är villiga att lägga resurser på IT 

kontinuerligt (Santhanam & Hartono, 2003; Mithas et al., 2011). Respondenten finner att 

medarbetarna har ett högt förtroende för IT-ansvarig eftersom hen försöker hjälpa övrig personal 

så gott det går (Rao et al., 2015). De har även uppmärksammat en super user som också hjälper till 

vid behov. Ett problem kvarstår för Lokaltrafikbolaget. Organisationen ser inte IT personal som 

jämlikar och därför har inte IT-ansvarig en plats i ledningsgruppen vilket motverkar dennes förmåga 

att fungera som en medlare och brygga 

 

43 



mellan IT och övrig personal (Kohli & Grover, 2008). Ett tecken på att man inte når högre än 

den tredje nivån (Masli et al., 2011). Nivå fyra uppfylls inte då de inte ens har en uttalad IT-

strategi vilket gör det svårt att säga om de har en gemensam målbild eller inte. (Kohli & Grover, 

2008; Masli et al., 2011; Mithas et al., 2011). 
 

Lokaltrafikbolaget uppfyller teknisk excellens upp till nivå fyra. De använder sig av 

samma kunskapsöverföringsverktyg (en modul i Visma) vilket är ett kriterie för att nå nivå ett 

(Cohn, 2005). De arbetar delvis med kontinuerlig integrering i och med deras arbeten med 
 
‘kampanjer’, och de är noga med att se till att varje del fungerar (Ambler, 2002). Nivå fyra 

uppnås eftersom de använder sig av flertalet kontaktvägar vilket tyder på ett starkt fokus på 

feedback. När telefon eller mail inte räcker så hade de face-to-face möten, dessa olika lager av 

feedback motiverar nivå fyra (Sidy & Arthur, 2006). 
 

Lokaltrafikbolaget når vidare nivå tre av den människocentrerade principen. 

Respondenten visar på hög samarbetsvilja gentemot projektledaren hos Företaget och hen 

bestämmer över projektet (Koch, 2005). De når även nivå tre som motiveras av daglig kontakt 

men specifikt fokuset på face-to-face möten (Cohn, 2005). 
 

Vad gäller kundsamarbete uppnås första nivån eftersom de har haft ett högt 

engagemang samt varit motiverade att hjälpa Företaget i projektet vilket är viktigt enligt The 

Agile Manifesto (2001). Vidare har de förstått att projekt kan ta längre tid än estimerat, vilket 

Hunt (2006) skriver är viktigt i kundkontrakten. Lokaltrafikbolaget når faktiskt hela vägen till 

nivå fyra eftersom de har gjort en poäng i att alltid finnas tillgängliga för projektledaren hos 

Företaget (ibid.). 
 

Lokaltrafikbolaget når alltså nivå 3 i Ragowsky et als (2012) skala över IT-

mognad samt en viktad nivå 3,7 i agil projektmognad enligt Sidky et al. (2007). 
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4.9.1 Kund 8. Kontorsföretaget 
 

Kontorsföretaget är en internetbutik för kontorsmaterial. Deras syn på IT är att det är ett 

hjälpmedel som gör det lättare att lösa problem och utmaningar. IT är inte bara viktigt för 

företagets konkurrenskraft, det är essentiellt eftersom verksamheten bedrivs via internet. Utan 

skulle det uppenbarligen uppstå svårigheter. Kontorsföretaget upplever att deras bild av kostnad 

och tid innan projektet var tydlig. De blir sällan förvånade och har ofta ett ‘hum’ om vad det 

kommer kosta. Medarbetare hos Kontorsföretaget uppskattar ‘absolut’ investeringen. Det 

handlar ofta om att effektivisera och lösa problem. Eftersom IT och verksamhet är så tätt 

sammankopplade ger det en bra grund för att skapa tydliga behov och krav. De känner också 

att förväntningarna på projektet som gavs av Företaget var mitt i prick. 
 

Kontorsföretaget har en dedikerad IT-avdelning som består av 13-14 personer av 

totalt 80 anställda. Förtroendet upplevs som högt, verksamhet arbetar som sagt mycket nära IT 

och alla på företaget arbetar på något vis med IT. Respondenten har inte en plats i 

ledningsgruppen, det har den formella IT-chefen medan respondenten är projektledare. Om hen 

vill ta upp något med ledningsgruppen måste det gå igenom IT-chefen. Respondenten tycker 

inte att en fråga om IT-strategi är lätt att svara på. Detta eftersom hela företaget har en strategi 

som starkt involverar IT, därför behövs ingen särskild IT-strategi. Vidare tar medarbetarna 

ansvar för att systemen fungerar, samt att de används på ett bra sätt. De för en konstant dialog 

med uppgraderingsförslag och är på så vis aktiva i systemets framtid. 
 

Kontorsföretaget arbetar sällan i projekt, men de har en uttalad 

förvaltningsprocess. Den innebär att representanter från verksamhet och IT med ansvar på olika 

nivåer samtalar kontinuerligt. Man levererar IT tillsammans, inte på olika delar av 

organisationen. Arbetet brukar delas in i tre nivåer. Dagligt arbete man gör varje dag, sen 

uppdrag av större karaktär i avdelning eller grupp som inte är uttalade projekt. Tredje nivån är 

projektnivån men den försöker Kontorsföretaget undvika så mycket som möjligt. De tycker att 

det blir för mycket overheadkostnader och koordineringproblem. Dock krävs det för att skapa 

vissa större lösningar. 
 

Kommunikationen med Företaget bestod mest av remote-arbete, alltså mail, telefon 

och skypekontakt. De använde sig av delat skrivbord ibland för att låta konsulterna visa direkt på 

medarbetarnas skärmar. Vissa perioder var de i kontakt dagligen. Förväntningarna på Företaget är 

först och främst att leverans kommer inom ridsramen. Att de ger ett bra estimat för att minska 

förvåning. Respondenten upplever tyvärr att Företaget har levererat till ganska låg 
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kvalitét, att testreleasen inte var särskilt bra. Men det förväntas att man måste testa många 

gånger innan det blir perfekt. Respondenten finner att hen ‘säkert har lärt sig’ något under 

projektet. Stor utveckling hos personal i början. 

 

4.9.2 Analys kund 8. Kontorsföretaget 
 

Som den empiriska datan visar har Kontorsföretaget kommit långt i IT-mognad enligt 

Ragowsky et al. (2012). De första nivåerna, 0, 1, 2 och 3 uppfylls tydligt. De finner IT essentiellt 

för företagets konkurrenskraft och är medvetna om att tid och pengar krävs för detta (Ragowsky 

et al., 2012; Lapointe & Rivard, 2005; Masli et al., 2011; Chari et al., 2008). Dessutom finns en 

djup förståelse kring begränsningar och svårigheter kring IT-projekt (Rao et al., 2015). 

Medvetenheten och viljan till att stärka sitt IT gör att den andra nivån också är något de enkelt 

når upp till eftersom respondenten har förståelse och kunskap kring vad IT kan göra. Därför 

fördelas resurser till en IT-avdelning så som Santham & Hartono (2003) samt Mithas et al. 

(2011) förklarar är krav för den andra nivån. Det höga förtroendet verksamheten känner för sin 

IT avdelning samt det faktum att alla på något vis arbetar med IT gör att de uppfyller kraven 

för nivå tre (Kohli & Grover, 2008; Rao et al., 2015). Det tyder också på att IT-personalen vill 

hjälpa mindre IT-kunniga. Vidare har de en IT-chef med plats i ledningsgruppen vilket tyder på 

att en man litar på sin IT-personal och hen kan därför fungera som en medlare mellan 

avdelningar (Kohli & Grover, 2008). 
 

Kontorsföretaget tycker att deras IT-strategi är svårdefinierad eftersom den är en del 

av verksamhetens strategi generellt. Eftersom de sitter ihop bör de rimligtvis dela målbild vilket är 

ett viktigt kriterie för nivå fyra (Kohli & Grover, 2008; Masli et al., 2011; Mithas et al., 2011). 

Respondenten finner vidare att övriga medarbetare i organisationen själva tar ansvar för att 

systemen fungerar vilket är ett kriterie för nivå fem (Rao et al., 2015). Det faktum att de 

kontinuerligt håller dialog om uppgraderingsförslag visar på att de bidrar till en bättre fungerande 

operationell verksamhet kring IT (Rao et al., 2015; Santhanam & Hartono, 2003; Kohli & Grover, 

2008; Mithas et al., 2011). Eftersom respondenten inte själv är IT-chefen men samtidigt får 

autonomin till att starta IT-projekt samt accepterar ägandeskapet över användandet av detta verktyg 

tyder på vidare uppfyllnad av nivå fem (Kohli & Grover, 2008). 
 

Vad teknisk excellens anbelangar fyller Kontorsföretaget många kriterier. Först 

och främst använder de sig av samma kunskapsöverföringsverktyg då de delar samma system 

(Cohn, 2005). Deras kontinuerliga arbete med uppgraderingar betyder att man arbetar iterativt 

och samtidigt håller sig borta från en BDUF (Ambler, 2002). Det tydliga fokuset på detta gör 
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att de också fyller kriterierna för nivå tre. Deras fokus på att samtala kontinuerligt kring hur 

systemet fungerar och ger förbättringsförslag fyller kriterierna för nivå fyra (Sidky & Arthur, 

2006). Eftersom de inte uttryckligen använder sig av en speciell utvecklingsmetodik så som 

testdriven eller parvis utveckling gör att vi inte kan gradera dem på nivå 5 (Williams et al., 

2000). 
 

Den människocentrerade principen är medelmåttig för Kontorsföretaget. 

Eftersom deras projektteam betonar hög samarbetsvilja, hög motivation för att utveckla sitt IT 

samt mycket befogenhet för IT-chefen uppfylls kriterier för nivå 1 (Koch, 2005). De har inte i 

projektet med Företaget haft särskilt mycket kontakt face-to-face utan har förlitat sig på 

fjärrarbete, därför når de inte nivå två eller tre (Cohn, 2005). 
 

Kundsamarbetet mellan Kontorsföretaget och Företaget har varit varierande. 

Kunden är engagerad att arbeta med sina egna utvecklare vilket tyder på de når nivå ett enligt 

The Agile Manifesto (2001), men inte i just detta projektet. Men eftersom det är 

Kontorsföretagets mognad, inte bara i detta projekt, som är intressant fyller de här den nivån. 

Nivå två fylls eftersom de vet att IT-projekt kan gå fel och att man inte då endast skyller på 

konsulten (Hunt, 2006). Kontorsföretaget når inte nivå tre då skuld ändå lades på konsulten, 

vilket tyder på att man inte tar sig till nivå 3. De visar inga tendenser på att nå längre heller, då 

de fokuserar på fjärrarbete vilket tyder på att de inte aktivt gör sig tillgängliga vilket är ett av 

kriterierna för nivå fyra (ibid.). 
 

Kontorsföretaget når alltså nivå 5 i Ragowsky et als (2012) skala över IT-mognad 

samt en viktad nivå 2,7 i agil projektmognad enligt Sidky et al. (2007). 
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4.10 Fyrmatis för IT-mognad samt agil projektmognad 
 

Varje analysavsnitt har avslutats med vad för betyg kundföretaget uppnått. I följande matris 

presenteras företagen tillsammans. Efter matrisen följer en sammanfattning på analyserna som 

påminner läsaren om varför de befinner sig där de är hamnat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1. Egen Konstruerad Fyrmatris med respektive kundföretags placering. 
 

 

4.11 Sammanfattning analys 
 

4.11.1 Sammanfattning IT-Mognad 
 

Nivå 1 IT-mognad 
 

Alla utom Eventföretaget har uppnått nivå ett. Överlag är inställningen till IT god och förståelsen 

för varför IT är viktigt är oftast väl motiverad. Det är också tydligt vilka som finner IT vara en 

självklarhet, specifikt de som är av högre IT-mognad totalt sett. Kund 1, 3, 6, 7 och 8 anser att IT 

är essentiellt för deras verksamheter eftersom mycket av deras ursprungliga verksamhet förlitar sig 

på IT för att fungera. De motiverar även vad deras IT ger i praktiken, exempelvis ökad effektivitet. 

Vidare har de även en liknande inställning till kostnader för IT-projekt De är medvetna om att det 

oftast kostar mer än vad de tror i början. Resterande kunder finner IT som varierande viktigt och 

ser det ofta som ett nödvändigt ont, de har också överlag antagit att IT-projekt bör kosta vad de 

trodde från början, snarare än att det blir dyrare. 
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Nivå 2 IT-mognad 
 

Hudvårdsföretaget är de som inte når nivå två av IT-mognad. De bedöms som ovilliga på grund 

av att de outsourcat sin IT. De finner alltså inte egen IT som en särskilt bra idé. Resterande 

företag avsätter resurser till antingen en IT-ansvarig eller en IT-avdelning. Det beror ofta på 

företagets storlek, vilket inte är något som nämns i andra sammanhang än detta. Till exempel 

bedöms Lokaltrafikbolaget att vara i gränslandet mellan behovet av en hel avdelning eller bara 

en person, på grund av den uttryckta tidsbristen. 

 

Nivå 3 IT-mognad 
 

Nivå tre uppfylls av samtliga kvarvarande. Eftersom nivå tre handlar om förtroende behöver 

man ofta läsa mellan raderna om annat som motiverar att förtroende verkligen finns. Det 

karaktäriseras tydligt av att personal i IT har ledningsmandat. Kund 1, 5, 6, 7 och 8 har IT-

personal i ledningsgruppen i organisationen. Undantaget Begravningsbyrån där en specifik 

styrgrupp var uppbyggd av ledningsgruppen. Livsmedelsföretaget motiveras att fortfarande 

vara med i nivå tre eftersom de påvisar en vilja att hjälpa mindre kompetenta när det behövs, 

vilket är något som bygger förtroende. 

 

Nivå 4 IT-mognad 
 

Kund 3 och 7 når inte nivå fyra eftersom de inte har eller har vetskap om vad en IT-strategi 

innebär i företaget. Huvudsakligt fokus har varit på att se ifall IT-strategin visar på en liknande 

målbild som den ursprungliga verksamhetsstrategin. Kvarvarande kundbolag betonar på olika 

sätt att så är fallet. Det är tydligt vilka som kommer nå vidare förbi nivå fyra (kund 6 och 8) 

eftersom de anser att IT-strategi är så pass centralt för dem att den är inbyggd i verksamhetens 

strategi. Begravningsbyrån och Omsorgsföretaget uttrycker sin IT-strategi som en egen entitet 

men som är i samma riktning som verksamhetens. 

 
 

 

Nivå 5 IT-mognad 
 

Nivå 5 uppfylls endast av kund 6 och 8. Det var tydligt under intervjuernas gång att att alla 

medarbetare i företagen tar ansvar för sin egen del av IT, är delaktiga i vidareutveckling samt 

besitter en hög generell nivå av IT-kompetens. Som nämnt tidigare så finns det andra 

kundföretag som rent formellt uppfyller delar av nivå fem. Men eftersom de inte uppfyllt 
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föregående nivåer, samt inte visat samma tydliga kompetens som kund 6 och 8 kan vi inte 

inkludera dem här. 

 

4.11.2 Sammafattning agil projektmognad 
 

För att sammanfatta agil projektmognad och vilken nivå kundföretagen har nått upp till 

presenteras viktade nivåer och exempel som styrker detta. Ifall varje princip hade diskuterats 

för sig hade det funnits en risk att förvirra läsaren på grund av konstant återupprepning. 

 

Nivå 1. 
 

Precis som i IT-mognad är det endast Eventföretaget som inte når en viktad nivå 1. Resterande 

kunder når nivå ett av varje princip och på så vis minst en viktad nivå ett av agil projektmognad. 

Kvarvarande kundföretag har visat samarbetsvilja och viss motivation, samt befogenhet över det 

aktuella projektet. De arbetar alla med samma kunskapsöverföringsverktyg eftersom de alla nu 

använder Visma Business. Eftersom klagomål sällan framfördes till Företaget kring deras 

projektmetodik visar det på att kundföretagen har arbetat med utvecklarna. 

 

Nivå 2. 
 

Hudvårdsföretaget som har ett viktat betyg på 1,5 i agil projektmognad når inte nivå två. 

Kvarvarande kunder når nivå två i samtliga principer. Samtliga kvarvarande har funnit sig i det 

iterativa arbetssättet. Tack vare Företagets ledning i projekten har man haft återkommande 

möten där man sett till att iterationerna följs upp. Eftersom samtliga projekt är skräddarsydda 

för kund har också en avsaknad av BDUF funnits för alla. Vidare har de även varit öppna för 

eventuella problem och förseningar i projekten utan att automatiskt skylla allting på Företaget 

och dess konsulter. 

 

Nivå 3. 
 

Kund 5 och 8 har viktade betyg 2 samt 2,7 vilket gör att de inte når nästa nivå. Kvarvarande 

kundföretag har i största mån förstått vikten av självorganisation, alltså att ge projektansvarige 

mandat att bestämma själv över projektet. Man har även lagt tid på face-to-face möten med 

konsulterna, vilket är något som exempelvis Kontorsföretaget inte gjort. Man förhåller sig väl 

till Företagets projektmetodik och förbättrar kontinuerligt systemet man ska implementera. 

Samtliga kvarvarande bedöms även ha en god förståelse kring att IT-projekt ofta inte blir som 

man tänkt sig och heller ej använt negativa ord för att beskriva förseningar. 
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Nivå 4. 
 

På den fjärde nivån återstår bara Postboxföretaget. De har förstått vikten av agil projektmetodik 

och har uttryckt att det är det enda sättet för dem att arbeta. De uppfyller mycket i de högsta 

nivåerna. De har en öppen kontorsmiljö som främjar agil utveckling samt använder sig av en 

uttryckt testdriven utveckling även utanför projekt med Företaget. Det som gör att de inte 

kommer vidare till nivå 5, där inget kundföretag befinner sig, är att kundsamarbetet inte uppfyllt 

alla nivåer. Värt att påminna om är att agil projektmetodik är viktat av tre olika principer. Vissa 

kunder har uppnått nivå fyra i enstaka principer. Till exempel har Lokaltrafikbolaget alltid varit 

tillgängliga för Företaget vilket uppfyller nivå fyra i kundsamarbete. Ingen har däremot 

tillräckligt högt viktat betyg för att hamna på nivå fyra. 

 

Nivå 5. 
 

Inget av kundföretagen har nått maxnivån av agil projektmognad enligt de principer tagna ur 

Sidky et al. (2007) ramverk. Eftersom det har krävts ett maxbetyg i alla tre principer för att få 

ett viktat maxbetyg är detta svårt. 
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5. Diskussion & Slutsats 
 

Vi har i analysavsnittet jämfört empiri med teori för att få fram så konkreta svar som möjligt 

på betygen på kundföretagen. För att få en djupare förståelse och en mer nyanserad bild av 

resultaten i matrisen behövs en diskussion kring vad detta faktiskt innebär för denna 

undersökning. Vissa saker är lätta att se med blotta ögat, som att det har blivit en relativ rak 

utveckling, dock finner vi det intressant att titta närmare på. Det vi menar med rak utveckling 

är att om man har ett högt betyg i den ena axeln har man ofta haft det i den andra. Dock ser vi 

en skiftning mot IT-mognad och bort från agil projektmognad. Alltså att de generellt är mer IT-

än agilt projektmogna. Det kan påverka hur slutsatsen blir eftersom vi under undersökningen 

gjort en poäng av att skilja mellan dessa faktorer. Men om man börjar med att eliminera de 

faktorer som inte påverkat resultatet kan vi förhoppningsvis skapa en tydlig förklaring till vad 

det är som faktiskt påverkat dem. 
 

Inledningsvis i studien spekulerade vi i om bransch och storlek skulle påverka 

resultatet i matrisen. Dock har vi, som går att utläsa från företagsbeskrivningarna, inte funnit 

stöd för något av detta. Det extrema exempel som finns i studien är det kundföretag som fått 

högst betyg. De befinner sig dock i en bransch som inte förknippas med IT. De säljer postboxar, 

medan kundföretag baserat på internetbutiker befunnit sig lägre ner i matrisen. Det var 

överraskande för oss då vi utgick ifrån att ju mer IT-förknippad ens organisation är desto mer 

IT-mogna skulle de vara. Vi tror att detta är ett allmänt antagande och intressant att se närmare 

på. 
 

Vad gäller storlek har vi i vår studie inte funnit något stöd för det vanliga 

antagandet att större företag har svårare att förändras än små. Nu var bara ett av våra 

kundföretag lite större, Begravningsbyrån (runt 1000 anställda), men här har vi i alla fall sett 

att detta inte påverkat dem negativt. Deras betyg är trots allt i expertkvadranten. Där befinner 

sig också företag med 10-150 anställda. Skillnaden mellan 10 och 1000 anställda är ändå 

relativt stort. När vi säger större menar vi förstås inte multinationella företag med tusentals 

anställda, utan stora i vårt urval i den svenska kontexten. Dock är Begravningsbyrån även 

geografiskt utspridd, mestadels inom Sverige. Anledningen till att vi tog upp just dessa två 

faktorer är att de ofta antas påverka hur snabbt organisationer kan förändra sig, men här har de 

inte påverkat resultatet. 
 

I vårt urval om åtta kundföretag befinner sig fem i ‘expertkvadranten’. Detta är 

förvånande för oss eftersom vi gick in med tanken om att företag i genomsnitt har låg IT- och 
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agil projektmognad. I inledningen tog vi upp att framstående konsultfirman BCGs (2015) 

rapport nämner en generellt låg IT-mognad bland svenska företag, trots en hög nationell IT-

mognad. Att kundföretagen ofta är mer IT-mogna än agilt projektmogna ger en viss indikation 

om att det oftast är IT-mognaden som placerar kundföretagen högre upp i vår studie, vilket är 

ett annat resultat än BCGs (2015) rapport. Anledningen till att IT-mognaden generellt är högre 

än agil projektmognad i denna studie tror vi beror på att det är inställningen snarare än 

kompetens som påverkat betyget för IT-mognad i studien. Detta visar sig i de lägre nivåerna 

eftersom de märkt av kravet av den allt snabbare digitaliseringen av samhället men att de 

egentligen inte vill, utan måste, investera i IT i många fall. Men eftersom vi fått ett generellt 

gott resultat av kundföretagen tror vi att möjligheterna med IT också har kommunicerats ut 

bättre. För som i allt annat är man oftast inte intresserad av något man antar ge mer negativt än 

positivt. Vi måste trots allt ta i beaktning att alla kunder i vårt urval anställt IT-konsulter, vilket 

troligtvis ger dem en fördel gentemot företag utan extern hjälp. Det kan alltså vara anledningen 

till att många fått så pass högt betyg. 
 

Endast två av kundföretagen vi undersökt anses ha högre agil projektmognad än 

IT-mognad. Kund 2 och 7. Hudvårdsföretaget tycker att Företagets projektmetodik var lätt och 

smidig att anpassa sig till, men kritisk till den låga autonomi dess egna ledning gett IT. Därför 

är det rimligt att anta att anpassning till agil projektmognad är bättre än IT-mognaden på 

ledningsnivå hos Hudvårdsföretaget. Det är andra orsaker som placerar Lokaltrafikbolaget 

närmre en hög nivå av agil projektmognad än IT-mognad. Lokaltrafikbolaget är nämligen vana 

vid att arbeta i projekt och har en egen uttalad projektmetodik som är en mix av olika metoder, 

däribland agila. Här är det istället en fråga om att de försöker bli mer IT-mogna men att det kan 

vara svårt att klättra i de högre nivåerna. Så kontentan är att det inte finns, i denna studie, 

gemensamma nämnare som beskriver avvikelsen. Det faktum att de skiljs åt ganska markant i 

totalt betyg kan vara en förklarande faktor till att det inte finns tydliga likheter. 
 

Trots att skiftningen lutar mot IT-mognad har ändå kundföretagen i expertkvadranten 

också en relativt väl utvecklad agil projektmognad. Vi fick i vår undersökning en ganska bra 

förklaring till en stor nackdel med agil projektmognad enligt en respondent. Postboxföretaget 

uttryckte oro över det faktum att man känner sig som en försökskanin när en extern organisation 

applicerar en agil projektmetod. Detta trots att de själva uttrycker ett behov av att arbeta agilt, 

eftersom de själva arbetar mycket med utveckling. Det gör däremot inte de andra kundföretagen i 

samma utsträckning. Därför kan vi tänka oss att problemet som uttrycks 
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av Postboxföretaget inte övervägs av en intern kompetens i agil projektmetodik inom andra 

kundföretag. Man skulle kunna argumentera för det faktum att med högre IT- och agil 

projektmognad bör också kunskaper om intern utveckling också uppstå. Dock är IT-mognad 

som nämnt inte direkt datorfärdighet utan snarare inställningen till IT. Därför har de flesta av 

företagen i urvalet inte kompetens att utveckla IT själva. 
 

Något som stack ut i undersökningen om agil projektmognad är kommunikationen 

mellan Företaget och kundföretagen. Ju högre agil projektmognad, desto bättre kommunikation 

fördes mellan respektive projektledare. Exempel är att Eventföretaget, som inte ens når nivå ett, 

lät projektledaren hos Företaget prata med en extern aktör till Eventföretaget istället för en 

intern projektledare. På en högre nivå var det däremot konstant dialog mellan projektledare hos 

kund och projektledare hos Företaget och det är ett av de viktigaste underlagen för att man ska 

kunna vara flexibel. Detta eftersom kommunikation i fler steg ibland kan riskera att skapa 

missförstånd. 
 

Det andra resultatet av låg agil projektmognad är ofta hur man förhåller sig till 

skulden kring diskrepanser mellan estimat och resultat. Kund 2, 4 och 5 hävdar att det är 

Företagets fel att de inte förstod kundernas verksamhet. Vi vet från teorierna kring 

projektmognad att en viktig del av att vara agilt projektmogen är att man ger utrymme för 

felaktigheter. Att man inte automatiskt klagar på konsulterna. Det gjorde inte de högre 

betygsatta företagen. Kontorsföretaget la förvisso ett klagomål kring testrelease men 

motiverade sedan detta med att så alltid är fallet vid mjukvaruutveckling. Därför är detta något 

som figurerar hos icke mogna organisationer, i alla fall i denna studie. 
 

En skillnad vi märkt mellan de som hamnat i expertkvadranten och övriga 

kundföretag, är hur nöjda de verkat vara med projekten. De företag som hamnar nedanför, 2, 4 och 

5, uttrycker en negativ inställning till projektet, även fast de i vissa fall nämnt någon positiv aspekt. 

I expertkvadranten är det omvänt. De flesta har funnit resultatet positivt, förutom vissa saker hos 

de med absolut högst IT-mognad. De har över lag klagat på specifika detaljer i själva 

mjukvaruhanteringen och projektmetodiken, inte specifikt på Företaget som leverantör. 
 

Vi har i diskussionen tagit upp flera exempel där låg mognad av ena faktorn har 

skapat problem, och att de som lyckas bäst också är mest mogna. En avvikelse har varit att man 

lär sig mest i mitten av båda mognadsgrader då man vid toppen ofta inte känner att man har så 

mycket kvar att lära. 
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I denna studie har vi avsett svara på frågeställningen: “Hur ser nivån av IT-

mognad och agil projektmognad ut i företag samt hur kan de höja sig?” Genom studiens gång 

har vi börjat med de abstrakta begreppen acceptans för ny teknologi samt öppenhet för nya 

processer. För att förklara och göra dem applicerbara på verkligheten har vi undersökt IT-

mognad och agil projektmognad och kombinerat mognadsmodellerna för att undersöka båda 

typerna av mognad. Genom dataanalysen samt operationaliseringen av hur företagen bör svara 

för att uppnå mognadsgraderna har vi analyserat svaren. Sammanfattningsvis vill vi även 

försöka presentera ett konkret svar på frågeställningen. 
 

Företagen har visat en spridning i mognad, vilket som vi nämnt ovan inte berott 

på faktorer som storlek eller bransch. Flertalet befinner sig i expertkvadranten, vilket betyder 

att de nått åtminstone halvvägs till de högsta nivåerna. Kombinationen högre IT-mognad samt 

hög agil projektmognad ger indikationer på ökad acceptans för ny teknologi och öppenhet för 

nya processer. 
 

För att höja sin mognad i både IT och agil projektmetodik kan det vara 

fördelaktigt att se till studiens teoretiska modell. I praktiken kan modellen förhoppningsvis 

hjälpa företag skapa förutsättningar där chansen för ett lyckat IT-arbete ökar. Idag är agil 

projektmognad en större utmaning än IT-mognad, i studiens urval. 

 

5.1 Vidare forskning 
 

Vi har i denna studie undersökt 8 företag i en svensk kontext. Vi har sammanställt inställningen 

under projekt som oftast tar flera månader. Därför är det viktigt att förstå att det kan finnas 

detaljer som inte finns med. Det finns beståndsdelar i denna studie som tjocka böcker skrivits 

om, till exempel agil projektmognad, som man kan bedriva vidare empirisk forskning kring. En 

annan väg att gå är helt enkelt att göra studien mer omfattande, då skulle vi vilja se ett större 

urval för att styrka eller motbevisa det vi funnit. Ett större urval kan betyda olika saker, det kan 

vara geografiskt spridda, multinationella organisationer, det kan vara fler små organisationer 

etc. Kanske skulle den viktigaste skillnaden vara att man tar studieobjekt som inte anställt IT-

konsulter. Vi kan inte veta hur mycket det skulle påverka resultaten men som vi nämnde i 

diskussionen kan det vara en bidragande faktor till att man har en generellt bättre inställning till 

IT. 
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7. Bilagor 
 

7.1 Intervjumall kundföretag  
1. Vad är IT för dig? 

 
2. Anser du IT är viktigt för er konkurrenskraft? 

 
a. Om ja, varför? 

 
3. Hade du en tydlig bild av kostnad och tid innan ni började med implementation? 

 
a. Tycker du att dina medarbetare uppskattar investeringen? 

 
4. Upplever ni att ni hade rätt förväntningar för en implementering eller var det stor 

skillnad mellan vad ni trodde och Företaget sålde in? 
 

a. Hur yttrade det sig? 
 

5. Har ni en IT-avdelning? 
 

a. Om inte, har ni minst en person som är anställd enbart för IT? 
 

i.  Hur mycket större behöver ni bli för att dedikera en hel anställd till IT? 
 

b. Upplever ni att förtroendet är högt mellan IT-ansvarig och övrig personal. 
 

c. Har ni uppmärksammat någon anställd som visat framfötterna under projektet? 
 

d. Tog ni vara på den/dessa? (Resulterar i en nyckelanvändare för IT.) 
 

6. Hur ser dialogen ut mellan dig som beställare och din personal ang. IT? 
 

a. Känner du att du är mer datorvan och IT-mogen än övrig personal? 
 

b. Har du en plats i ledningsgruppen rörande IT-frågor? 
 

c. Tycker du att IT är fristående från dina andra arbetsuppgifter? 
 

7. Hur ser er IT-strategi ut i jämförelse med verksamhetens strategi? 
 

a. Tycker ni att systemen och den dagliga verksamheten stöttar varandra? 
 

8. Tar medarbetare ansvar för att IT fungerar och att det används på ett bra sätt? 
 

a. Bidrar de anställda med kreativa förslatg på utvecklingen och appliceringen av 

ert IT-system? 
 

9. Är ni vana vid att arbeta i projekt? 
 

a. Har ni någon specifik metodik ni följer? 
 

10. Hur såg kommunikationen ut mellan dig och Företaget? 
 

a. Var det lätt att förstå vad Företaget sa i alla avseenden? 
 

b. Kändes det ibland pinsamt att fråga om en förklaring? 
 

11. Vad förväntar du dig av Företagets konsulter under ett projekt? 
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12. Kom Företaget med förslag till er under projektets gång? 
 
13. Känner du att ni har blivit mer insatta och bättre beställare av IT efter ert projekt med 

Företaget? Om ja, hur? 
 
14. Skulle ni vilja att Företaget kontaktar er oftare angående fler projekt och erbjudanden? 
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