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Sammanfattning 
Studien grundas i digitaliseringskommissionens krav på en ökad koppling 
mellan IT och verksamhet inom offentlig sektor samt att tidigare studier 
definierat en rådande problematik gällande IT-arbetet inom offentlig sektor. 
Vidare grundas studien även i en påvisad problematik gällande en otydlighet 
om vad organisationer kan arbeta med för att främja mogen IT governance. 
Studien har som syfte att identifiera faktorer som är viktiga att arbeta med för 
att en organisation ska nå en hög grad av IT governance-mognad. Med grund 
i detta formulerades forskningsfrågan ”vad arbetar organisationer inom offentlig 
sektor med för att främja mogen IT governance”. 

Data har empiriskt samlats in genom intervjuer och enkäter från 23 olika 
organisationer, samt teoretiskt genom en litteraturstudie. Det sammanställda 
materialet har analyserats via tematisk dataanalys. Resultatet är sammanställt 
i form av faktorer som beskriver vad organisationer kan arbeta med för att 
främja en mogen IT governance.  

Resultaten visar att följande faktorer är viktiga att arbeta med: Engagemang, 
tydlig roll och ansvarsfördelning, IT integreras med andra enheter inom 
organisationen, IT governance finns med i organisationens framtidsvision, 
samspel mellan IT och verksamhet, medvetenhet av IT-relaterade risker, 
mätbarhet, beslutsprocesser gällande IT, tydlig kommunikation gällande IT, 
anpassad organisationsstruktur, tydligt definierade och uppdaterade IT-
styrdokument samt uppföljning. Slutligen, påvisar resultaten även att mogen 
IT governance är ett område som kräver ett aktivt engagemang över längre 
tid för att nå sin fulla effekt.  

Studiens kunskapsbidrag är en tydlig definition av vad organisationer inom 
offentlig sektor kan fokusera på för att nå mogen IT governance. Detta kan 
främja den problematik som påvisats gällande IT governance och IT-styrning 
inom offentlig sektor.  

Nyckelord: IT governance, IT governance-mognad, offentlig sektor.
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1. Inledning 
Detta kapitel är en introduktion till uppsatsen. Introduktionen berör kategorier som 
bakgrund till studien, studiens syfte, forskningsfråga och studiens målgrupp. Slutligen 
formuleras tankar om studiens förväntade kunskapsbidrag.  

1.1 Introduktion till ämnet 
Informationsteknologi (IT) är idag en djupt integrerad del av organisationer och går 
att finna inom de flesta av dagens organisationer (De Haes & Grembergen, 2005; Van 
Grembergen, De Haes & Guldentops, 2003; Weill & Ross, 2004). Denna utveckling 
gällande IT skapar ökade krav på att befintlig IT och nya IT-investeringar bör tillföra 
så stort värde som möjligt för verksamheten (Van Grembergen & De Haes, 2003; 
Weill & Ross, 2004). Med grund i detta påpekar Brown och Grant (2005) att 
styrningen gällande IT har blivit ett viktigt ämne för såväl den akademiska arenan 
men också på en organisatorisk nivå. Med avseende på denna studie är IT ett 
högaktuellt område för organisationer inom offentlig sektor (Larsson, 2014).  
 
Informatik kan idag därför ses som ett område som inte enbart fokuserar IT, utan 
inkluderar även samspelet mellan IT och verksamhet (ITGI, 2003). Detta är en 
utveckling som är betydande för min studie, då det belyser att det både finns en 
teknisk och en organisatorisk sida av IT och närliggande ämnesområden. 
Resonemanget kan även länkas till studiens avgränsning då organisationer inom 
offentlig verksamhet styrs av ett krav från regeringen om att öka samspelet mellan 
IT och verksamhet och frångå ett primärt fokus på enbart IT (Regeringen, 2012). 
Denna utveckling medfört att länken mellan verksamhet och IT, IT governance, har 
blivit ett aktuellt ämne för organisationer inom offentlig sektor (Larsson, 2014). 
Vidare kan detta kopplas till de flesta verksamheter då en strategi gällande IT 
governance är en nödvändighet (Van Grembergen, De Haes & Guldentops, 2003).  
 
Kortfattat främjar IT governance att verksamheter kan styra IT-investeringar och 
kontrollera att dessa möjliggör de verksamhetsmässiga målen samt tillgodoser det 
tilltänkta behovet inom verksamheten (ITGI, 2003; Sethibe, Campbell & McDonald, 
2007). ITGI (2003) menar att IT governance kan ses som en funktion för att 
säkerställa att organisationen möter följande övergripande mål: 

-‐ Samspel mellan IT, verksamhet och verksamhetsmässiga mål. 
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-‐ Användning av IT med avseende att ta tillvara på möjligheter samt minimera 
risker inom verksamheten. 

-‐ Ansvarstagande gällande användning av IT-resurser. 

-‐ Lämplig och anpassad styrning gällande IT-relaterade risker. 

 
ITGI (2003) påpekar att organisationer vissa gånger har för stora förväntningar på att 
en IT-investering skall vara en mekanism som, av sig själv genererar vinster och 
effektiviserar verksamheten. IT governance är ett område som kräver både planering 
och arbete för att fungera effektivt (ITGI, 2003). Kravet på planering och arbete 
medför att det finns flera exempel på verksamheter som misslyckas med att använda 
sig av IT på ett lämpligt sätt, vilket lett till att investeringarna inte levt upp till 
förväntningarna (Hovnell, 2007). Denna problematik med att använda IT på ett 
lämpligt sätt lyfter bland annat Larsson (2014) som en aktuell problematik för 
organisationer inom offentlig sektor.  
 
Organisationer verkar i en miljö som ständigt förändras, utvecklas och ställer nya 
krav på hur verksamheten styrs och bör utforma sin strategi (ITGI, 2003). Detta 
menar ITGI (2003) medför att ursprungsstrategin kontinuerligt bör utvärderas och 
analyseras. Denna utvärdering kan fokusera på att mäta prestandan för IT 
governance, eller mognadsgraden av IT governance inom organisationen (ITGI, 
2003). ITGI (2003) menar att utvärdering av IT governance möjliggör att 
organisationer kan skapa sig nya perspektiv gällande de metoder och modeller som 
används, definiera nya mål för framtiden samt definiera de mest nödvändiga 
förändringarna för att nå en förbättring. Vidare menar ITGI (2003) att en 
mognadsanalys även möjliggör en form av prioritering mellan olika faktorer, detta 
genom att identifiera de områden där man når det största värdet av en investering.  
 
ITGI (2003) påpekar vikten av att mäta och utvärdera IT governance för att 
möjliggöra effektiv IT governance. Utan utvärdering och kontroll av IT-
verksamheten fungerar ingen av de övriga processerna effektivt och enligt 
definierad strategi, att mäta IT governance inom verksamheter kan därför anses vara 
en viktig del av en välmående organisation (ITGI, 2003). Välutvecklad och mogen IT 
governance kan i ett förlängt perspektiv medföra att IT-investeringar genererar 
affärsvärde och minskade kostnader (Van Grembergen & De Haes, 2003; Weill & 
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Ross, 2004). Dessa effekter av mogen IT governance kan kopplas till offentliga 
organisationer då termer som kostnadseffektivitet och ökad kontroll ofta lyfts som 
en viktig effekt av mogen IT governance (Luftman, 2000). 

1.2 Problembeskrivning  
År 2010 presenterade EU-kommissionen en övergripande strategi för tillväxt under 
åren 2010-2020 vid namn Europa 2020: En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla. 
Denna strategi fokuserar på sju huvudinitiativ som konkretiserar EU-
kommissionens planer om att digitalisera Europa. Det första initiativet som 
presenterades var En digital agenda för Europa. Med grund i den digitala agendan har 
den svenska regeringen vidtagit specifika åtgärder, en av dessa åtgärder var att 
skapa en kommission, digitaliseringskommissionen.  
 
Digitaliseringskommissionen har som huvudsakligt syfte att verka för att de IT-
politiska målen i den svenska digitala agendan skall uppnås. I direktivet beskrivs 
hur Sverige skall sträva efter att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 
möjligheter (Regeringen, 2012). Den digitala agendan definierar ett antal delmål och 
fokusområden för att möjliggöra det definierade målet. För att sammanfatta dessa 
har man, med utgångspunkt i IT-användarens perspektiv, definierat fyra strategiska 
områden: (1) lätt och säkert att använda, (2) tjänster som skapar nytta, (3) 
infrastruktur och (4) IT:s roll för samhällsutvecklingen (Regeringen, 2012). Sverige 
har idag ett välutvecklat och framgångsrikt arbete med avseende på digitaliseringen 
inom offentlig sektor (Regeringen, 2014). Regeringen beskrev 2012 att många 
organisationer inom offentlig sektor vidtagit åtgärder och vissa har kommit långt, 
förhoppningen är att man idag 2015 har nått ännu längre.  
 
Regeringen har med grund i detta ökat kraven på de offentliga organisationernas IT-
verksamhet, detta kan kopplas till direktivets vision om att organisationer inom 
offentlig sektor bör använda IT på ett mer effektivt och strukturerat sätt (Regeringen, 
2012). Vidare kan detta sammanlänkas med ett ökat fokus på IT-styrning samt ett 
mål om att sammanlänka IT och verksamhet inom den offentliga sektorn. Som en 
följd av detta har det därför uppkommit ett ökat intresse och utövning av områden 
som IT governance inom offentliga organisationer (Regeringen, 2012). 
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Som tidigare nämnts kräver IT-styrning och IT governance en tydlig strategi och 
vision för att fungera på ett bra sätt (Luftman, 2000). Luftman (2000) och Weill & 
Ross (2004) beskriver att beskriver en tydlig IT governance-strategi krävs med 
avseende på att säkerställa att IT-investeringar genererar värde för verksamheten. 
För att inte slösa med resurser krävs det därför en definierad plan om hur IT 
governance skall användas inom organisationen och fungera kostnadseffektivt 
(Luftman, 2000). Inom offentlig sektor är kostnadseffektivitet särskilt viktigt då det 
handlar om att leverera tjänster till landets invånare, finansierat av staten (Chamorro 
Sotelo & Tabein, 2014; Larsson, 2014). Detta resonemang lyfter vikten av fungerande 
IT-användning inom offentlig sektor.  
 
Nguyen, Eikebrokk, Moe, Medaglia, Larsson & Tapanainen, (2014) samt Larsson 
(2014) påpekar att det råder en problematik gällande IT-användning inom offentlig 
sektor och anser att ämnet därför bör lyftas. Vidare påpekar Larsson (2014) att det 
därför krävs att organisationerna arbetar med ett tydligare fokus inom området och 
hur de skall arbeta med IT. Liknande Larssons (2014) resonemang påpekar 
Chamorro Sotelo & Tabein (2014) och ITGI (2003) att IT governance är ett område 
som kan vara problematiskt för organisationer inom offentlig sektor. Den 
problematik som finns kopplad till att arbeta med IT governance inom offentlig 
sektor beskrivs även av anställda inom sektorn. Tidigare har jag haft kontakt med en 
anställd på ett landsting som beskriver situationen som ”att det är svårt att veta var 
man skall börja och vad man skall satsa på” (personligt samtal, 15 januari, 2015). Vidare 
ansåg den anställde att denna osäkerhet många gånger kan stoppa arbetet och inte 
utveckla organisationens IT governance-arbete. 
 
Den problematik som verksamma inom offentlig sektor, Larsson (2014), ITGI (2003), 
Nguyen et al. (2014) samt Chamorro Sotelo & Tabein (2014) beskriver, gällande 
svårigheter att målmedvetet arbeta med IT governance och utveckla mogen IT 
governance, utgör stommen för den problematik denna studie skall utforska. 

1.3 Tidigare studier 
Tidigare studier inom och offentlig sektor (Larsson, 2014; Luftman, 2000; Van 
Grembergen, 2004; Weill & Ross, 2004; Symons, 2005) har fokuserat på olika aspekter 
av IT governance och då främst på effekter av IT governance. Det finns även studier 
som, mer liknande denna, är genomförda på större organisationer runt om i världen, 
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med fokus på IT governance och mognadsgradering. Detta avser studier som 
exempelvis Maidin & Arshad (2010), Chen (2009), Ali & Green (2005), Nfuka (2009), 
Guldentops (2004a) samt Castillo (2001).  
 
Guldentops (2004a) genomförde en studie genom att tillämpa en modifierad version 
av ramverket COBIT. I studien utvärderades organisationers IT governance-mognad 
och dess koppling till verksamheten. Studien genomfördes inom olika länder, 
sektorer och industrier. Som ett nästa steg genomförde Guldentops en enkätstudie 
för att utvärdera hur anställda inom organisationerna upplevde arbete med IT 
governance. Resultaten från båda undersökningarna sammanställdes för att 
detaljerat påvisa upplevelsen av IT governance inom olika nivåer av verksamheten. 
Guldentops presenterade ett resultat där offentlig sektor generellt har högre IT 
governance-mognad än privat sektor. Författarna påpekar även att vissa faktorer 
pekar på att större organisationer tenderar att graderas med högre IT governance-
mognad än mindre organisationer. 
 
Gällande studier genomförda inom svensk offentlig sektor och IT governance har 
studier som Chamorro Sotelo och Tabein (2014) genomförts. Chamorro Sotelo och 
Tabein (2014) genomförde en studie med ett fokus på att undersöka hur effektiv IT 
governance implementeras i en svensk offentlig organisation. Resultatet av studien 
lyfter vikten av utvecklade strukturer och processer vid implementering av effektiv 
IT governance inom svensk offentlig sektor. Med grund i dessa tidigare studier blir 
det tydligt att IT governance i sig är ett aktuellt ämne som uppmärksammats genom 
studier med olika fokus. I linje med detta resonemang påpekar Larsson (2014) att IT-
användning inom offentlig sektor är ett område som bör uppmärksammas och 
utvecklas. Jag anser därför att det finns en kunskapslucka gällande forskning inom 
svensk offentlig sektor och IT-användning, med ett primärt fokus på IT governance-
mognad och att sammanlänka resultatet till ett mer praktiskt perspektiv. 

1.4 Syfte  
Studien har som syfte att identifiera faktorer som är viktiga att arbeta med för att nå 
en hög grad av IT governance-mognad. Detta genom att identifiera vad 
organisationer inom svensk offentlig sektor arbetar med för att nå en hög grad av IT 
governance-mognad.  
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1.5 Frågeställningar 
För att besvara syftet har en forskningsfråga formulerats: 

-‐ Vad arbetar organisationer inom offentlig sektor med för att främja mogen IT 
governance? 

1.6 Målgrupp 
Denna studie avser att förmedla kunskap till alla typer av intressenter med intresse 
för IT governance. Då studien utförs på organisationer inom offentlig sektor kan 
anställda eller verksamma inom denna grupp anses vara en primär målgrupp. 
Vidare är intentionen med studien att studenter inom området och närliggande 
ämnesområden skall finna denna studie intressant och att studiens skall leda till nya 
insikter om vad som påverkar IT governance-mognad.  
 
Slutligen, kan studiens resultat fungera som en inspiration och utgångspunkt till 
organisationer som vill utveckla organisationens IT governance-mognad genom att 
tydligt se faktorer som är viktiga att arbeta med för att nå mogen IT governance.  

1.7 Avgränsningar 
Studien genomförs på organisationer inom svensk offentlig sektor. Valet att 
genomföra studien inom offentlig sektor grundas på ett påvisat intresse från 
verksamma inom området gällande studier med fokus på IT governance och IT 
governance-mognad. De studerade organisationerna är även påverkade av det 
statliga initiativet om digitalisering, vilket gör att organisationer inom offentlig 
sektor har incitament och intresse av att utveckla och analysera sitt IT governance-
arbete.  
 
Studien har fokuserat på att lyfta goda exempel gällande vad organisationer kan 
arbeta med för att främja mogen IT governance. Att tydligt lyfta faktorer medför att 
organisationer tydligare kan fokusera på att utveckla sitt arbete med IT governance. 
Denna avgränsning har medfört att exempel på hur man inte bör göra eller mer 
misslyckade erfarenheter inte tilldelats plats i studien. Vidare medför min 
definierade frågeställning en avgränsning till att enbart beskriva vad organisationer 
praktiskt kan arbeta med, inte hur detta kan ske. 
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I studien behandlas IT governance med ett övergripande fokus och som ett samlat 
begrepp för de delar som ämnet inkluderar. Ingen avgränsning har därför gjort med 
avseende på specifika delar av IT governance. 

1.8 Studiens kunskapsbidrag 
Med grund i ett definierat behov av att utveckla IT-användningen inom offentlig 
sektor ämnar denna studie att undersöka vad som kan främja mogen IT governance 
inom offentliga organisationer. Utvecklad och mogen IT governance främjar effektiv 
governance och medför vinster för organisationer och dess användare. Min 
förhoppning är därför att resultatet av denna studie ska bidra till att på ett tydligt 
sätt definiera faktorer som kan främja mogen IT governance. Genom att tydliggöra 
faktorer, med grund i både teori och empiri, kan organisationer inspireras av 
studiens resultat och tillämpa detta i sitt arbete med IT governance och eventuellt 
höja den aktuella IT governance-mognadsgraden.  
 
Slutligen, är förhoppningen att studien skall bidra till att lyfta vikten av IT 
governance och hantering av IT governance relaterade frågor inom organisationer.  

1.9 Disposition  
Denna rapport är strukturerad i sju kapitel. Nedan följer en kortare beskrivning över 
rapportens disposition samt en kort beskrivning för varje kapitel. 
 
Kapitel 1: Introduktion  
I detta kapitel ges en introduktion till studiens problembakgrund, syfte och 
frågeställningar. Vidare introduceras läsaren till studiens målgrupp, avgränsningar 
och dess kunskapsbidrag.  
 
Kapitel 2: Metod  
I detta kapitel beskrivs studiens tillvägagångssätt och genomförande. Den valda 
metoden, synen på kunskap och teoretiska utgångspunkter förklaras. Avsnittet 
avslutas med författarens tankar om studiens etiska överväganden samt reliabilitet 
och validitet.  
 
Kapitel 3: Teoretisk referensram 
Med grund i det definierade syftet och studiens forskningsfråga, redovisar detta 
kapitel relevant teori som funnits under litteraturstudien. Inledningsvis definieras 
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begreppet IT governance, dess olika definitioner och perspektiv. Avsnittet beskriver 
vidare varför IT governance är ett viktigt ämne, IT governance-mognad och metoder 
för mognadsgradering. Slutligen, beskrivs den modell som tillämpats i studien för 
mognadsgradering.  
 
Kapitel 4: Empiri 
Detta kapitel presenterar studiens empiri. Empirin presenteras med avsikt att 
besvara den definierade forskningsfrågan. Kapitlet presenterar en sammanställning 
av resultaten från studiens enkäter och intervjuer.  
 
Kapitel 5: Diskussion  
I detta kapitel analyseras och diskuteras de resultat som presenterades i föregående 
kapitel. Detta vävs samman med den teoretiska referensramen som sammanställts i 
kapitel 3. Diskussionen baseras på en tematisk analys med grund i både teori och 
empiri.  
 
Kapitel 6: Slutsatser 
I detta kapitel presenteras studiens huvudsakliga insikter och slutsatser. Dessa 
slutsatser återkopplas till studiens syfte och frågeställning samt diskussion.  
 
Kapitel 7: Reflektion 
I detta kapitel presenteras övergripande reflektioner som uppkommit i samband 
med studien, dess genomförande och påvisade resultat. Slutligen presenteras 
författarens tankar om framtida forskning. 
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2. Metod  
Detta kapitel ger en detaljerad beskrivning av studiens genomförande och tillvägagångssätt. 
Ämnen som filosofiska grundantaganden, synen på kunskap och teori, val av 
datainsamlingsmetod och analysmetod beskrivs.  

2.1 Filosofiska grundantaganden 
Detta avsnitt redogör för de filosofiska grundantaganden som utgjort grunden för 
studiens utformande. De filosofiska grundantagandena har även påverkat studiens 
utformande med avseende på studiens forskningsdesign samt studiens 
forskningsmetod.  
 
Vad jag som forskare anser vara kunskap och hur detta nås kallas epistemologi 
(Bryman, 2011). Bryman (2011) menar att epistemologi generellt delas in i två 
huvudsakliga inriktningar, positivism och interpretivism. Den positivistiska 
riktningen är i grunden en mer naturvetenskapligt fokuserad inställning. Ofta kan 
en positivistisk inriktning utgå från att den sociala världen bör hanteras externt av 
forskaren. Detta medför att den sociala världen enligt denna inriktning bör mätas 
genom metoder som exempelvis observationer och andra empiriska metoder, dock 
inte genom forskarens egen tankesfär (Bryman, 2011).  
 
Om jag valt ett positivistiskt förhållningssätt, skulle detta medfört ett mer 
naturvetenskapligt synsätt inom studien (Myers, 2009). Myers (2009) menar att med 
detta perspektiv anses fakta vara givna med tydliga orsak-effektsamband där 
världen anses vara mätbar. Om detta synsätt tillämpats i denna studie tror jag att 
resultatet av studien skulle riskera att bli mindre applicerbart och intressant för en 
större massa. Detta då förhållningssättet inte skulle möjliggöra ett besvarande av 
studiens nuvarande öppna frågeställning, då ett positivistiskt synsätt ofta medför en 
specifik hypotes. Med avseende på studiens syfte anser jag därför att ett 
positivistiskt synsätt inte är lämpligt för denna studie, då det inte skulle medföra ett 
besvarande av studiens syfte. 
 
Interpretivism beskrivs som ett mer tolkande perspektiv, då perspektivet bygger på 
forskarens egen förståelse och tolkning av den sociala världen (Bryman, 2011). 
Denna inriktning medför därför att forskaren ges frihet i att tolka det studerade 
fenomenet med utgångspunkt i sig själv.  
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Då denna studie syftar till att empiriskt och teoretiskt definiera vilka faktorer som är 
viktiga för att organisationer skall nå en hög grad av IT governance-mognad anser 
jag att det krävs en förståelse av den sociala kontexten. Även den frågeställning som 
formulerats ”vad arbetar organisationer inom offentlig sektor med för att främja mogen IT 
governance?” kräver en förståelse som grundas i en tolkning och förståelse av både 
teori och empiri. Gällande forskning inom informatik och IT menar Oates (2010) att 
interpretivism många gånger är ett lämpligt val. Detta då forskning inom IT många 
gånger kräver en förståelse och tolkning av den sociala kontexten, något jag anser är 
viktigt med avseende på denna studie. Den sociala kontexten har inte direkt 
påverkat studien, men den har tagits i åtanke under processen. Detta har främst 
skett under den empiriska datainsamlingen samt under analysen av materialet, då 
sociala mönster inom organisationerna vissa gånger påvisats och eventuellt påverkat 
min tolkning av respondenternas svar. 
 
Jag har med grund i detta valt att utgå från interpretivism då jag anser att detta 
lämpar sig för denna studie, med avseende på studiens syfte och frågeställning. 
Detta val en tolkande inriktning har medfört att jag som forskare tolkat den data jag 
samlat in under exempelvis litteraturstudien och hur andra definierar begrepp som 
IT governance och mognadsgradering. Detta har medfört att jag jämfört olika 
definitioner och tolkningar, för att skapa mig en egen förståelse av ett begrepp eller 
tolkning av en respondents beskrivna upplevelser. Studier som genomförs med 
detta filosofiska förhållningssätt kräver enligt Myers (2009) att forskaren tar ställning 
till huruvida en induktiv eller deduktiv ansats skall tas. Detta diskuteras närmare i 
avsnitt 2.7.1. 
 
Beroende på val av inriktning tolkar forskaren verkligheten och existensen på olika 
sätt (Bryman, 2011). Gällande ontologiska frågeställningar, det vill säga, hur jag 
uppfattar verkligheten, kan detta kopplas till det Bryman (2011) kallar för 
konstruktivism.  
 
Konstruktivism beskriver hur sociala entiteter bör betraktas som konstruktioner av 
den sociala verkligheten (Bryman, 2011). Verkligheten byggs därför, inom 
konstruktivismen, på de sociala entiteternas handlingar och skapande (Bryman, 
2011). Konstruktivism är den inriktning jag ansett vara lämplig i denna studie. Med 
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grund i den interpretivistiska synen på kunskap samt studiens syfte, medför detta 
att jag låtit de respondenter jag intervjuat samt de som besvarat enkäten, beskriva 
deras verklighet för mig, vilka faktorer de arbetar med för att främja mogen IT 
governance. Med grund i deras beskrivning av verkligheten och teoretiska 
beskrivningar, har jag tolkat och konstruerat verkligheten, såsom jag uppfattat den.  

2.2 Perspektivanalys 
Med grund i dessa filosofiska forskningsantaganden är det viktigt att jag som 
forskare inte enbart tar hänsyn till studieobjektens tolkningar utan även mina egna 
tolkningar (Myers, 2009). Vidare menar Myers (2009) att ett tolkande perspektiv 
förutsätter en inverkan av forskarens förförståelse. Detta då forskarens erfarenheter 
och upplevelser kommer att påverka hur exempelvis teorier och empirisk data 
tolkas (Myers, 2009). Myers (2009) påpekar att då alla bär på olika erfarenheter är det 
därför viktigt att forskaren förklarar sina tolkningar samt hur dessa kan påverka 
studien. I kommande stycken presenterar jag därför kort min akademiska bakgrund, 
erfarenhet av IT governance samt potentiella risker med detta med avseende på hur 
jag tolkar data.  
 
Studien skrivs som en del av Masterprogrammet i IT & Management som jag läser 
vid Linköpings universitet. Jag har under utbildningens gång kommit i kontakt med 
IT governance ett antal gånger, ofta i samband med kurser och arbeten inom dessa. 
Jag har därför stött på teoretiska källor inom IT governance tidigare. Denna teori har 
dock varit övergripande och inte gått på djupet inom ämnet. Vidare har jag tidigare 
inte direkt arbetat med IT governance-mognad och mognadsgradering.  
 
Då jag under förra året genomförde min praktik på Landstinget i Östergötland kom 
jag i kontakt med yrkesverksamma inom IT governance. Vidare har jag under mina 
utlandsstudier i Australien på Royal Melbourne Institute of Technology, kommit i 
kontakt med IT governance genom kurser och redogörelser från gästföreläsare som 
var verksamma inom ämnet. Slutligen, har jag en kandidatexamen i 
Kognitionsvetenskap vid Linköpings Universitet. Under kandidatprogrammet var 
fokus på IT, i samspel med mänskligt beteende och IT i ett större sammanhang.  
 
Mina erfarenheter av IT governance och IT-styrning skulle jag därför klassa som 
grundläggande och områden som IT governance-mognad och vad som främjar 
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mogen IT governance är för mig nya. Överlag är jag av den åsikten att IT governance 
är ett område som de flesta organisationer bör vara medvetna om. Mer specifikt 
anser jag att denna medvetenhet bör fokusera på de fördelar IT governance kan 
generera till en organisation, på både individnivå samt organisatorisk nivå.  
 
Jag har som tidigare beskrivet, enbart viss teoretisk kunskap om IT governance och 
saknar praktisk erfarenhet. Denna förkunskap kan medföra att jag som forskare 
omedvetet fördomsfullt ser på studien och dess objekt (Goldkuhl, 2011). En 
ytterligare potentiell risk gäller min avsaknad av praktisk erfarenhet. Detta kan 
exempelvis medföra att jag tenderar att fokusera för mycket på att koppla 
respondenternas beskrivningar gällande vad de arbetar med för att främja mogen IT 
governance, till min befintliga teoretiska referensram. Den tolkning jag gör av 
verkligheten kan därför anpassas för att passa in i min referensram om hur jag anser 
att IT governance bäst fungerar. Detta genom att sammanlänka empirisk data till 
min teoretiska referensram, utan närmare eftertanke. För att undvika denna risk har 
jag haft som fokus att vara öppen och lyhörd gällande hur respondenter från de 
studerade organisationerna beskriver att de arbetar i praktiken samt vad deras 
upplevelser är, gällande vad som främjar mogen IT governance.  

2.3 Kunskapsutveckling  
Min syn på kunskap och dess roll i studien är utformad med inspiration från 
Goldkuhls (2011) systematiska ansats för planering och tillvägagångssätt vid 
kunskapsutveckling, Goldkuhl (2011) kallar denna ansats för kunskapsprojektering. 
Likt Goldkuhls (2011) definition har jag upplevt att jag i början av 
kunskapsprojekteringen befunnit mig i ett spänningsfält mellan (1) den befintliga 
kunskapen och (2) det empiriska området med fenomen att utveckla ny kunskap 
om. Goldkuhl (2011) redogör för hur kunskapsanalys och metoddesign av 
genomförandet, är två områden som är i ständigt samspel med det mänskliga 
individuella personliggörandet. Denna syn på kunskapsutveckling har medfört att 
kunskapsprojekteringen varit en process som utvecklas i takt med att nya insikter 
tillkommit om hur studien bäst bör utformas.  
 
Jag har som ett första steg i utformandet av studien utgått från en undran som kan 
formuleras som ”vad arbetar organisationer inom offentlig sektor med för att främja mogen 
IT governance?”. Denna undran uppstod med grund i studiens problembakgrund 
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samt genom kunskap från tidigare studier, där jag skapat ett intresse för IT 
governance och mogen IT governance.  
 
Med avseende på min undran följde jag Goldkuhls (2011) råd om att inleda min 
kunskapsprojektering med en inledande reflektion, som fångar min förförståelse om 
det studerade området. Jag kartlade därför mina kunskaper inom områden som IT 
governance, effektiv IT governance och mognadsgradering. Med grund i denna 
reflektion började jag, med inspiration från Goldkuhl (2011), att klarlägga och 
strukturera min undran och utforma ett kunskapsbehov. Detta med fokus på att 
definiera vad jag behövde lära mig mer om för att besvara min undran. 
Kunskapsbehovet är det som utgjort grunden för studiens formulering, upplägg och 
genomförande.  
 
Under studiens gång har kunskapsformen utvecklats. Ett exempel på detta är att 
kunskapsformen under analysfasen kan klassas som förklaringskunskap. 
Förklaringskunskapen beskriver ett orsak-effektsamband, som i denna studie är 
vilka orsaker som främjar effekten mogen IT governance. Mer detaljerat kallas denna 
strategi enligt Goldkuhl (2011) för en orsaksinventerande strategi där man fokuserar 
på att kartlägga orsaker, till den kända effekten, mogen IT governance. Genom 
tillämpning av denna, något holistiska strategi, hoppas jag att min studie bidrar med 
nya insikter och ny kunskap gällande möjliga orsakssamband i det studerade ämnet.  
 
Vidare kan resultatet av studien klassas som värdekunskap i form av ett resultat om 
genom vad mogen IT governance främjas av, samt förklaringskunskap som förklarar 
orsaker till den kända effekten, mogen IT governance. Jag valde att tillämpa ett 
tolkande, hermeneutiskt synsätt under studiens kunskapsprocess. Detta innebär att 
tolkningen av de undersökta områdena tillsammans med mina egna erfarenheter lett 
mig till nya insikter och en ökad förståelse.  

2.4 Forskningsdesign 
Studien har som syfte att belysa faktorer som är viktiga att arbeta med för att nå en 
hög grad av IT governance-mognad. Med grund i syftet definierades 
frågeställningen ”vad arbetar organisationer inom offentlig sektor med för att främja mogen 
IT governance?”. Med avseende på detta kräver studien en forskningsdesign som 
möjliggör ett besvarande av dess frågeställning och syfte. Forskningsdesignen är 
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därför utformad med grund i specifika kriterier, intresseområden och 
forskningsfrågor som är relevanta för studien och dess genomförande (Bryman, 
2011).  
 
Under utformandet av studiens forskningsdesign har jag utgått från Brymans (2011) 
presentation av fem huvudsakliga typer av forskningsdesigner: experimentell, 
longitudinell, fallstudie, tvärsnittsstudie och komparativdesign. Då studiens syfte 
inte kräver ett experiment är inte en experimentelldesign lämplig. 
Longitudinelldesign är inte heller lämplig då denna typ inkluderar kartläggning av 
förändringar under en längre tidsperiod, något jag inte haft möjlighet till. Fallstudie 
är inte relevant för denna studie då studien, med avseende på forskningsfrågan, bör 
inkludera fler än en organisation. Tvärsnittsstudier är en design som Bryman (2011) 
beskriver en specifik massas snitt och implementeras genom exempelvis 
strukturerade observationer, offentlig statistik, samt intervjuer genomförda vid ett 
eller flera tillfällen. Då denna studie är av mer tolkande karaktär, inte inkluderar 
statistik och inte ämnar beskriva ett snitt är denna design inte lämplig.  
 
En komparativdesign avser att forskaren med liknande metoder studerar två eller 
fler fall eller organisationer. Med avseende på studiens syfte är denna design 
relevant då jag som forskare kan studera karaktärsdragen hos de studerade 
organisationerna (Bryman, 2011). De identifierade karaktärsdragen, syftar i denna 
studie på att besvara forskningsfrågan ”vad arbetar organisationer inom offentlig sektor 
med för att främja mogen IT governance?” och fokuserar därför på att undersöka vad de 
studerade organisationerna arbetar med för att främja mogen IT governance. De 
identifierade karaktärsdragen och beskrivningarna kopplas sedan enligt Brymans 
(2011) beskrivning till en teoretisk referensram, denna teoretiska referensram skapas 
i detta fall genom en litteraturstudie. Med grund i Brymans (2011) beskrivning anser 
jag därför att en komparativ forskningsdesign är lämplig för denna studie. I 
kommande avsnitt beskrivs studiens utformande och dess delar närmare.  

2.5 Forskningsmetod 
Med utgångspunkt i ovanstående avsnitt gällande filosofiska grundantaganden, 
kunskapsutveckling och forskningsdesign är studiens forskningsmetod utformad. 
Forskningsmetoden är en redogörelse över studiens tillvägagångssätt, tillämpade 
modeller och tekniker för att samla in och analysera data (Bryman, 2011). Att 
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utforma en forskningsmetod inkluderar en redogörelse över de verktyg som använts 
för att samla in den typ av data som är relevant för studiens karaktär och syfte 
(Bryman, 2011; Denscombe, 2007).  
 
Vidare påpekar Denscombe (2007) att den metod som bäst lämpar sig för en typ av 
studie, kanske inte lämpar sig för en annan studie. Därför menar författaren att varje 
metod bör utformas med åtanke på den specifika studien och dess syfte. 
Utformandet av metod och tillvägagångssätt har därför varit en iterativ process där 
jag ibland varit tvungen att tänka om och välja nya vägar, detta diskuteras mer i 
studiens reflektioner (se kapitel 7). 

2.5.1 Kvalitativ forskningsmetod med kvantitativa inslag  
Goldkuhl (2011) beskriver att forskare med fördel bör ta hänsyn till såväl fördelar 
som nackdelar gällande olika forskningsmetoder. Detta är något jag tagit inspiration 
av, då detta kan medföra ett mer välgenomtänkt val av metod (Goldkuhl, 2011). I 
linje med Goldkuhl (2011), föreslår även Patel och Tebelius (1987) att det kan vara 
givande att kombinera forskningsmetoder med avseende på att täcka studiens 
kunskapsbehov. Att kombinera olika metoder möjliggör att forskaren får en mer 
allsidig och nyanserad bild av det studerade ämnet (Patel och Tebelius, 1987). 
Tillämpning av mer än en metod kallas för metodtriangulering (Patel och Tebelius, 
1987). Detta resonemang var något jag fastnade för och ansåg att det skulle passa 
studien och dess syfte, jag har därför valt att tillämpa detta gällande utformandet av 
studiens metod.  
 
Exempel på hur detta varit en del av studien är att jag valt att kombinera kvalitativa 
och kvantitativa metoder som litteraturstudie, intervjuer och enkäter. Detta val har 
skapat en möjlighet för mig att komplettera metoderna med varandra då varje 
metod genererar olika aspekter av information gällande samma faktor. Exempelvis 
har intervjuerna möjliggjort svar i form av djupare resonemang gällande studiens 
frågor, detta kan jämföras med enkäterna som resulterar i mer kortfattade svar.  
Med grund i studiens syfte och huvudsakliga frågeställning ”vad arbetar 
organisationer inom offentlig sektor med för att främja mogen IT governance?”, har jag valt 
att genomföra en kvalitativ studie, med kvantitativa inslag.  
 
Detta val grundas på anledningar som exempelvis att kvalitativa forskningsmetoder 
ser till kopplingen mellan teori och verklighet (Goldkuhl, 2012). Detta anser jag vara 
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en fördel, med avseende på syftet med denna studie, då jag vill sammanlänka empiri 
med teori. Genom denna sammanlänkning vill jag påvisa vad både respondenter 
och teoretiska källor lyfter som viktiga faktorer att arbeta med för att nå mogen IT 
governance. Ett ytterligare argument till att fokusera på kvalitativ forskning är det 
SBU (1998) beskriver, att kvalitativ forskning kan ge forskaren värdefulla insikter 
och kunskap gällande det som studeras, vilket kan leda till en djupare förståelse. 
Myers (2013) redogör för hur kvalitativ forskning möjliggör frågor som ”vad har 
hänt”, ”varför har det hänt” och ”hur har det hänt?”. Detta resonemang anser jag 
vara viktigt med avseende på studiens syfte då jag vill veta vad som hänt inom 
organisationerna för att mognaden av IT governance skall främjas.  
 
Vidare har Denscombes (2003) definition av skillnaderna mellan kvalitativ forskning 
och kvantitativ forskning har varit till stor hjälp i mitt utformande av studien, då 
den innehåller både kvalitativa och kvantitativa inslag. Att blanda kvantitativ metod 
och kvalitativ metod har möjliggjort det som Patel och Tebelius (1987) påpekar, att 
forskaren får tillgång till flera perspektiv av det studerade ämnet. Den del av 
datainsamlingen som innehåller kvantitativ data (den sista delen av enkäten och 
intervjun då respondenten skall skatta sin organisation gentemot specifika faktorer) 
anser jag, i linje med Denscombe (2003), främjat analysmöjligheterna av den 
insamlade empirin. Anledningen till att inkludera en kvantitativ metod i studien var 
även att skapa mätbara parametrar gällande organisationernas IT governance-
mognad. 

2.5.2 Teorins roll  
Eisenhardt (1989) redogör för hur teori kan användas som (1) en guide för studiens 
design och datainsamling, (2) en del av en iterativ process för studiens 
datainsamling och analys, samt (3) som en slutprodukt av forskningen. Enligt denna 
definition av metodanvändning har jag använt teori som (1), att teori introduceras 
tidigt i studien i form av en litteraturstudie, vilket möjliggjort att (2) använda teori 
som en guide för design, datainsamling samt analys. Jag har även behandlat teori 
som en iterativ process, då jag under processen gjort nya insikter gällande vilken typ 
av teori som krävs. Slutligen, används teori även för att (3) verifiera resultatet av 
studien med teoretiska källor. 
 
Det huvudsakliga målet med att introducera teorin tidigt har varit att finna teori 
kopplat till ämnesområden och tidigare forskning, som kan relateras till studiens 



24	  
	  

syfte. Ytterligare mål var att identifiera vad teoretiska källor lyfter som viktiga 
faktorer att arbeta med för att nå en mogen IT governance, samt att utforma en enkät 
och intervjufrågor. Ett av de första momenten i studien var därför en litteraturanalys 
(litteraturanalysen beskrivs närmare i avsnitt 2.6). Tillämpningen av teori var i detta 
steg deduktiv, då det bygger på redan känd teori (denna utveckling beskrivs 
närmare i avsnitt 2.7.1.1).  

2.6 Genomförande 
I detta avsnitt presenterar studiens genomförande med avseende på hur studiens 
teoretiska datamaterial och empiriska datamaterial samlats in. Slutligen beskrivs hur 
studiens respondenter involverats samt studiens samverkan med externa aktörer. 

2.6.1	  Litteraturstudie	  
Studien inleddes med en litteraturstudie, detta för att bygga en teoretiskt förankrad 
grund för studiens fortsatta utformande. En litteraturstudie genomförs med syfte att 
skapa förståelse för vad som har gjorts tidigare i ämnet, samt för att bygga upp en 
kunskapsgrund att utforma studien från (Goldkuhl, 2011). Litteraturstudien är det 
första momentet i studien, men har varit en iterativ process där relevant teori 
adderats under studiens gång, då nya insikter gjorts. Den teoretiska referensramen 
har därför fungerat som en ständigt uppdaterad teoretisk grund. 
 
Jag har därför ställt krav på vad den fördjupade kunskapen ska fokusera på och att 
de valda teorierna har valts med avseende på studiens syfte och frågeställningar. 
Fokus har därför varit att finna teoretiska källor med fokus på främst definitionen av 
IT governance-mognad samt metoder för IT governance-mognadsgradering.  
 
Litteraturstudien fokuserade även på att utvärdera potentiella verktyg och modeller 
för att utvärdera en organisations IT governance-mognadsgrad. Efter samanställning 
och analys av ett antal olika modeller, valdes ramverket SAM av Luftman (se kapitel 
3). Det valda verktyget för IT governance-mognadsgradering inkluderades i både 
enkäterna och vid intervjuerna. Anledningen till att addera en mognadsgradering 
var att möjliggöra en identifikation av de organisationer som har en hög grad av IT 
governance-mognad. Genom att definiera IT governance-mognaden möjliggörs en 
analys av vad dessa organisationer arbetar med och vad som kan tänkas bidra till en 
hög mognadsgrad.  
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Slutligen, litteraturstudien inkluderar enbart teoretiska källor som kritiskt granskats 
gentemot de faktorer som Scott (1990) menar att forskare kritisk bör mäta sina källor 
mot. Dessa faktorer är äkthet, trovärdighet, om källan representerar verkligheten 
samt källans syfte.  
 
Resultatet av litteraturstudien sammanställdes i tabellform (se bilaga 2). Resultatet 
av litteraturstudien har utgjort grunden för utformande av enkäten samt 
intervjuerna (se bilaga 3). Sammanfattning av de moment som genomfördes under 
litteraturstudien: 

-‐ Sammanställning av en teoretiskgrund gällande ämnet, relevanta begrepp och 
tidigare forskning. 

-‐ Sammanställning av faktorer och element som möjliggör och påverkar en hög 
mognadsgrad av IT governance.  

-‐ Identifikation och utvärdering av metoder och verktyg för att utvärdera graden av IT 
governance-mognad inom den studerade organisationen. Genom utvärdering valdes 
den metod som jag ansåg passade studien bäst. 

-‐ Skapande av enkät och intervjufrågor. 

2.6.2	  Empirisk	  datainsamling	  
Den empiriska datainsamlingen genomfördes i två parallella moment, mailutskick 
av enkäter och genomförande av telefonintervjuer. Nedan följer en närmare 
beskrivning av dessa moment. 

2.6.2.1	  Enkäter	  
Som ovan nämnt, med grund i resultatet från litteraturstudien utformades en enkät. 
En enkät definieras av Johannesson och Perjons (2012) som en mängd fördefinierade 
frågor som respondenten besvarar. Frågorna bör vara utformade för att samla in 
nödvändig data och kan bestå av fördefinierade flervals svar, eller gå ut på att 
respondenten själv skall formulera svaret (Johannesson och Perjons (2012). I denna 
studie är det respondenterna själva som utformar svaren med grund i en given 
fråga. 
 
Enkäten (se bilaga 3) bygger som tidigare nämnt på litteraturstudiens resultat och de 
faktorer som enligt teori beskrivs vara viktiga för välutvecklad IT governance. De 
faktorer som valdes ut valdes på grund av att de återkommande, i olika källor, 
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beskrevs som viktiga faktorer att arbeta med för framgångsrik IT governance. Med 
grund i dessa faktorer utformades enkätfrågor (se tabell 1). Syftet med dessa frågor 
var att de skulle kunna användas i både enkätstudien samt vid intervjuer för att 
möjliggöra analys och jämförelse.  
 
Tabell 1: 
Sammanställning av utformandet av studiens enkätfrågor. 
Identifierad faktor Formulerad fråga 
Engagemang 

-‐ På vilket sätt tillämpas IT governance inom organisationen? Om 
ingen tillämpning, varför? Om ja, vilka är de viktigaste uppgifterna 
i IT governance-arbetet?  

Tydlig roll- och 
ansvarsfördelning -‐ Hur upplever du att roll och ansvarsfördelning gällande IT 

governance/IT-investeringar definieras?  

IT integreras med andra 
enheter inom organisationen -‐ På vilket sätt anser du att IT-investeringar kopplas till andra 

enheter inom organisationen?  

-‐ Är alla nivåer av verksamheten delaktiga gällande IT-beslut? Om ja, 
på vilket sätt? Om nej, varför inte?  

IT governance finns med i 
organisationens framtidsvision -‐ Hur hanteras IT governance i organisationens långsiktiga 

planering?  

Samspel mellan IT och 
verksamhet -‐ Hur fungerar samspelet mellan IT-verksamhet med övrig 

verksamhet? 

Medvetenhet om risker 
-‐ Anser du att det finns en medvetenhet om risker relaterade till IT-

investeringar? Hur värderas dessa? 

Mätbarhet 
-‐ Hur säkerställs IT-investeringars verksamhetsnytta inom 

organisationen?  

-‐ Hur värderar ni effekterna av IT? (T.ex. RIO, resultat, avkastning, 
mervärde etc.) 

Hur tas beslut gällande IT 
-‐ Hur fungerar era beslutsprocesser för IT-investeringar? 

Tydlig kommunikation 
-‐ Hur fungerar era kommunikationsprocesser för IT-investeringar? 

 
En av anledningarna till att jag valde enkäter som datainsamlingsmetod var att jag 
ville möjliggöra att datainsamlingen skulle inkludera minst tio organisationer. Jag 
märkte dock tidigt att detta var en målgrupp med väldigt fullbokade scheman och 
lite tid, detta gjorde att jag var tvungen att välja en metod som inte tog för lång tid. 
Då en enkät kan besvaras individuellt via mail, utan tidspress samt utan ett fysiskt 
möte valde jag att utforma en kortare enkät med möjlighet till att delta anonymt. 
Totalt besvarades enkäten av 19 respondenter från olika organisationer. 
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Enkätens frågor formulerades främst som öppna intervjufrågor blandat med några 
slutna ja/nej frågor. Anledningen till att formulera öppna frågor är dels att de skall 
gå att besvara någorlunda kortfattat men ändå ge möjlighet till mer detaljerade svar. 
Samt, att jag ville ge respondenterna möjlighet att resonera tämligen fritt gällande 
frågorna och skapa möjlighet till djupare diskussioner. Denna möjlighet till djup är 
något som Dalen (2007) och Mayers & Newman (2007) beskriver som en fördel med 
att tillämpa enkäter. De frågor som formulerats mer slutna har i sin tur bidragit med 
en bild av hur organisationen arbetar. Huvudfokus med enkäten är att undersöka 
med vad respondenterna anser att de arbetar med för att främja mogen IT 
governance.  
 
För att möjliggöra en mognadgradering enligt ramverket SAM valde jag att som ett 
sista moment i enkäten, låta respondenterna skatta mognadsgraden för 
organisationens IT governance. Detta moment har som syfte att ge en inblick i hur 
respondenterna skattar sig gällande de sju faktorer som ramverket SAM (Luftman, 
2000) undersöker för att analysera IT governance-mognaden inom organisationen.  

2.6.2.2	  Intervjuer	  
Johannesson & Perjons (2012) definierar intervjuer som en serie 
kommunikationssekvenser mellan forskare och respondent, där forskaren 
kontrollerar agendan genom att fråga respondenten specifika frågor. Intervjuer är en 
vanlig metod att tillämpa vid kvalitativ forskning och det är en effektiv metod för 
datainsamling inom studier av mer tolkande karaktär (Johannesson & Perjons, 2012).  
 
Det finns flera olika typer av intervjumetoder. Med grund i studiens syfte har jag 
valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer med öppna intervjufrågor. 
Intervjuerna utgick från enkätens intervjumall (se bilaga 3), de öppna 
intervjufrågorna utgjorde en användbar grund. Intervjufrågorna möjliggjorde att 
respondentens svar kunde styra den fortsatta intervjun beroende på respondentens 
fokus (Dalen 2007; Mayers och Newman, 2007).  
 
Vidare möjliggjorde intervjuerna att jag kunde ställa följdfrågor till respondenterna. 
Detta medförde att de intervjuer som genomfördes skapade givande insikter och ett 
fördjupande samtal, gällande faktorer som de studerade organisationerna arbetar 
med för att nå mogen IT governance. Avslutningsvis fick deltagarna skatta 
organisationens IT governance-mognad enligt SAM.  
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Samtliga intervjuer skedde via telefon, då respondenterna inte hade möjlighet till ett 
fysiskt möte. Totalt genomfördes 4 intervjuer, varje intervju pågick mellan 40-60 
minuter. Intervjuerna bandades i de fall respondenten godkände det, totalt 
bandades 2 intervjuer. Under samtliga intervjuer dokumenterades intervjun löpande 
i ett anteckningsdokument. Anteckningsdokumentet beskrev tillvägagångssättet 
respondenten blivit kontaktad, respondentens roll, respondentens svar på frågorna 
samt reflektioner och diskussioner som uppkommit under intervjun. Jag ser de 
genomförda telefonintervjuerna som ett mer djupgående komplement till enkäterna.  

2.6.3 Respondenter 
Totalt deltog 23 respondenter från 23 olika organisationer (se tabell 2). De som 
deltagit i studien är personer som är, eller har varit inblandade i IT governance 
relaterat arbete inom organisationen. Huvudfokus har varit att nå respondenter med 
övergripande kunskap om både organisation, IT-strategi och verksamhetens mål då 
dessa områden kan kopplas till IT governance. Majoriteten av respondenterna var 
därför ofta verksamma inom IT-enheten och har exempelvis roller som CIO, IT-chef, 
IT-arkitekt, IT-strateg och verksamhetsutvecklare. Jag har inte tagit hänsyn till 
respondenternas ålder, kön eller geografiska position. 
 
Respondenterna kommer uteslutande från organisationer inom den offentliga 
sektorn i Sverige. Respondenterna är verksamma inom olika typer av organisationer 
som exempelvis kommuner, landsting, myndigheter och universitet. Anledningen 
till att inkludera flera organisationer i studien är inte enbart för ett komparativt 
syfte, utan även för att beskriva det studerade området i ett större perspektiv. 
 
Tabell 2: 
Sammanställning av studiens deltagare. 

Respondent 
nummer 

Typ av organisation Respondentens roll 

1 Myndighet IT-samordnare 
2 Myndighet IT-controller 
3 Myndighet Verksamhetsarkitekt 
4 Kommun Utredningschef 
5 Kommun IT-chef 
6 Kommun IT-chef 
7 Kommun IT-enhetschef 
8 Kommun CIO 
9 Universitet IT-chef 
10 Universitet IT-direktör 
11 Kommun CIO 
12 Myndighet Driftansvarig 
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13 Kommun IT-chef 
14 Kommun E-strateg 
15 Kommun Enhetschef 
16 Universitet IT-direktör 
17 Myndighet IT-strateg 
18 Kommun IT-chef 
19 Kommun IT-chef 
20* Kommun IT-chef 
21* Landsting IT-strateg 
22* Myndighet IT-chef 
23* Landsting IT-chef 

        *Telefonintervju 
 
Då jag via mail började kontakta potentiella deltagare till studien insåg jag att det 
var svårt att nå rätt person i varje organisation. När jag väl hittat rätt kontakt var det 
långa väntetider på att få besked gällande deltagande. Deltagarnas tillgänglighet och 
möjlighet till att ställa upp i min studie påverkade därför det slutgiltiga urvalet. Av 
de organisationer jag kontaktade fick jag svar från cirka 50 %, varav 30 % hade 
möjlighet att delta i studien. Med grund i tillvägagångssättet urvalet skett på kan det 
liknas med det Langemar (2008) beskriver som ett strategiskt urval. Detta betyder att 
urvalet skett med grund i vad som visat sig vara mest relevant under 
arbetsprocessens gång (Langemar, 2008).  

2.6.4 Samverkan med externa aktörer 
Samverkan med externa aktörer har enbart skett under det empiriska arbetet. Dessa 
aktörer är respondenter från organisationer, verksamma inom olika delar av den 
svenska offentliga sektorn. De aktörer som deltagit i studien har deltagit genom att 
via mail besvara en enkät eller genom att medverka i en telefonintervju. På grund av 
detta upplägg har jag tagit rollen i form av organisatör (Goldkuhl, 2011) och de 
externa parterna har enbart deltagit vid den empiriska datainsamlingen.  

2.7 Analys av data  
Patton (2002) beskriver att syftet med att genomföra en kvalitativ dataanalys främst 
är att utveckla en förståelse samt en tolkning av det studerade området. Det finns 
olika metoder att tillämpa för att analysera den data som samlats in under 
datainsamlingen. Att välja lämplig metod för dataanalys bör anpassas efter den 
specifika studien (Langemar, 2008). Jag har valt att tillämpa en tematisk dataanalys 
för att analysera data i denna studie. 
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2.7.1 Tematisk analys 
Tematisk analysmetod är en välanvänd metod för att bearbeta kvalitativt material, 
som exempelvis intervjuer och enkäter (Langemar, 2008). Tematisk analys möjliggör 
ett fokus på respondenternas egna upplevelser, vad de medvetandegör och hur de 
resonerar. Den tematiska analysen har fokus på att tolka samt strukturera teman 
som påvisas i det empiriska arbetet, i detta fall i enkätsvaren och vid 
telefonintervjuerna. Detta har även medfört att den tematiska analysen även 
inkluderar en mindre del kvantitativ data i form av organisationernas IT 
governance-mognad.  
 
Jag har följt Hayes (2000) och Langemars (2008) rekommenderade analysprocess för 
tematisk analys. Det första steget var att transkribera gjorda intervjuer samt läsa 
igenom och sammanställa enkätsvaren (Hayes, 2000). Vidare sammanställdes även 
resultaten av organisationernas IT governance-mognad, sammanställningen följde 
Luftmans (2000) instruktioner (se avsnitt 3.6.1).  
 
I linje med vad Hayes (2000) och Langemar (2008) rekommenderar, fortsatte 
analysen med att jag så förutsättningslöst som möjligt identifierade teman i det 
samanställda empiriska materialet. De teman jag definierat i empirin jämfördes 
sedan mot de teman som teoretiskt identifierats under litteraturstudien.  
 
Sammanställningen var till en början bestående av ett tjugotal olika markeringar av 
eventuella mönster och intressanta faktorer. Samtliga markeringar grundades i 
studiens huvudsakliga forskningsfråga ”vad arbetar organisationer inom offentlig sektor 
med för att främja mogen IT governance?”. Dessa markeringar sorterades och 
grupperades sedan utifrån specifika teman (Hayes, 2000). Efter ett antal 
omarbetningar återstod slutgiltiga teman. Dessa teman definierades och beskrevs i 
form av framgångsfaktorer, gällande vad som anses vara viktigt att arbeta med för 
att nå mogen IT governance. 

2.7.1.1 Abduktion 
Langemar (2008) beskriver hur en tematisk analys ofta skiftar mellan att vara 
induktiv och deduktiv, att forskaren kombinerar förutbestämda teman med nya 
teman som genereras ur studiens material. Att kombinera induktiv och deduktiv 
metod kan kallas för abduktion (Langemar, 2008). Detta är något jag tagit fasta på i 
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denna studie och utgår därför i analysen från redan kända teman, för att kombinera 
dessa med nya teman som grundas i empiri.  
 
Langemar (2008) beskriver att resultat från en teoristyrd tematisk analys, med fördel 
kan användas för att formulera intervjuer, för att på så sätt säkerställa att frågorna 
genererar svar på studiens syfte och frågeställningar. Med grund i detta utgörs den 
teoribaserade tematiska analysen av resultatet från litteraturstudien. Den 
empiribaserade tematiska analysen av enkätstudien och intervjuerna baserades 
därför med utgångspunkt i den teoretiska analysen. 

2.8 Etiska överväganden 
Denna studie har betydande samverkan och kontakt med externa aktörer. Det är 
därför viktigt att studien håller en viss etisk standard gentemot dessa (Bryman, 
2002). I denna studie har därför ett etiskt förhållningssätt därför vidtagits. Detta 
fokuserar främst på att vårda och bevara en god relation till de externa aktörerna. 
Denna relation är en grundförutsättning för studiens genomförande då stor del av 
studiens datainsamling förutsätter en god relation mellan intervjuobjekt och 
forskare. Walsham (2006) beskriver följande etiska teman: anonymitet, agerande i 
tätt samarbete med organisationer och publicering av resultat. Det är dessa tre 
teman jag valt att fokusera på gällande mina överväganden om studiens etiska 
förhållningssätt.  
 
Generellt har fokus även varit att sätta mig in i respondentens situation och fundera 
på hur jag själv skulle velat bli bemött under liknande omständigheter. Vid kontakt 
med extern part har jag detaljerat via mail eller muntligt, informerat respondenten 
om studiens syfte, bakgrund, genomförande samt respondentens roll i studien. I 
samband med deltagande har respondenten även erbjudits att delta anonymt. Denna 
möjlighet till anonymitet främjar den konfidentiella aspekten av studien (Walsham, 
2006). Vidare redogjorde jag för hur och var studien skall publicera dess resultat.  

2.9 Reliabilitet och validitet 
Detta etiska fokus påverkar studiens reliabilitet och validitet. Reliabilitet avser 
studiens tillförlitlighet, studiens exakthet och att data har behandlats med 
noggrannhet samt att en liknande studie skulle kunna replikeras (Bryman, 2002). 
Validitet avser att data som samlats in är av relevant sort, att det som skall mätas är 
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det som mäts samt är relevant för de tolkningar och slutsatser som gjorts (Bryman, 
2002). 
 
Jag anser att studien har god reliabilitet och skulle kunna replikeras och påvisa 
liknande resultat. Bryman (2002) beskriver att kvantitativa studier gynnas med 
avseende på reliabilitet genom att genomföra samma test vid flera tillfällen. Denna 
studie ämnar inte påvisa samma resultat gång på gång, utan syftar på att mäta 
respondenternas individuella svar. Dock kan Brymans (2002) resonemang kopplas 
till att studiens kvantitativa inslag, varit en lämplig metod för att numeriskt främja 
ett mer tillförlitligt resultat. Weber (2004) påpekar att, gällande kvalitativa studier är 
det viktigt att jag som forskare är medveten om mina förkunskaper och förutfattade 
meningar. Jag har därför strävat efter, att med ett öppet sinne tolka studiens data 
och vara öppen för alternativa tolkningar. Med grund i detta anser jag att studien 
uppnått god reliabilitet med avseende på dess utformande.  
 
Gällande studiens validitet anser jag att studien kan klassas med god validitet. Detta 
bygger jag på Brymans (2002) redogörelse för hur empiri skall kunna sammanlänkas 
med teoretiska idéer som skapats. Detta har möjliggjorts genom att respondenternas 
resonemang och upplevelser kunnat sammanlänkas med studiens teoretiska 
referensram.  
 
Studiens generaliserbarhet handlar om hur resultatet kan generaliseras till 
exempelvis andra organisationer (Bryman, 2002). Gällande detta anser jag likt 
Bryman (2002) resonerar, anser jag att studiens resultat kan ge en indikation på vad 
organisationer inom offentlig sektor kan arbeta med för att främja mogen IT 
governance. En viktig aspekt är dock att resultaten bygger på de specifika 
organisationer som deltagit i studien, vilket skapat det specifika resultatet.  
 
Vidare kan data tolkas och användas på olika sätt, speciellt inom kvalitativa studier 
(Bryman, 2002). Dock tror jag att en liknande studie skulle komma fram till resultat 
med liknande huvudsakliga slutsatser. Slutligen, anser jag att studiens 
generaliserbarhet stärks av att studien studerar 23 olika organisationer, på så sätt 
kan resultatet tänkas visa på en situation som stämmer överens med fler 
organisationer.  
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3. Teoretisk referensram  
Detta kapitel presenterar teori och forskning om vad som gjorts tidigare inom studiens 
ämnesområde. Kapitlet är utformat som en förklaringsgrund, med syfte att påvisa teoretiska 
faktorer som möjliggör en hög grad av IT governance-mognad inom organisationer. Den teori 
som definieras har valts med utgångspunkt i att beskriva områden som IT governance, varför 
det är ett viktigt ämne för organisationer, mognadsanalys och potentiella metoder för 
mognadsanalys. 

3.1 IT governance  
Informations teknologi (IT) är idag ett område som är närvarande i de flesta typer av 
organisationer och verksamheter (Mohamed & Kaur, 2012). IT som tidigare var 
något som fungerade mer som en stödfunktion till en huvudsaklig verksamhet, är 
idag ett av de viktigare elementen för många organisationers fungerande och 
fortlevnad (Van Grembergen, 2004; Weill & Ross, 2004; Symons, 2005). Med 
avseende på denna viktiga roll IT har, anser Weill & Ross (2004) att organisationer 
aktivt bör engagera sig gällande hur de vill använda IT i verksamheten och vilken 
roll IT skall tillges inom organisationen. Med grund i detta, påpekar Simonsson och 
Jonson (2005) att områden som IT governance är en funktion på strategisk nivå och 
att det därför är ett ämne som bör styras från högsta nivå.  
 
IT governance kan enkelt beskrivas som länken mellan IT och verksamhet 
(Henderson & Venkatraman, 1993; Van Grembergen & De Haes, 2003). Symons 
(2005) beskriver att IT governance kan definieras som processen om att ta beslut 
gällande IT, vem som tar besluten, ansvarsområden samt hur resultaten av ett IT-
relaterat beslut skall mätas och utvärderas. IT governance är ofta en del av en 
organisations IT-strategi (Luftman, 2000) och bör därför inte ses som en central 
mekanism, utan ett omåde som behöver integreras med alla nivåer av 
verksamhetens struktur (Brisebois, Boyd & Shadid, 2009; ITGI, 2003). Kommande 
avsnitt fokuserar på att definiera olika synssätt och tolkningar av begreppet. 

3.1.1	  Olika	  perspektiv	  av	  IT	  governance	  	  
IT governance är ett begrepp med en mängd definitioner och förklaringar 
(Broadbent & Weill, 1998; De Haes & Grembegen, 2005; ITGI, 2003; Luftman & Brier, 
1999; Symons, 2005). De flesta definitionerna skiljer sig enbart på mindre aspekter 
och har enligt, Van Grembergen & De Haes (2004) samt Guldentops (2004a) liknande 
huvudsakliga fokus, d.v.s. att definiera länken mellan verksamhet och IT.  
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IT governance kan beskrivas som det ledarskap, verktyg, tekniker och processer som 
verksamheter använder sig av för att styra sina IT-investeringar mot de mål och 
prestationer som krävs (ITGI, 2005; Van Grembergen, 2004; Vad Grembergen & De 
Haes, 2003; Weill & Ross, 2004). Mer specifikt skall verksamhetens IT-mål kopplas 
till både framtida och dåtida mål (Brisebois, Boyd & Shadid, 2009; Vad Grembergen 
& De Haes, 2003). I likhet med detta menar ITGI (2003) att en effektiv och 
fungerande IT governance kan säkra en organisations fortlevnad och framtidsvision, 
genom att jämföra om tidigare definierade mål uppnåtts.  
 
I denna studie har jag valt att definiera IT governance likt ITGI (2003), Van 
Grembergen & De Haes (2005) och Symons (2005). Författarna beskriver att en 
implementation av ett IT governance-ramverk innefattar ofta en blandning av olika 
strukturer, mekanismer och processer. Strukturer syftar på ansvarsområden inom 
organisationen som exempelvis mångfald inom styrelsen m.m. Mekanismer kan 
innefatta exempelvis partnerskap, strategisk planering och kompetens bland de 
anställda. Processer refererar till strategisk beslutsfattning inom IT, bevakning av 
strategisk information och systemutveckling.  
 
Van Grembergen & De Haes (2005) påpekar att utvecklingen av ett IT governance-
ramverk och val av rätt mekanismer är en komplex och utmanande process. Detta då 
krav från olika intressenter, såväl interna som externa, kan motsätta varandra och 
därför måste prioriteras gentemot varandra. Vidare menar Van Grembergen & De 
Haes (2005) att de mekanismer eller strukturer som fungerar för en organisation, inte 
nödvändigtvis fungerar för en annan liknande organisation.  
 
ITGI (2003) beskriver något förenklat hur IT governance kan ses som en iterativ 
process där IT-strategin driver IT-processerna. IT-processerna möjliggör i sin tur mål 
inom specifika ansvarsområden. Dessa IT-processer utvärderas sedan gentemot 
effekt, prestation samt eventuella risker i förhållande till det strategiska målet. Det 
strategiska målet påverkas av krav från både interna och externa intressenter. (ITGI, 
2003) 
 
Som tidigare nämnt berör IT governance flera lager eller fokusområden inom en 
verksamhet. Med grund i detta definierar Broadbent & Weill (1998) tre olika 
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perspektiv gällande lager av IT governance: (1) lokal IT för affärsprocesser, (2) IT-
infrastruktur och (3) publik IT infrastruktur.  
 
Liknande Broadbent & Weill (1998) definierar Weill & Ross (2004) IT governance 
genom att definiera fem större beslutsområden IT governance innefattar. Varje 
beslutsområde kan i sin tur relateras till verksamhetens ledarskap och användning 
av IT. (1) IT-principer - Hög nivå av beslut gällande den strategiska rollen av IT 
inom verksamheten. (2) IT-arkitektur - En samling av integrerade tekniker som 
stöttar verksamheten i att uppfylla verksamhetsmässiga mål. (3) IT-infrastruktur - 
Koordinerar exempelvis verksamhetens delade IT service samt grunden för 
verksamhetens IT-prestanda. (4) Applikationer - Verksamhetsmässiga krav för den 
interna utvecklingen av IT- applikationer. (5) IT-investeringar - Beslutsfattande om 
hur mycket och vart verksamheten skall investera i IT. Dessa fem beslutsområden 
har i sin tur olika lager av fokusnivåer inom verksamheten (Weill & Ross, 2004).  
 
I relation till detta påpekar Weill & Ross (2004) att gällande design av IT governance 
är det viktigt att i förväg definiera vem som skall ta vilka typer av beslut och vem 
som ansvarar för vad. Liknande Weill & Ross (2004) definierar ITGI (2003) IT 
governance som en funktion för att försäkra att IT-verksamheten möter följande mål: 
(1) Samspel mellan IT och verksamhet, (2) användning av IT med avseende på att ta 
tillvara på möjligheter och minimera risker inom verksamheten, (3) ansvarstagande 
gällande användning av IT-resurser samt (4) lämplig och passande styrning gällande 
IT-relaterade risker. 
 
Liknande ovanstående resonemang beskriver Symons (2005) att utformande av IT 
governance bör baseras på tre övergripande områden: Struktur - vem tar besluten? 
Vilken organisationsstruktur krävs för detta och vilka roller och ansvarsområden 
krävs? Processer – Hur tas beslut gällande IT-investeringar? Hur ser beslutsprocessen 
för utvärdering, genomförande och prioritera investeringar? Kommunikation - Hur 
skall resultaten av processerna och besluts bevakas, mätas och kommuniceras? Vilka 
metoder skall användas gällande att kommunicera om IT-investeringar och beslut 
inom organisationen samt intressenter? Vidare definierar Symons (2005) hur IT 
governance kan beskrivas genom fyra dimensioner: 
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IT value and alignment - Ett av målen med IT governance är att försäkra balansen 
mellan verksamhet och IT. Symons (2005) beskriver hur IT-investeringar kan 
generera ett affärsvärde genom att länkas till verksamhetsmässiga mål och dess 
strategi. Denna dimension inkluderar även organisationens nuvarande affärsläge 
och potentiella utvecklingsområden där IT kan generera ett värde. Att generera 
värde inkluderar även öka vinsten, öka användas nöjdhet, utöka marknadsandelar, 
reducera kostnader och lansera nya produkter eller tjänster.  
 
Risk management - Risker som kan kopplas till IT kan påverka organisationer i stor 
utsträckning. Det är därför viktigt att kunna hantera IT-risker och etablera en 
struktur för att bemöta och hantera dessa.  
 
Accountability - IT governance handlar mycket om ansvar och att redovisa resultat. 
Gällande IT governance är det ofta IT management som står ansvariga för att påvisa 
resultatet av exempelvis en IT-investering. 
 
Performance measurement - För att redovisa resultat av IT governance förutsätts 
det att man strukturerar resultaten och utför mätningar enligt någon form av 
modell. Det finns flera olika metoder och modeller för att utvärdera IT inom 
verksamheter och IT governance prestanda. 

3.1.2 Vinster och risker med IT governance  
Luftman (2000) påpekar att antalet IT-investeringar har ökat i takt med att 
organisationer inser möjligheten till att framgångsrikt implementera effektiv IT i 
organisationen. ITGI (2003), Van Grembergen, De Haes & (2004b), Weill & Ross 
(2004) och De Haes & Grembergen (2005) menar att effektiv IT governance kan bidra 
med signifikanta skillnader gällande IT-investeringar som medför lägre 
operationella kostnader, lyckade kundrelationer och slutligen framgångsrika 
affärsprocesser, samt ökade vinster. Weill & Ross (2004) redogör för en studie där 
organisationer med välutvecklad IT governance hade cirka 20 % högre vinster än 
liknande företag med mindre effektiv IT governance.  
 
Med grund i detta menar Weill & Ross (2004) att en av anledningarna till att effektiv 
IT governance kan ge fördelar som högre vinster, beror på att IT-strategin och de 
verksamhetsmässiga målen vävs samman och balanseras. Framgångsrik och 
fungerande IT governance kan därför möjliggöra att IT-investeringar optimeras och 
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sammanlänkas till affärsstrategin och på så sätt levererar de ett värde (Weill & Ross, 
2004). 
 
I samband med dessa positiva vinster bör det även finnas en medvetenhet gällande 
potentiella risker relaterade till IT-investeringar (Juiz & Toomey, 2015; Luftman & 
Brier, 1999; Symons, 2005). Ett exempel på en potentiell risk är att det kan vara svårt 
för organisationer att finna en fungerande balans mellan IT och verksamhet, vilket 
kan leda till misslyckade investeringar och förlorade resurser (Broadbent & Weill, 
1998; Duffy 2002; Van Grembergen & De Haes, 2003).  
 
Organisationer förväntar sig ofta att investeringar i IT skall generera dessa ovan 
nämnda vinningar samt leverera högkvalitativa lösningar, bidra med effektivitet och 
medföra en hållbar verksamhetsutveckling (ITGI, 2003). ITGI (2003) påpekar dock 
att förväntningarna verksamheter har på IT dock inte alltid matchar verkligheten 
och påpekar därför vikten av att analysera potentiella risker. ITGI (2003) ger 
exempel såsom ekonomiska förluster, svårigheter att mäta framgången av IT-
investeringen samt att tidsramar och budget ofta överskrids i samband med IT-
investeringar. ITGI (2003) samt Weill & Ross (2004) påpekar med grund i 
ovanstående resonemang att organisationer bör prioritera att utveckla 
verksamhetens IT governance, då det kan vara en nyckel till framgång för hela 
organisationen. 
 
Framgångsrika organisationer måste därför vara medvetna om samt förstå de risker 
och möjligheter som IT kan möjliggöra samt finna en strategi för att bearbeta dessa 
(ITGI, 2003; Weill & Ross, 2004). Symons (2005) menar att, för att minimera risker 
bör organisationer även vara medveten om kulturella aspekter, organisations 
struktur, mognadsgrad och strategi. Framgångsrik IT-implementering kräver även 
att organisationens ledning har god kunskap i hur den nya tekniken skall bli 
integrerad i den verksamhetsmässiga strategin och anpassas till befintlig teknik 
(ITGI, 2003; Rockart, Earl & Ross, 1996). 

3.2 Faktorer för effektiv IT governance 
Det finns studier som definierat metoder som kan främja effektiv och välutvecklad 
IT governance (Buchwald, Urbach, & Ahlemann, 2014; Guldentops, 2004b; Weill, 
2004; Ribers, Peterson & Parker, 2002). Ribbers, Peterson & Parker (2002) menar att 
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effektiv IT governance är något som influeras av både metodologiska jämförelser 
samt sociala relationer mellan olika intressenter. Guldentops (2004b) redogör för 
fyra baspelare för effektiv IT governance. Dessa pelare fokuserar på att (1) skapa 
lämplig IT-struktur och (2) lämpliga IT-processer, (3) vidare bör organisationer 
balansera IT och affärsmässighet samt (4) definiera detta i den övergripande 
strategin (Guldentops, 2004b).  
 
Ali & Green (2005) redogör för en studie där de påpekar att effektiv IT governance 
har ett samband med definierad IT-styrgrupp, lämpliga informationssystem och 
kommunikationssystem samt en anpassad organisationskultur. Liknande detta 
resonemang definierar Bowen, May, Decca & Fiona (2007) och Nfuka & Rusu (2011) 
att viktiga faktorer för effektiv IT governance är intressenters gemensamma 
förståelse för balansen mellan IT och affärsmässighet. Vidare menar Bowen et al. 
(2007) att en ytterligare viktig faktor är att både IT och affärsmässighet representeras 
och kommuniceras inom organisationen. Huang, Zmud & Price (2010) menar att 
dessa faktorer kan underlättas genom åtgärder som exempelvis en IT-styrgrupp. I 
linje med detta resonemang redogör De Haes & Van Grembergen (2002) samt Huang 
et al. (2010) om vikten av ledarskap och strategisk IT-planering gällande 
framgångsrik IT governance.  

3.3 IT governance-mognad 
Luftman (2000), Mohamed och Kaur (2012), Juiz och Toomey (2015) och Symons 
(2005) beskriver vikten av att mäta och utvärdera IT-prestationer för att kunna 
utveckla organisationen. Att utvärdera prestandan för IT governance i en 
organisation kan kallas mognadsanalys eller prestandamätning. I denna studie har 
jag valt ordet mognadsanalys.  
 
En mognadsanalys fokuserar på att mäta IT governance-mognaden inom 
verksamheten och baserat på denna mätning, som kan ske genom olika 
tillvägagångssätt, kan en bild av verksamhetens IT governance-mognad skapas. 
Luftman (2000) resonerar om hur organisationer kan möjliggöra effektiv IT 
governance genom att analysera hur de levererar i dagsläget och på så sätt 
identifierar vad och hur förbättringar kan genomföras. Luftman (2000) beskriver att 
detta kan fungera som en form av handlingsgraf för att skapa en vision och definiera 
vad nästa steg bör vara.  
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Att mäta hur IT governance presterar, “hur bra det går” och vad som kan göras bättre, 
är enligt Van Grembergen & De Haes (2005) samt Luftman (2000) viktiga frågor som 
berör olika organisatoriska nivåer av verksamheten. Genom att definiera ett nuläge 
möjliggör det att definiera specifika handlingar för att säkerställa att IT används som 
en möjliggörare till att nå affärsstrategin och inte ett hinder (Luftman, 2000). 
 
Ett exempel gällande vikten av god mognadsgradering ger ITGI (2003), som 
beskriver IT governance som en kontinuerlig cykel av olika processer. Kortfattat tar 
denna cykel form ur en strategi som kopplas till verksamhetens olika mål och 
processer. Vidare sker en implementation som ämnar leverera den definierade 
strategin samt ta hänsyn till identifierade risker hot. Denna cykel sker dock i samspel 
med en intern och extern miljö och har som huvudsakligt syfte att uppdatera och 
utvärdera strategin. (ITGI, 2003) 
 
Kraven som IT skall motsvara kan enligt ITGI (2003) förändras och påverkas av 
faktorer som till exempel nya krav från användare, verksamhetens vision och 
mission, organisatoriska värderingar och företagskultur, politiska och sociala 
förhållanden samt industristandarder. Med grund i detta menar ITGI (2003) att 
ursprungsstrategin för IT governance kontinuerligt bör utvärderas och analyseras så 
att den fortfarande är aktuell och levererar det den bör.  
 
Det är viktigt att vara medveten om att en IT governance-mognadsanalys inte har 
som mål att enbart betygssätta det studerade området (Luftman, 2000). Det som bör 
vara i fokus under en mognadsanalys är de specifika insikterna om vad som kan 
förbättras och utvecklas inom verksamheten för att höja mognadsgraden inom 
organisationen (ITGI, 2003; Luftman, 2000). Dessa förbättringar skall tillsammans 
ämna till att förbättra länken mellan IT och verksamhet (Luftman, 2000).  
 
ITGI (2003) och Symons (2005) menar att vid avsaknad av utvärdering och kontroll 
av IT governance fungerar ingen av de övriga processerna effektivt och enligt 
definierad strategi. Att mäta mognaden av IT governance kan därför anses vara en 
viktig del av satt säkerställa en välmående organisation (ITGI, 2003; Symons, 2005).  
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Sammanfattningsvis, att utvärdera en verksamhets mognadsgrad gällande IT 
governance möjliggör att organisationen kan skapa sig nya perspektiv gällande de 
metoder och modeller som används i verksamheten, definiera nya mål för framtiden 
samt definiera de mest nödvändiga förändringarna för att nå en förbättring (ITGI, 
2003; Luftman, 2000; Symons, 2005). ITGI (2003) menar att en mognadsanalys även 
möjliggör en form av prioritering mellan olika projekt, genom att identifiera var man 
når den största skillnaden och var det kan vara enklast att implementera nya 
investeringar.  

3.4 Metoder för mognadsanalys av IT governance 
Det finns olika metoder för att utvärdera IT governance och genomföra en så kallad 
mognadsanalys. Beroende på val av metod har mätningen olika typer av fokus och 
målsättning. Dessa metoder överlappar varandra gällande vissa aspekter och skiljer 
sig på andra. Med grund i denna studies syfte är därför inte alla metoder relevanta, 
exempelvis då en del av dessa metoder mäter mer än enbart IT governance.  
 
Detta avsnitt ämnar presentera relevanta metoder för att analysera mognadsgraden 
av IT governance. Vidare ligger detta till grund för den modell jag valt att tillämpa i 
studien. De metoder och modeller jag presenterar är de som beskrivs vara vanligast 
att tillämpa vid IT governance-mognadsanalyser och som är relevanta för studiens 
syfte.  
 
I kommande avsnitt följer en kortare beskrivning av de metoder för 
mognadsgradering som utvärderats. 

3.4.1 IT Infrastructure Library 
ITIL, IT Infrastructure Library, är ett ramverk utvecklat efter best practices, det 
innebär att ramverket i huvudsak bygger på empirisk erfarenhet och kunskap. ITIL 
kan beskrivas som ett tämligen detaljrikt ramverk och har ett fokus på hur 
organisationen bör fungera för att nå effektiv IT governance. Ramverket fokuserar 
på tillämpandet av IT inom organisationen och fungerar som ett stöd för 
implementation av processer samt support.  
 
De Haes & Van Grembergen (2004) påpekar att ITIL tenderar att vara deskriptiv och 
detaljerad gällande beskrivning av hur förändringar skall genomföras. ITIL kan 
därför vara användbart gällande mognadsanalys av IT governance då forskaren vill 
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nå ett resultat som är mer detaljerat och specifikt för den studerade organisationen. 
(De Haes & Van Grembergen, 2004) 

3.4.2 Control Objectives For Information And Related Technologies 
Control Objectives for Information and related Technologies (COBIT) lanserades 
1996 av Information Systems Audit and Control Association (ISACA). COBIT är ett 
best practice baserat ramverk och lanseras främst som ett ramverk för att öka 
kontrollen över mekanismer inom IT (ITGI, 2003). Sammanfattningsvis kan COBIT 
beskrivas som ett ramverk som möjliggör en utvärdering gällande kontrollen över 
IT-processer och IT-investeringar inom en verksamhet (ITGI, 2003). Ramverket har 
ett starkt fokus på vad som skall göras i förhållande till verksamhetsmål samt ett 
övergripande mål att sammanlänka verksamhetens IT-strategi med verksamhetens 
affärsstrategi. Ramverket är uppdelat enligt fyra domäner (planering, uppbyggnad, 
verkställande och utvärdering) med specifika verktyg för att utvärdera varje domän.  
 
Gällande mätning av IT governance-mognad menar De Haes & Van Grembergen 
(2004) att COBIT kan vara en lämplig metod beroende på studiens syfte. Gällande IT 
governance-mognad är det de första stegen av domänen utveckling som kan 
tillämpas (Simonsson & Johnsson, 2005). Guldentorps (2004) och ISACA (2010) 
beskriver att organisationer på så sätt kan definiera ett nuläge gällande IT 
governance samt en överblick om hur detta skulle kunna utvecklas. Vidare beskriver 
Guldentorps (2004) att detta möjliggör en övergripande bild om hela 
organisationens svagheter och styrkor gällande IT governance. En analys enligt 
COBIT skulle med grund i detta inte definiera en definitiv IT governance-mognad 
inom organisationen.  

3.4.3 Balanced Scorecard   
Balanced Scorecard (BSC) är ett ramverk som fokuserar på strategisk uppföljning, 
utvärdering och definiering av förbättringsmöjligheter gällande en organisations IT-
strategi. BSC är uppbyggd efter fyra perspektiv: Learning and growth, business 
process, customer och financial perspective (BSCI, 2014). Ramverket ämnar ge en 
mer balanserad bild av en organisations totala prestanda, samt en definition om vad 
som skall göras och vad som skall utvärderas (ISACA, 2014). 
 
Van Grembergen (2008) menar att BSC är en metod för att mäta och utvärdera 
exempelvis IT governance processer eller IT och verksamhetens övergripande 
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balans. BSC möjliggör inte en mognadsbestämning av IT governance i form av ett 
specifikt numeriskt värde. BSC kan därför tänkas vara mer lämplig som modell i 
situationer då IT governance skall utvärderas i förhållande till något annat inom 
verksamheten eller utvärderas med avsikt att finna utvecklingsområden.  

3.4.4 Luftmans Strategic Alignment Maturity  
Luftman (2000) presenterar en modell för att mäta mognadsgraden av balansen 
mellan affärsstrategi och IT-strategi. Strategic Alignment Maturity Assessment 
(SAM) beskrivs enligt Luftman (2000) som en metod framställd för att mäta och 
utvärdera ett tämligen komplext och dynamiskt område. Genom att modellen 
definierar ett nuläge möjliggör det att tydliggöra specifika handlingar för att 
säkerställa att IT används som en möjliggörare till att nå affärsstrategin. SAM 
utvärderar mognadsgraden för sex kriterier: kommunikation, kompetens och värde, 
governance, partnerskap, omfattning och arkitektur samt färdigheter. 
 
Vidare beskriver Luftman (2000) att denna modell kan användas inom olika typer av 
organisationer, både storleksmässigt och olika typer av branscher. De Haes & Van 
Grembergen (2004) använder SAM som ett exempel på rekommenderad metod att 
tillämpa vid mognadsanalyser. Modellen tillämpar de sex, ovan nämnda, kriterierna 
och utvärderar dessa efter specifika attribut med avseende på mognadsgrad.  

3.5 Val av modell 
Ovan beskrivna modeller fokuserar på IT governance och mognadsgradering ur 
olika perspektiv. Med grund i studiens syfte och avgränsning anser jag att modellen 
Strategic Alignment Maturity (SAM) är den som är mest lämpad. Anledningen till 
valet är främst att SAM är den modell som möjliggör en mognadsgradering av IT 
governance, utan att vara allt för beroende av att utvärdera andra processer inom 
verksamheten.  
 
Vid tillämpning av SAM beskrivs IT governance som en del av IT-strategin och 
därmed som en nödvändig komponent för att utvärdera IT business alignment 
(Luftman, 2000). Syftet med denna studie är att utvärdera mognadsgraden av IT 
governance, inte IT business alignment, jag kommer därför att använda mig av den 
del av ramverket som behandlar mognadsgradering för IT governance.  
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Det finns även exempel på intressanta studier (Chamorro Sotelo & Tabein, 2014; 
Chen, 2009) som använt SAM för att genomföra IT governance-mognadsgradering. 
Med grund i dessa källor anser jag att SAM var den metod som lämpade sig bäst 
med avseende på det jag i denna studie vill undersöka. I kommande avsnitt 
presenteras SAM mer detaljerat.  

3.6 Mer om Strategic Alignment Maturity Model  
Luftman (2000) beskriver modellen som en metod för att mäta mognadsgraden 
mellan länken mellan affärsstrategi och IT-strategi, engelska IT business alignment. 
Strategic Alignment Maturity Model (SAM) fokuserar inte enbart på teoretiska och 
traditionella faktorer utan tar även hänsyn till faktorer som exempelvis 
organisationskultur och socialmiljö (Luftman, 2003). Luftman (2000) beskriver att 
SAM därför kan användas inom olika typer av organisationer med avseende på 
storlek och typ av bransch.  
 
Modellen är väl använd av organisationer över hela världen (Luftman & Kempaiah, 
2007). Genom åren har SAM utvecklats av Luftman och Brier (1999), Luftman (2000), 
Luftman (2003) samt Luftman och Kempaiah (2007) till vad den är idag. De Haes & 
Van Grembergen (2004) samt Chen (2009) lyfter SAM som ett exempel på en 
rekommenderad metod att tillämpa vid IT governance-mognadsanalyser. 
 
Luftman och Brier (1999) beskriver hur SAM möjliggör en definition av hur faktorer 
inom en verksamhet kan fungera som möjliggörare eller hinder för lyckosam IT 
business alignment. Luftman (2000) påpekar att det är viktigt att vara medveten om 
att vissa av faktorerna är listade som både möjliggörare och hinder beroende på 
situation och perspektiv.  
 
Relationen mellan IT och verksamhet är ett komplext och dynamiskt område. För att 
fånga detta har Luftman utvecklat modellen genom sex kriterier: Kommunikation, 
kompetens och värde, IT governance, partnerskap, IT scope och IT arkitektur samt 
färdigheter (Luftman och Kempaiah; 2007, Luftman, 2003). Varje kriterium 
analyseras och ges en specifik mognadsgrad. Samtliga kriteriers mognadsgrad slås 
sedan samman för att mäta organisationens övergripande mognadsgrad av IT 
business alignment (Luftman, 2003).  
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Luftman (2000) beskriver dessa kriterier enligt följande: Kommunikation - Kriteriet 
kommunikation syftar på att säkerställa att kunskap delas genom alla nivåer av 
organisationen och att det finns en förståelse för balansen mellan affärsmässighet 
och IT. Värde – kriteriet utvärderar huruvida IT skapar affärsvärde och bidrar till 
verksamheten. IT governance – Kriteriet mäter att IT och business motsvarar 
verksamhetens krav samt utvärderar och prioriterar fördelningen av IT-resurser. 
Partnerskap – Utvärderar den grad av förtroende som finns för anställda inom IT och 
verksamhet gällande risktagande och belöning. IT omfattning och IT arkitektur – Mäter 
den grad av mognad gällande flexibilitet och transparens som IT möjliggör till 
organisationen. IT-färdigheter – Utvärderar innovation, förmåga till förändring, 
nyanställning och hur detta övergripande bidrar till organisationen.  
 
Då varje kriterium som ett första steg definieras enskilt menar Luftman (2000) att 
detta möjliggör att modellen kan anpassas för varje specifik situation. För att gradera 
varje kriterium föreslår Luftman (2003) en skala från 1 till 5. Efter att varje kriterium 
graderas separat vägs dessa samman till organisationens totala mognadsgrad 
(Luftman, 2003). Beroende på mognadsnivå beskrivs organisationens status och dess 
egenskaper . Nedan följer en beskrivning av de fem nivåerna enligt Luftman (2000).  
 
Nivå 1: Initial/Ad Hoc Process 
Organisationer som klassas som nivå 1 beskrivs som den lägsta nivån av alignment 
mognad. Luftman (2000) beskriver att de organisationer som klassas med nivå 1 med 
största sannolikhet kommer att få problem med att sammanlänka IT-strategi och 
affärsstrategi. Detta kan medföra att IT-investeringar inte ger någon större utdelning 
och tillför inte mycket till verksamheten.  
  
Nivå 2: Committed Process 
Organisationer som klassas med nivå 2 kan beskrivas vara i ett tidigt stadium av att 
sammanlänka IT och affärsstrategi. Vidare beskrivs denna mognadsgrad av att 
sammanlänkningen mellan IT och affärsstrategi är begränsad till lokala situationer 
eller enheter inom verksamheten som exempelvis HR, ekonomi och marknadsföring. 
Det finns en låg grad av medvetenhet gällande både IT och affärsmässighet inom 
organisationen. Det finns dock potential inom verksamheten för att utvecklas.  
  
Nivå 3: Established Focused Process 
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Organisationer som klassas som nivå 3 kan beskrivas ha ett visst fokus gällande 
sammanlänkning mellan IT och verksamhetsmässiga mål. Mer specifikt kan denna 
nivå definieras av ett fokus på att governance, processer och kommunikation skall 
kopplas till specifika verksamhetsmässiga mål. Denna mognadsgrad sammanför IT 
gentemot verksamhetsmässiga mål. Med grund i detta kan IT vid denna 
mognadsgrad generera affärsvärde på flera nivåer av organisationen. Slutligen, kan 
den interna strukturen involvera externa samarbetspartners. 
  
Nivå 4: Improved/Managed process 
Organisationer som uppnår en mognadsgrad på nivå 4 beskrivs ha uppnått en 
balans mellan IT och verksamhet. Denna mognadsgrad medför effektiv governance 
och tjänster som förstärker ett fokus om att IT skall generera affärsmässigt-värde till 
verksamheten. Denna mognadsgrad genererar IT tillgångar på samtliga nivåer av 
verksamheten med ett mål om att samtliga affärsprocesser skall generera affärsvärde 
och konkurrensmässiga fördelar. Vidare påvisar denna mognadsgrad en 
organisation med en inställning om att IT ses som en innovativ och strategisk 
möjlighet till att nå framgång.  
  
Nivå 5: Optimized Process 
Denna mognadsnivå kategoriseras av att organisationen mött samtliga mål för att ha 
en optimal mognadsgrad mellan sammanlänkning mellan IT och 
verksamhetsmässiga mål. Vidare beskrivs en stabil IT-styrning där IT-processer 
interageras med processer gällande den strategiska planeringen samt affärsmässig 
planering. Organisationer som når denna nivå av mognadsgrad involverar IT-
tillgångar på samtliga nivåer av organisationer och sammanlänkar detta med den 
interna strukturen, vidare till kunder och leverantörer.  
 
Slutligen, det som kan vara ett viktigt kriterium för en organisation kanske inte är en 
prioritet inom en annan organisation (Luftman, 2003). Författaren påpekar därför att 
det är viktigt att organisationer definierar varför ett specifikt kriterium skulle vara 
viktigare att utvärdera.  
 
Att tillämpa SAM menar Luftman (2000) kan bidra till en ökad förståelse gällande 
organisationens IT business alignment, dess hinder och möjligheter inom 
organisationen. Genom att definiera mognadsgraden kan nästa nivå fungera som 
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måltavla för vad organisationen bör fokusera på för att höja sin mognadsgrad 
(Luftman, 2003). Luftman (2003) menar att organisationer alltid skall sträva efter att 
uppnå och bibehålla den högsta graden av mognad.  

3.6.1	  IT	  governance	  kriteriet	  	  
Det tredje av de sex kriterierna i SAM är IT governance kriteriet. IT governance 
beskrivs av Luftman (2000) som en del av IT-strategin och därmed som en 
nödvändig komponent för att utvärdera IT business alignment. Syftet med denna 
studie är att utvärdera mognadsgraden av IT governance, inte IT business 
alignment, därför kommer enbart IT governance kriteriet att utvärderas och 
graderas. Detta avsnitt ämnar att mer detaljerat beskriva IT governance kriteriet och 
dess fokus. 
 
Luftman (2000) beskriver IT governance kriteriet som en funktion med syfte att 
säkerställa länken mellan affärsmässig verksamhet med IT-verksamheten samt att 
fördela ansvar och beslutsfattande inom dessa områden. Det handlar även om hur 
IT-resurser är fördelade inom verksamheten och hur prioriteringar gällande detta 
görs (Luftman, 2000). Luftman (2000) påpekar att IT governance kriteriet även 
fokuserar på de underliggande principerna till beslut, frågor som vem som tar 
besluten, varför och hur bör besvaras.  
 
Vidare menar Luftman (2000) att det inom IT governance krävs kunskap om både 
risker och möjligheter. Vidare beskrivs governance kriteriet som den taktiska 
styrningen, strategiska och operationella strategin gällande IT och IT-resurser. IT 
governance kriteriet involverar även att hantera extern part, samt säkerställa 
organisationens efterlevnad. I Luftman (2000), Luftman & Brier (1999) samt Luftman 
& Kempaiah (2007) sammanfattas IT governance kriteriet i SAM med följande sju 
faktorer:  

-‐ Affärsmässig strategisk planering 

-‐ IT-strategisk planering 

-‐ Rapportering/organisatoriskstruktur 

-‐ Kontroll över IT-budget  

-‐ IT-investeringar 
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-‐ IT-styrgrupp 

-‐ Prioriteringsprocesser 

 
För att sammanfatta dessa punkter kan de två första punkterna, Affärsmässig 
strategisk planering och IT-strategisk planering, beskrivas fokusera på att mäta hur 
affärsmässighet, verksamhet och IT samverkar i dessa strategier. Den tredje punkten 
Rapportering/organisatoriskstruktur, kan fokusera på hur CIO rapporterar och 
möjligheten att IT-organisationen kan besvara nya krav och miljöer. Den fjärde 
punkten kontroll över IT-budget, fokuserar på organisationens syn på IT och dess 
plats i verksamheten (Luftman, 2000). 
 
Den femte punkten IT-investeringar, handlar om hur beslut om IT-investeringar tas 
och vilken roll de tilldelas. Den sjätte punkten, IT-styrgrupp, handlar om huruvida 
det finns en IT-styrgrupp och dess struktur och formalitet. Den sista och sjunde 
punkten, prioriteringsprocesser, handlar om hur IT-projekt prioriteras inom 
organisationen (Luftman, 2000; Luftman & Brier, 1999; Luftman & Kempaiah, 2007). 
 
Tabell 3: 
Sammanställning för mognadsgradering av IT governance kriteriet. Utformad av författaren 
med inspiration från Luftman (2000). 

 
Det är dessa kriterier som graderas enligt en femgradig skala (se tabell 3 ovan). Jag 
har sammanställt dessa för att göra dem mer deskriptiva och enklare att betygsätta. 
Utgångspunkten för tabellen är Luftmans (2000) beskrivning av kriterierna. 
 

Kriterium Beskrivning Gradering 1-5 
Affärsmässigt 
strategisk IT-planering 

Formell koppling mellan IT-investeringar och 
affärsmässighet.  

 

Strategisk IT-planering Formell planering gällande IT-strategi.  
Rapportering och 
organisationsstruktur 

Processer/ strukturer för att rapportera IT-
relaterade beslut inom olika nivåer 
organisationen. 

 

Budgetkontroll Hur IT budgeteras och dess transparens.  
IT-investerings 
management 

Logik och rationalitet gällande IT-
investeringar. 

 

IT-styrgrupp Formell styrgrupp på senior nivå för IT-
relaterade frågor.  

 

Prioriteringsprocess Processer/strukturer för att prioritera IT-
relaterade projekt eller problem. 
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Beroende på hur IT governance används inom verksamheter kommer varje faktor att 
klassas med olika grad av mognad. För att beräkna den totala mognadsgraden 
summeras alla värden och delas i antal faktorer. Varje nivå (1-5) följs av en specifik 
beskrivning med fokus på organisationens IT governance (Luftman, 2000). 
 
De olika nivåerna för kriteriets mognadsgrader beskrivs sammanfattat enligt 
följande figur:  

 
Figur 1: IT governance kriteriets olika mognadsnivåer. Utformad av författaren med 

inspiration från Luftman (2000). 
 

  

Level	  5	  –	  Integrerad	  på	  samtliga	  nivåer	  av	  
organisationen	  samt	  partners	  

Level	  4	  –	  En	  medvetenhet	  genom	  hela	  
organisationen	  

Level	  3	  –	  Relevanta	  processer	  genom	  hela	  
organisationen	  

Level	  2	  –	  En	  funktion	  på	  taktiskt	  nivå	  med	  
tillfällig	  återkoppling	  

Level1	  –	  Ingen	  formell	  process,	  kostnad	  
utan	  prioretet	  inom	  verksamheten.	  	  
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4. Empiri 
Detta avsnitt beskriver studiens empiri. Den empiri som presenteras är resultatet från 
studiens datainsamling, enkätstudier samt telefonintervjuer. Resultatet presenteras med 
avseende på studiens forskningsfråga och beskriver därför vad de studerade organisationerna 
arbetar med för nå en hög grad av IT governance-mognad. 

4.1 IT governance inom offentlig sektor 
Jag vill börja med att redogöra för studiens resultat med ett övergripande fokus och 
de övergripande trenderna. Den genomsnittliga IT governance-mognaden för de 
studerade organisationerna har sammanställts till 3.0 (se bilaga 4). Enligt den 
uppdelning av mognadsgrad som tillämpas i denna studie (se bilaga 5) betyder detta 
att de studerade organisationerna i genomsnitt har en medelhög IT governance-
mognad.  
 
Vidare uppgav de flesta av respondenterna att de är bekanta med begreppet IT 
governance, dock i olika utsträckning. Vissa respondenter kopplade begreppet 
direkt till verksamhetens IT-strategi eller liknande styrdokument, samtidigt som 
andra inte var bekanta med begreppet men ansåg att de enligt definitionen av 
begreppet tillämpar IT governance. Merparten av respondenterna använde sig av 
ordet IT-styrning och kunde koppla definitionen av IT governance till en strategi 
gällande IT och hur IT skall styras. Ett exempel på detta var från en av de mindre 
kommunerna, där respondenten beskrev att begreppet IT governance inte 
tillämpades överhuvudtaget, men enligt definitionen är det detsamma som det de 
kallar IT-styrning. Ett ytterligare exempel var vid ett av universiteten, där man 
istället använder ord som IT-vision och systemförvaltningsmodell.  
 
Motiven till att arbeta med och utveckla mogen IT governance skilde sig mellan 
organisationerna. Då respondenterna resonerade om vad de förväntade sig att 
effektiv och mogen IT governance skulle medföra till verksamheten, var det flera 
som påpekade att det skapar ordning och reda gällande IT-arbetet. Ett annat vanligt 
svar på vad mogen IT governance kunde tänkas medföra till verksamheten var ökad 
kontroll. En respondent från en av de större myndigheterna menade att mogen IT 
governance också medfört förbättringar till verksamheten som exempelvis en ökad 
flexibilitet. Detta då verksamheten har större möjligheter till att internt rotera 
personal samt förändra processer utan att genomföra allt för stora IT-investeringar.  
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En ytterligare positiv effekt som lyftes var lägre totala förvaltningskostnader, något 
en majoritet av respondenterna ansåg vara en stor fördel. Flera av de större 
myndigheterna uppgav att de upplever att effektiv och välutvecklad IT governance 
skapar möjlighet till att verksamheten får de verktyg som krävs, för att på ett 
effektivt sätt kunna utföra sitt arbete. Att effektivisera och tydliggöra balansen 
mellan IT och verksamhet är återkommande motiv från flera av de studerade 
organisationerna för att effektivisera och utveckla arbetet med IT governance.  
 
En respondent från en myndighet påpekade att anledningen till att de definierat en 
strategi för IT governance var att de hoppas på att samspelet mellan IT och 
verksamhet skall fungera bättre. Vidare ansåg respondenten att med mogen IT 
governance skapas tydligare spelregler, detta definierar för organisationen varför 
vissa IT-satsningar görs och andra prioriteras bort eller tvärtom. Likt detta 
resonemang menade IT-chefen i en kommun att effektiv och välutvecklad IT 
governance är ett sätt att säkerställa att organisationen investerar i rätt saker och på 
rätt sätt. Respondenten ansåg även att genom rätt investeringar får verksamheten 
vinst i både pengar, mantimmar och servicegrad vilket resulterar i bättre kontroll 
och mer ordning och reda. 
 
En respondent från en större myndighet menade att en viktig vinning med mogen IT 
governance är att det kan medföra att organisationens resurser används på ett mer 
kostnadseffektivt sätt. Ökad kostnadseffektivitet var ett återkommande argument 
från flera av respondenterna till att prioritera IT governance. Ett liknande motiv till 
att prioritera mogen IT governance, var att man vill använda välplanerad IT till att 
möjliggöra tjänster med kvalitet till sina användare. Flera av respondenterna ansåg 
att kostnadseffektivitet och kvalitet är ett måste, då deras verksamheter finansieras 
av medborgarna. 
 
Likt ovanstående resonemang påpekade respondenten från en kommun, att 
utvecklad IT governance medför säkrare investeringar. Detta var något flera 
organisationer ansåg vara en viktig positiv effekt av IT governance. Vidare ansåg 
respondenterna att detta möjliggör att man inom organisationen skapar en tydlighet 
gällande vad IT kostar, samt vad det bidrar med till verksamheten. En respondent 
från ett av universiteten ansåg att det ibland är alldeles för lätt att ta fram mjukvara 
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och implementera den, för att sedan glömma underhåll, förvaltning och drift. 
Genom att investera och engagera sig i att investera i ett nytt ramverk hoppades 
respondenten att kopplingen mellan IT och verksamhet skall bli tydligare. 
 
Nedan följer en sammanfattning om vad de studerade organisationerna ansåg att 
mogen IT governance kan medföra: 

-‐ Ordning och reda 

-‐ Tydliggöra balansen mellan IT och verksamhet 

-‐ Kostnadseffektivitet  

-‐ Ökad kontroll 

-‐ Ökad kvalitet på erbjudna tjänster 

-‐ Säkrare investeringar 

4.2 Faktorer som främjar mogen IT governance 
I detta avsnitt sammanställs de faktorer som identifierats vara viktiga att arbeta med 
för att främja mogen IT governance. Generellt uppgav organisationerna att de 
faktorer som i teorin beskrevs som viktiga att arbeta med för att nå mogen IT 
governance stämde överens med deras upplevelse. Respondenter lyfte dock 
återkommande ett ytterligare antal faktorer som de ansåg vara viktiga att arbeta 
med för att nå mogen IT governance. Dessa faktorer är anpassad organisationsstruktur, 
tydligt definierade och uppdaterade IT-styrdokument samt uppföljning. Dessa faktorer 
fanns inte beskrivna i min teoretiska referensram och grundas därför på induktiv 
tematisk analys och beskrivs närmare i detta avsnitt. 

4.2.1 Engagemang 
Ett engagemang gällande IT governance kan yttra sig på olika sätt. Under analysen 
har jag tolkat faktorn om engagemang som att det kan vara en formulerad vilja att 
utveckla organisationens IT governance-arbete, genom att exempelvis påvisa tagna 
initiativ eller visioner.  
 
Engagemang var något som syntes tydligt inom samtliga organisationer som 
deltagit i studien. Dock yttrades engagemanget i olika grad och utsträckning. En 
respondent från en kommun beskrev att engagemang kopplat till IT governance kan 
vara att verksamheten utvärderas och att de anställda vågar säga ”detta behöver vi 
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förbättra”. Genom att aktivt engagera sig i dessa tankar, kan organisationen utvecklas 
och nå framåt gällande hur man arbetar med IT governance menade respondenten. 
Ett av de tydligaste exemplen på engagemang var hur flera av de studerade 
organisationerna valt att investera i nya modeller och ramverk för att påbörja eller 
utöka befintlig IT governance.  
 
I princip samtliga av respondenterna påpekade även att engagemang är en av de 
viktigaste förutsättningarna för fungerande IT governance. En respondent 
formulerade vikten av engagemang som ett engagemang och en vilja till att lära och 
utvecklas är ett måste, för att inte IT governance skall bli något som tar mer än vad 
det ger. Med avseende på detta menade respondenten att, då IT governance kan 
kräva till exempel omorganisering och andra stora omställningar krävs det en 
drivande kraft. Slutligen lyftes engagemang som en viktig del i fortlevnaden av IT 
governance och tretton respondenter ansåg att det är en av nyckelfaktorerna för 
organisationens framgång och hållbarhet i dagens digitala samhälle.  

4.2.2 Tydlig roll och ansvarsfördelning 
Definitionen av denna faktor skilde sig något beroende på vilken typ av organisation 
det avsåg. Generellt ansåg respondenterna att det handlade om att inkludera en 
definition av roller och ansvarsområden i organisationens IT-styrdokument. På så 
sätt ansåg respondenterna att man tydligare kan definiera på vilket sätt 
organisationen vill arbeta med IT governance och i samband med detta, definiera 
tillhörande ansvarsområden samt rollfördelning. Detta, var enligt arton 
respondenter ett viktigt steg i att skapa struktur och balans gällande IT och hur IT 
skall styras. Detta resonemang var återkommande och flera av respondenterna 
påpekade att tydlig rollfördelning underlättar och främjar effektivitet av IT 
governance. 
 
En respondent från en kommun beskrev hur man inom organisationen arbetat med 
att förtydliga organisationens roll och ansvarsfördelning gällande IT governance. 
Detta arbete har haft som primärt fokus att utveckla organisationens aktuella IT 
governance-arbete till det bättre. En åtgärd som gjorts var att en grupp anställda 
arbetar med att utvärdera vilka roller som finns idag och vad dessa roller medför för 
effekt till organisationen. Förhoppningen med detta, ansåg respondenten vara att de 
skulle kunna ta bort roller som inte behövs och förtydliga nödvändiga roller. 
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Respondenten påpekade precis som flera andra organisationer med hög grad av IT 
governance-mognad, att denna faktor är viktig för effekten av IT governance.  
 
Vissa organisationer redogjorde för hur de prioriterat denna faktor genom att 
utforma specifika roller. Ett exempel på detta var en kommun som definierat en ny 
roll med huvudsakligt fokus på att arbeta med IT-relaterade frågor. Organisationens 
respondent påpekade att detta var en åtgärd för att främja tydlig rollfördelning inom 
organisationen, åtgärden har gett goda resultat och effektiviserat arbetet med IT.  
 
Ett liknande exempel var en kommun där man, som många andra, valt att skapa en 
IT-styrgrupp för att hantera IT-relaterade frågor och ämnen. På så sätt finns ett 
definierat forum där frågor som exempelvis roll och ansvarstagande gällande IT 
regelbundet kan diskuteras. Att möjliggöra detta ansåg respondenten var ett viktigt 
steg för att tydliggöra ansvarsområden och på så sätt möjliggöra mogen IT 
governance inom organisationen. En ytterligare vinning med detta var enligt en 
respondent, att det möjliggör ett säkerställande av att verksamheten är beställare 
gentemot den IT-service som levererar IT-tjänsterna.  
 
Ett annat exempel på att aktivt utforma nödvändiga roller och ansvarsområden var 
att flera av respondenterna har roller som CIO, IT-chefer eller liknande. Dessa roller 
har många gånger det huvudsakliga ansvaret för IT-beslut och IT governance inom 
verksamheten. Denna typ av roll ansåg nio respondenter var viktig för att skapa 
tydliga strukturer inom ansvarsområdena, samt att det finns en högsta instans 
gällande IT. Respondenter från de organisationer med hög mognadsgrad påpekade 
att det är viktigt att skräddarsy vilka roller och ansvarsområden som krävs för den 
specifika verksamheten och inte följa en förutbestämd mall.  
 
Generellt var det organisationer med en mognadsgrad över 3 som ansåg att de 
arbetade med denna faktor på ett fungerande sätt. För att tydliggöra vikten av denna 
faktor ansåg de respondenter som inte definierat ansvarstagande och roller på ett 
tydligt sätt, att detta var något de vill utveckla. Vidare uppgav en respondent från en 
organisation utan tydliga ansvarsområden gällande IT governance att det medfört 
att besluten ofta lades på personer utan tillräcklig kompetens. Respondenten 
menade att skapa ansvarsområden där IT behandlas av tillräckligt kompententa 
individer, främjar att strategi och mål prioriteras och är rimliga.  
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Slutligen, respondenter från organisationer som tillämpar någon typ av IT 
governance styrmodell påpekade att detta förtydligat roll och ansvarsfördelningen. 
Vidare beskrevs detta av en respondent från ett universitet som menade att ett 
tillämpande av en systemförvaltningsmodell kan underlätta och effektivisera vem 
som skall göra vad. Denna organisation använde sig av styrmodellen Pm3 och ansåg 
att detta gjort stora skillnader för organisationen och hur de arbetar med IT 
governance.  

4.2.3 IT integreras med andra enheter inom organisationen 
De flesta av organisationerna som deltagit i denna studie är ofta stora, komplexa och 
inkluderar flera typer av verksamheter. Med avseende på detta redogjorde en 
respondent för hur de måste anstränga sig extra mycket för att möjliggöra att IT 
governance sprids och interageras inom organisationen. De organisationer som 
ansåg att de arbetade framgångsrikt med IT governance samt klassades med en 
medelhög till hög grad av IT governance-mognad, påpekade alla att det är viktigt att 
inkludera så många relevanta enheter som möjligt. Det som dessa organisationer har 
gemensamt är att de beskriver att de underlättat mycket genom att tillämpa en 
styrmodell. Ett universitet beskrev hur de tagit hjälp av sin styrmodell Pm3, för att 
på ett mer strukturerat sätt inkludera verksamhetens olika nivåer i nya IT-beslut.  
 
Ett exempel på hur organisationer arbetar med denna faktor var från en av de större 
kommunerna. Kommunens IT-enhet har utvecklat ett IT governance-ramverk som 
inkluderar enheter som skolor, förskolor, stadsplanering med mera. Respondenten 
påpekade att man inom organisationen har varit tvungen att prioritera vilka enheter 
som skall beröras av IT och vilka som skall få möjlighet att påverka IT. Vidare 
menade respondenten att då organisationen är så komplex och stor, som kommuner 
ofta är, medför detta att man rimligtvis inte kan inkludera alla enheter. 
Organisationen har idag en hög grad av IT governance-mognad och anser att deras 
metod fungerar bra då den möjliggör ett samspel mellan de mest relevanta 
enheterna.  
 
Ett annat sätt att integrera IT med flera enheter inom organisationen är att göra som 
en myndighet med hög grad av IT governance-mognad beskrev. Myndigheten har 
med stor framgång och effektivitet infört en modell där alla IT-investeringar 
genomförs för att tillmötesgå ett krav hos en specifik verksamhet. Respondenten 
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beskrev att alla nivåer av organisationen på så sätt kan påpeka ett krav eller behov, 
som en förvaltningsgrupp senare kan välja att bejaka eller avslå. Om det bejakas 
skickas det till IT-enheten där ett lösningsförslag och ett kostnadsförslag tas fram. 
Genom att rikta samtliga IT-investeringar verksamhetsspecifikt ansåg respondenten 
att det möjliggjort ett inkluderande av olika nivåer inom organisationen. Detta 
arbetssätt var något respondenten ansåg medfört en högre grad av IT governance-
mognad.  
 
Ett universitet med hög mognadsgrad beskrev hur de behandlar IT-investeringar 
som en integrerad del av verksamheten, något de anser vara en nyckel för effektiv IT 
governance. Respondenten påpekade att ”det är viktigt med en nära dialog och en stor 
förståelse för de olika verksamheternas behov”. Vidare påpekade respondenten att IT bör 
styras på likartat sätt som övrig verksamhet, utan egna modeller som inte förstås av 
andra enheter inom organisationen. 

4.2.4 IT governance finns med i organisationens framtidsvision 
En tydligt definierad framtidsvision för IT governance fanns i samtliga 
organisationer med en mognadsgrad över 2.9. Respondenter från dessa 
organisationer beskrev att en formulerad framtidsvision är ett viktigt element för att 
utveckla IT governance till ett så användbart verktyg som möjligt. Ett exempel på 
detta är en myndighet som beskrev att deras strategi för hur IT governance skall 
utvecklas inom framtiden samt hur visionen skall spridas är några av de viktigaste 
uppgifterna. Respondenten menade att ”desto fler som vet vart vi vill komma och vart vi 
är på väg, ökar chanserna att vi når dit”. Vidare ansåg respondenten att IT governance 
borde finnas i alla större organisationers framtidsplan, då det är en nödvändighet i 
dagens digitala samhälle.  
 
Ett annat exempel på att med framgång arbeta med IT governance i en organisations 
framtidsvision var från en myndighet. Myndigheten inkluderade IT governance i sin 
framtidsvision genom att addera det som en del av en större framtida investering i 
ett verksamhetssystem. Respondenten från organisationen menade att detta var ett 
medvetet drag för att säkerställa att IT governance skall fortsätta att prioriteras i 
framtiden.  
 
Förutom detta ovan beskrivna tillvägagångssätt har de flesta organisationerna valt 
att arbeta med den framtida strategin för IT governance som en del av 
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organisationens IT-styrdokument. Att prioritera IT governance i styrdokument 
möjliggör enligt respondenter, att organisationen enklare kan budgetera för IT 
governance samt mer strukturerat definiera IT governance relaterade mål i 
styrdokument. Med avseende på detta resonemang menade en respondent från en 
kommun, att en tydlig strategi för IT governance och en budget för detta därför är 
nödvändigt för att säkerställa långsiktig IT governance. 
 
För vissa av respondenterna fanns det dock ingen sammanhållen plan för hur 
organisationen långsiktigt skall arbeta med IT governance. Dessa organisationer var 
även de med lägst IT governance-mognad. Organisationer utan framtidsstrategi för 
IT governance var många gånger organisationer som även befann sig i ett tidigt 
stadie och precis implementerat IT governance, som helt enkelt inte hunnit så långt 
att de hunnit formulerat en framtidsvision. De flesta av dessa organisationer som 
idag inte hade en framtida strategi för hur de skall arbeta med IT governance i 
framtiden påpekade dock att detta var något de vill utveckla och prioritera.  

4.2.5 Samspel mellan IT och verksamhet 
Att möjliggöra en balans mellan IT och verksamhet var något de flesta av 
respondenterna ansåg vara den primära fördelen med att implementera IT 
governance. Denna faktor var en av de faktorer som flest organisationer tydligast 
arbetade med och ansåg direkt påverkade organisationens IT governance-mognad. 
Ett exempel på hur organisationerna arbetade med denna faktor var ett av 
universiteten, som såg balansen mellan IT och verksamhet som ett viktigt kriterium 
för att lyckas med en framgångsrik organisation. Organisationen hade vid 
införandet av IT governance därför valt att fokusera på att stärka balansen mellan IT 
och verksamhet. Detta kriterium beskrev respondenten inom dennes organisation 
fungerade som ett incitament till att prioritera IT governance.  
 
Det beskrevs olika metoder för att arbeta med denna faktor. Ett exempel är en 
myndighet som genomfört organisationsförändringar samt infört en IT-koordinator 
roll för att säkerställa att balansen bibehålls. Dessa åtgärder har även genomförts 
med avsikt att säkerställa ett övergripande fokus på samspel mellan verksamhet och 
IT. Respondenten från myndigheten beskrev att deras initiativ till att införa en IT-
koordinator varit lyckat och säkerligen medfört att organisationen idag har en 
mogen IT governance. 
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En tydlig trend inom flera av de studerade organisationerna var att de arbetar efter 
grundregeln att verksamheterna har mandat gällande ekonomiska medel, det är 
därför verksamheten som och styr och beställer IT utifrån sina 
verksamhetsutvecklingsbehov. Balansen mellan IT och verksamhet var därför i flera 
fall grundat i verksamheten. Mer specifikt beskrev en respondent från en kommun 
hur alla nivåer inom dennes organisation kan påpeka ett krav eller behov. På så sätt 
öppnar IT-enheten upp för att verksamheten själv tar initiativ till ökat samspel.  
 
En myndighet beskrev hur alla typer av IT-investeringar organisationen genomför 
kan koppas till olika projekt som stöder verksamhetens mål. Liknande detta beskrev 
respondenten från en kommun hur kommunens IT-budget skall utgå från 
verksamhetens behov, att verksamheten alltid skall vara delaktig i beslut som rör IT 
samt att all IT-utveckling ska gå i takt med övrig verksamhetsutveckling. Denna 
metod menade respondenten medfört att utgångspunkten för IT är att IT skall 
möjliggöra att organisationen i stort når verksamhetens mål. Vidare menade 
respondenterna att detta främjat samspelet mellan IT och verksamhet, något som 
vidare möjliggjort att IT governance fungerar bättre. 
 
Slutligen, för att sammanlänka IT och verksamhet beskrev en IT-chef från en av de 
mindre kommunerna, med hög IT governance-mognad, att inom deras organisation 
skall IT-enheten fungera som en gemensam plattform för alla delar av 
verksamheten. Detta synsätt återkommer i flera av respondenternas beskrivningar 
och många resonerade likt ovanstående resonemang, att IT därför kan ses som en 
möjliggörare för verksamhetens vision. Genom att fokusera på detta ansåg 
respondenterna att det främjade organisationens IT governance. 

4.2.6 Medvetenhet om IT-relaterade risker 
Precis som flera andra påpekade en respondent från en myndighet vikten av att 
skapa en specifik medvetenhet gällande IT-relaterade risker. Om inte denna 
medvetenhet finns ansåg respondenten att det påverkar effekten av de IT-
investeringar som görs och i slutändan hela verksamheten. Denna inställning fanns 
hos de flesta av organisationerna med en mognadsgrad över 3. Dessa organisationer 
ansåg att de var medvetna om IT-relaterade risker. För att jämföra, var 
organisationer med en låg grad av IT governance-mognad inte medvetna eller 
uppdaterade om IT-relaterade risker.  
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Det var dock enbart de organisationer med en IT governance-mognadsgrad över 4 
som aktivt etablerat en strategi för att hantera eventuella risker. En respondent från 
en av dessa organisationer beskrev denna medvetenhet och hantering av IT-
relaterade risker som ett av de viktigaste momenten i IT governance-arbetet. Ett 
exempel på detta var en kommun med hög medvetenhet av IT-relaterade risker. 
Organisationen genomförde regelbundna riskanalyser och förstudier i samband med 
IT-projekt. I förstudien definieras potentiella risker kopplade till projektet, om 
projektet genomförs föreslår respondenten att en ytterligare riskanalys bör 
genomföras.  
 
Flera av de organisationer som tillämpat IT governance under en kortare period 
beskrev att en medvetenhet av IT-relaterade risker är ett viktigt område att 
prioritera, med att de inte kommit dit ännu. En respondent från en av dessa 
organisationer beskrev att de precis börjat arbeta mer med IT-relaterade risker. 
Vidare påpekade respondenten att de nu börjat arbeta med risker kopplade till IT-
investeringar redan innan projekt påbörjats. Respondenten ansåg att detta var något 
som skapat positiva effekter för organisationen då mindre misstag görs, samt att 
medvetenheten främjat deras IT governance.  

4.2.7 Mätbarhet 
Mätbarhet var en faktor som inte prioriterades i alla organisationer. Generellt var det 
organisationer med medelhög till hög IT governance som aktivt genomförde 
mätningar. De organisationer som inte genomförde mätningar pekade dock ut 
mätbarhet som ett område som skall prioriteras inom organisationen i framtiden. De 
organisationer med lägst IT governance-mognad hade i flera fall inga planer på att 
införa mätbara parametrar och vissa ansåg att det inte var något de ville utveckla. 
Argumentet för detta var enligt en respondent från en mindre kommun, att 
organisationen inte har tillräckligt med resurser för detta. 
 
Hur organisationer arbetar med mätbarhet inom IT governance yttrade sig på olika 
sätt, ett exempel på mätbarhet var den kommun som genomför regelbundna 
enkätundersökningar. Dessa enkätundersökningar genomförs inom varje enhet med 
syfte att IT-enheten vill undersöka huruvida enheten erbjuds tjänster som anpassats 
för respektive verksamhet.  
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Ett annat exempel på mätbarhet gällande IT governance är en kommun där man 
genomför nyttoanalyser för att säkerställa nyttan och effekten av investeringarna. 
Just nyttoanalyser var det som flest respondenter beskrev vara den vanligaste 
metoden för att mäta IT governance. Andra exempel på att mäta IT governance 
kopplades ofta till någon form av IT-investering eller i samband med ett IT-projekt 
där parametrar som antal incidenter, åtgärdstid, upptid med mera mäts. 
Respondenter påpekade dock att manuellt arbete ofta krävs för att undersöka det 
fulla genomslaget av en investering och att detta i vissa fall med fördel kan mätas 
med hjälp av IT governance styrmodeller.  
 
Mätbarhet beskrevs, som ovan nämnt, ofta vara projektbaserat och inte följa någon 
speciell mall. Detta då beroende på vilken typ av projekt det gäller behövs olika 
faktorer mätas. Ett exempel är en myndighet där respondenten beskrev att de har 
testat agila mätmetoder inom IT-enheten för att öka fokus på återkoppling av den 
nytta som IT-leveranser gör. I dagsläget ansåg respondenten att en prioritering av att 
mäta IT-investeringar medfört ökad kontroll över investeringarna. Respondenten 
menade vidare att genom att mäta IT governance ökar även kontrollen för den 
interna organisationen, vilket möjliggör att organisationerna kan formulera framtida 
strategier. På så sätt säkerställs det att IT-investeringarna gör nytta, samt att riskerna 
för att göra återkommande misstag minskas.  
 
Ovanstående resonemang fanns hos flera respondenter som även påpekade att 
mätbarhet kan främja kostnadseffektivitet, ett begrepp som enligt en respondent 
från en av de större myndigheterna ansåg vara ett ledord inom offentlig sektor. 
Detta då organisationer inom offentlig sektor finansieras av skattebetalarnas pengar 
är det organisationerna som ansvarar för att använda dem på ett så effektivt sätt som 
möjligt. Vidare påpekade respondenten att mätetal därför kan vara en viktig aspekt i 
att säkerställa IT-investeringars framgång och kostnadseffektivitet.  
 
Slutligen, en aspekt som i princip samtliga respondenter återkom till, var det faktum 
att organisationer inom offentlig sektor inte är vinstdrivande. Detta kan vissa gånger 
medföra att mätetal och liknande i samband med IT governance är sådant som 
prioriteras bort. Med grund i detta beskrevs det hur faktorer som exempelvis drift 
och teknisk förvaltning är sådant som istället prioriteras att mäta. Dock, menade en 
respondent från en organisation med en av de högre mognadsgraderna av IT 
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governance, att det trots detta resonemang är viktigt att mäta faktorer som kan 
kopplas till exempelvis ekonomi. Med grund i detta ansåg respondenten att 
mätbarhet är en viktig faktor att fokusera på, för att främja IT governance-
mognaden.  

4.2.8 Tydliga beslutsprocesser gällande IT  
Organisationerna redogjorde för olika tillvägagångssätt gällande hur de valt att 
arbeta med faktorn beslutsprocesser gällande IT. Vissa respondenter hade 
effektiviserat sina beslutsprocesser gällande IT genom av att tillämpa 
standardiserade modeller och ramverk för IT governance där beslutsprocesser 
inkluderas. Respondenterna menade att detta medfört positiva effekter, som 
exempelvis att beslutsprocesser behandlas som en integrerad del av verksamheten. 
Detta var något respondenterna ansåg som skapade transparens och ökad kontroll 
inom organisationen och dess IT-hantering.  
 
Ett exempel på hur organisationer arbetar med denna faktor var en myndighet med 
hög grad av IT governance-mognad, där denna faktor beskrevs som ett 
högprioriterat område. För att möjliggöra effektiva beslutsprocesser beskrev 
respondenten att organisationen tagit hjälp av sitt IT governance-ramverk. Vidare 
beskrev respondenten att man inom IT-enheten på så sätt kan kvalitetssäkra att IT-
investeringarna fungerar på ett lämpligt sätt. Vidare redogjorde respondenten att 
organisationen utvecklat en gemensam avvägningsprocess för att prioritera beslut. 
Respondenten påpekade även att beslutsprocesser inte bör ta för lång tid, utan 
rekommenderade andra organisationer att sträva efter korta beslutsprocesser. I 
samband med detta redogjorde respondenten för att långa beslutsprocesser idag är 
ett problem för dennes organisation, vilket kan riskera en försämrad kvalitet på 
organisationens IT governance. Slutligen, påpekade respondenten att bristande 
beslutsprocesser kan medföra att berörda parter inte känner sig tillräckligt sedda och 
prioriterade, vilket i ett förlängt perspektiv kan hämma utvecklingen av IT 
governance. 
 
I flera av de studerade organisationerna är det ofta på högsta ledningsnivå IT-
relaterade beslut tas. Ett exempel på detta var i en mindre kommun där det var 
kommunfullmäktige som var ytterst beslutsfattande. Respondenten från 
organisationen påpekade att det både finns fördelar och nackdelar med att låta 
beslut tas på högsta nivå. Vidare menade respondenten att ett av de viktigaste 
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områdena gällande beslutsprocesser är att de trots allt inte skall vara på en för hög 
nivå. Detta då processen riskerar att bli långdragen och organisationen inte blir 
tillräckligt flexibel. Beslutsfattande på hög organisatorisknivå ansåg flera av 
respondenterna även medför att den som tar beslut bör vara tillräckligt kompetent 
inom IT, dess möjligheter och krav, vilket ofta kan vara allt för krävande.  

4.2.9 Tydlig kommunikation gällande IT 
Respondenten från en myndighet med medelhög IT governance-mognadsgrad 
beskriver att tydliga kommunikationsprocesser är en viktig faktor att arbeta med för 
att främja utvecklad IT governance inom organisationen. Detta resonemang lyfts 
även av andra organisationer med medelhög IT governance. Respondenter beskriver 
att en stor fördel med tydlig kommunikation är att organisationerna kan höja 
kvaliteten på de IT-tjänster som levereras. Vidare beskrivs tydlig kommunikation 
främja organisationers mål om att möjliggöra kostnadseffektivitet och att inte slösa 
med skattepengar. De organisationer med högst IT governance-mognad var de som 
beskrev de mest strukturerade processerna för kommunikation. 
 
Flera av de organisationer som framgångsrikt tillämpade tydliga 
kommunikationsprocesser tog många gånger hjälp av sina IT governance-
styrmodeller. Ett exempel var en kommun som utformat en egenutvecklad 
styrmodell för kommunikation gällande IT, där ledningen möjliggjort ett 
diskussionsforum för regelbunden och övergripande diskussion gällande gemensam 
IT. Detta forum ämnar uppmärksamma en aktiv diskussion gällande IT inom 
organisationen, samt främja att förvaltningschefer och IT-chefer blir mer samspelta i 
diskussionen. Liknande detta exempel, är det andra respondenter som beskriver hur 
de möjliggjort ökad kommunikation genom att skapa gemensamma forum, samt 
tydliggöra befintliga kommunikationsmodeller.  
 
Ett ytterligare exempel på att tillämpa ett gemensamt forum för att främja tydlig 
kommunikation var en kommun som skapat ett IT-råd (Steering committee). Detta 
IT-råd har möjliggjort att man inom organisationen lättare kan kommunicera om 
kommande och pågående IT-projekt. Idag sitter representanter från olika enheter 
inom kommuner som medlemmar i IT-rådet. Respondenten från organisationen 
påpekade dock att en möjlighet till förbättring är att kommunikationen kan fokusera 
på att nå ner på lägre nivåer inom organisationen, detta för att optimera 
kommunikationsprocesserna.  
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Slutligen, i vissa av de studerade organisationerna, främst de som tillämpat IT 
governance under en kortare tid, sker kommunikationsprocesserna mer informellt. 
Ett exempel på detta var en kommun som påpekar att tydliga 
kommunikationsprocesser är viktigt då det kan effektivisera arbetet, men att det 
kräver både tid och engagemang för att utvecklas. Kommunen planerar därför att 
prioritera denna faktor i framtiden då organisationen kommit längre med 
implementeringen av IT governance.  

4.2.10 Anpassad organisationsstruktur 
Mogen och utvecklad IT governance beskrevs av cirka femton respondenter som en 
möjlighet till att information och IT lösningar skall nå flera delar av organisationen 
och smidigt flyta mellan enheter. Detta resonemang var något som enligt vissa 
respondenter ibland förutsätter en lämplig organisationsstruktur. Detta påvisas 
exempelvis i fall då respondenter beskrev att en omorganisering ansågs vara 
nödvändig för att deras IT governance-modell skulle fungera. Att arbeta med att 
aktivt anpassa organisationsstrukturen beskrevs därför vara en faktor för att främja 
mogen IT governance.  
 
En respondent påpekade att deras IT governance-arbete i början inte fungerade 
optimalt, enheter blev lätt isolerade och arbetade inte tillsammans. Liknande detta 
beskrev en respondent från en myndighet hur omorganisering varit nödvändigt och 
beskrev hur organisationen vid början av deras implementering av IT governance 
arbetat enligt linjestruktur. Detta var dock inte optimalt med avseende på 
organisationens IT governance-mognad, då deras val av IT governance-ramverk och 
organisationsstruktur inte anpassats efter varandra. Respondenten beskrev hur man 
istället för att byta ut den redan implementerade IT governance styrmodellen valde 
att omorganisera. I dagsläget genomför organisationen en organisatoriskförändring 
genom att frångå linjestruktur och utveckla en nätverksstruktur. Detta var något 
respondenten hoppades skulle effektivisera IT governance-arbetet. Respondenten 
påpekade dock att organisationsstruktur och exempelvis ett IT governance-ramverk 
eller IT-krav skall mötas halvvägs, ingen av parterna skall styra för mycket.  
 
Det som blir uppenbart under studien är att de studerade organisationerna är olika 
med avseende på organisationsstruktur och typ av organisation, det går därför inte 
att peka ut en organisationsstruktur som passar alla. I linje med vad en respondent 
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från en större kommun påpekade, bör man därför alltid utgå från den aktuella 
situationen och den specifika organisationens vision och hur man vill använda IT. 
Det viktigaste är att det är ett ömsesidigt utbyte mellan IT och organisationsstruktur.  

4.2.11 Tydligt definierade och uppdaterade IT-styrdokument 
Likt många andra av de studerade organisationerna redogjorde en respondent från 
en kommun för att IT-strategin är grunden till all typ av IT-verksamhet och därför 
en viktig del av ett fungerande IT governance-arbete. Liknande detta beskrev en av 
respondenterna från en kommun med hög grad av IT governance-mognad, att det är 
via IT-strategin som den långsiktiga IT governance planeringen säkerställs. Vidare 
menade respondenten att det är via IT-styrdokumenten som organisationen 
säkerställer att IT-investeringarna gör verksamhetsnytta. Dessa resonemang lyfte 
tydligt definierade och uppdaterade IT-styrdokument som en faktor som 
organisationer arbetar med för att främja mogen IT governance. 
 
Enligt respondenterna möjliggör en definierad IT-strategi kontroll över hur en 
organisation vill arbeta med IT. En representant från en kommun menade med 
avseende på detta att en viktig del i att skapa effektiv IT governance är att definiera 
en strategisk plan om hur organisationen vill styra IT. Utifrån detta bör 
organisationen definiera viktiga moment såsom informationsstruktur och 
teknologisk inriktning. Respondenten påpekade vidare att det är genom IT-strategin 
som organisationen definierar fokusområden för utveckling, där IT fungerar som ett 
verktyg och möjliggörare.  
 
De organisationer som upplevde att de lyckats bra med sitt IT governance-arbete 
beskrev att de strävar efter att regelbundet revidera IT-strategin, för att ständigt 
hålla den uppdaterad. Helst bör IT-strategin, enligt respondent från en större 
organisation, utvärderas varje år. Detta resonemang går att jämföra med att 
organisationer med något lägre IT governance-mognad enbart utvärderade sin IT-
strategi var tredje eller var fjärde år, i samband med att verksamhetsmål och budget 
definieras.  
 
Slutligen, en respondent från en av de större organisationerna beskrev hur de valt att 
inkludera ett program för digital förnyelse i sin IT-strategi. Detta är kopplat till 
statens beslut om digitalisering. Enligt respondenten var det viktigt att inkludera 
detta krav i en definierad strategi, ”annars skulle vi nog inte genomföra kravet” menade 
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respondenten. Liknande detta resonemang använder vissa organisationer IT-
strategin som stöd för hur samarbetet mellan IT och verksamhet skall struktureras 
och ett sätt att säkerställa att det blir gjort.  

4.2.12 Uppföljning 
De organisationer som ansåg sig ha en välfungerande och mogen IT governance 
påvisade ett gemensamt tema, vikten av att prioritera och genomföra uppföljning av 
IT-projekt. Uppföljningen kan fokusera på att utvärdera vad som gått bra, vad som 
kunnat göra bättre, om IT och verksamhet sammanlänkas osv. Detta tema kan 
kopplas till faktorn mätbarhet. Faktorn om uppföljning är dock mer deskriptivt, med 
ett primärt fokus på att övergripande analysera exempelvis processer eller projekt 
och finna förbättringsområden, inte specifika mätetal. 
 
Ett exempel på den nytta utvärdering kan göra med avseende på IT governance-
mognad, är från en av de största organisationerna med den högsta graden av IT 
governance-mognad. Denna organisation var en av de få organisationer som 
formellt utvärderade genomförda IT-projekt och IT-investeringar. Detta var något 
respondenten ansåg vara viktigt gällande effekten och framgången av 
organisationens IT-governance. Respondenten lyfte därför utvärdering som en 
betydande faktor att fokusera på och arbeta med för att främja mognad och 
fortlevnad gällande IT governance.  
 
Ett ytterligare exempel på att uppföljning lyftes som en framgångsfaktor för mogen 
IT governance kommer från en kommun. Inom kommunens organisation har man 
tagit ett aktivt beslut om att följa upp samtliga IT-projekt och IT-investeringar samt 
utvärdera potentiella IT-behov. Respondenten från kommunen beskrev hur 
projektansvariga inom IT-enheten därför aktivt söker upp kunder inom respektive 
kundsektor för planering, genomförande och uppföljning. Detta ansåg respondenten 
vara ett sätt för IT-enheten att säkerställa att de går åt rätt håll. Denna typ av 
uppföljning påpekade respondenten var något som hjälpt organisationens IT 
governance-arbete, till att bli vad det är idag samt att IT-investeringarna gör större 
nytta. 
 
De organisationer som i dagsläget inte tillämpar någon form av utvärderande 
uppföljning på gjorda IT-investeringar påpekade att detta dock var ett område de 
gärna utvecklade. En respondent från en mindre kommun där man idag inte aktivt 
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utvärderar IT-relaterade investeringar, ansåg dock att ”då verksamheten noga 
analyserat genomförandet går det att tydligare se de positiva effekterna samt eventuell 
problematik med dessa”.   
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5. Diskussion 
Detta kapitel utgör studiens diskussion. Diskussionen analyserar studiens resultat med 
avseende på empiri och teori, diskussionen utgår därför från de teman som identifierats i 
tidigare kapitel. Kapitlet har som primärt fokus att analysera studiens resultat med avseende 
på att besvara studiens forskningsfråga ”vad arbetar organisationer inom offentlig sektor 
med för att främja mogen IT governance?”. Diskussionen sammanlänkar även det redovisade 
resultatet med den teoretiska referensramen (se kapitel 3) samt den definierade 
problembakgrunden (se kapitel 1).  

5.1 IT governance-mognad inom offentlig sektor 
Den genomsnittliga IT governance-mognadsgraden hos de organisationerna som 
deltagit i denna studie är 3.0. En organisation med IT governance-mognad 3 beskrivs 
enligt Luftman (2000), som en organisation med relevanta IT governance-processer 
genomgående i hela organisationen. Överlag upplever jag att detta stämmer överens 
med hur de studerade organisationerna beskriver deras IT governance-arbete. Detta 
resultat upplevde jag var något väntat på grund av att IT-styrning är ett område 
som, enligt Regeringen (2012) beskrivs som ett aktuellt och prioriterat område inom 
denna sektor. Resultatet kopplas även till Guldentops (2004b), som redogör för hur 
organisationer inom offentlig sektor generellt graderas med en hög grad av IT 
governance-mognad.  
 
Vidare påvisades även den problematik gällande framgångsrikt IT governance-
arbete, som bland annat ITGI (2003) påpekar finnas inom denna sektor. Denna 
problematik har inte närmare undersökts inom ramarna för denna studie, fokus 
ligger på vad som faktiskt görs inom organisationerna för att utveckla IT 
governance-mognaden.  
 
Detta avsnitt utgörs av en diskussion som skall fokusera på att besvara studiens 
syfte. Diskussionen utgår därför i den definierade forskningsfrågan: 

-‐ Vad arbetar organisationer inom offentlig sektor med för att främja mogen IT 
governance?  

 
För tydlighetens skull är detta avsnitt strukturerat enligt de teman som identifierats 
främja mogen IT governance. Vad de studerade organisationerna arbetar med för att 
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främja IT governance-mognaden presenterades i föregående kapitel, kapitel 4 utgör 
därför grunden för den analytiska diskussion som förs i detta kapitel.  

5.2 Engagemang 
Engagemang beskrevs av Weill & Ross (2004), Van Grembergen (2004), Symons 
(2005), Luftman (2000) samt Ali & Green (2005) som en viktig faktor att arbeta med 
för att nå mogen IT governance. Författarna beskriver att IT governance är ett ämne 
som kräver stort engagemang från såväl ledning, som från de anställda, ett 
resonemang som återkommer hos de respondenter som deltagit i studien.  
 
Precis som Weill & Ross (2004) påpekar, ansåg flera av respondenterna att det krävs 
en vilja till att utvecklas och ständigt lära sig för att IT governance skall fungera. 
Detta resonemang kan tolkas som att engagemang är något som beskrivs som en 
nyckelfaktor att arbeta med för att nå mogen IT governance.  
 
Trots att samtliga av de studerade organisationerna ansåg att engagemang var en av 
de viktigaste faktorerna till effektiv IT governance yttrade sig detta i olika grad och 
på olika sätt beroende på organisation. De respondenter som representerade 
organisationer med de högsta IT governance-mognadsgraderna, var de som även jag 
uppfattade vara mest dedikerade och engagerade gällande organisationens IT 
governance-arbete.  
 
Precis som Nfuka & Rusu (2011) påpekar ansåg flera av dessa respondenter att det 
är viktigt att utveckla en delad förståelse inom organisationen, samt att engagemang 
inte enbart finns på ledningsnivå. Vissa av respondenterna ansåg att detta delade 
engagemang och förståelse kan främja organisationens fortlevnad, ett resonemang 
som kan kopplas till Van Grembergen (2002). Van Grembergen (2002) menar att 
genom en delad förståelse för vad IT governance kan bidra med, främjar detta 
framgångsrik och välutvecklad IT governance. Att arbeta med ett aktivt 
engagemang inom organisationen lyftes därför som en viktig faktor enligt både 
empiri och teori. 
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Tänkvärda aspekter gällande att arbeta med faktorn om ett aktivt engagemang för 
IT governance:  

-‐ Engagemang beskrivs enlig teori samt av yrkesverksamma vara en nyckelfaktor för att 
möjliggöra mogen IT governance inom en organisation.  

-‐ För maximal effekt, med avseende på IT governance-mognad, menar yrkesverksamma 
att det krävs en delad förståelse genom hela organisationen, från både ledningsnivå 
och lägre nivåer. Förståelsen bör fokusera på vad mogen IT governance kan tillföra 
organisationen.  

-‐ Resultatet och effekten av engagemang syns enligt respondenter efter en längre tids 
aktiv tillämpning. 

5.3 Tydlig roll och ansvarsfördelning  
Luftman (2000) och Weill & Ross (2004) anser att tydlig rollfördelning främjar IT 
governance-mognaden. Jag anser att författarnas resonemang är i linje med Symons 
(2005) samt Guldentops (2004), som beskriver hur tydlig rollfördelning skapar mer 
definierade ansvarsområden, vilket även främjar IT governance-mognaden. 
Generellt var det organisationer med en IT governance-mognad över 3.0 som 
uppgav att de aktivt arbetade med faktorn om tydlig roll och ansvarsfördelning på 
ett fungerande sätt. Likt Weill & Ross (2004) upplevde dessa respondenter att ett 
tydliggörande gällande organisationens roll och ansvarsfördelning medfört 
effektivare IT governance. Denna effektivitet främjade i ett förlängt steg 
organisationens IT governance-mognad.  
 
Vidare påpekade respondenter, likt Van Grembergen & De Haes (2005), att det som 
passar för en organisation inte nödvändigtvis passar för en annan. Min tolkning är 
med grund i detta att de organisationer som med framgång inkluderat tydliga roller 
och ansvarsområden inom organisationen, även var de som detaljerat anpassat dessa 
till sin egen organisation och dess vision. Denna anpassning tog exempelvis hänsyn 
till att utforma specifika roller med grund i ett definierat behov och hur 
organisationen vill arbeta med IT.  
 
Likt Symons (2005) beskrev respondenter hur de tagit hänsyn till aspekter som 
vilken typ av organisation det gäller, organisationskultur och inom vilken bransch 
organisationen verkar. Respondenter påpekade att dessa faktorer kan vara 
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avgörande för vilka roller och ansvarsområden som främjar den specifika 
organisationens IT governance. Dessa resonemang anser jag lyfter att denna faktor 
är en faktor som i så stor utsträckning som möjligt bör anpassas till den specifika 
organisationen. 
 
Tänkvärda aspekter gällande att arbeta med faktorn tydlig roll och 
ansvarsfördelning:  

-‐ Det som passar en organisation passar inte en alla. Skräddarsy och anpassa därför 
roller och ansvarsområden till den specifika organisationen.  

-‐ Definiera roller med grund i ett definierat behov. Ta hänsyn till organisationens 
kontext och inom vilken bransch organisationen verkar, i samband med att roller och 
ansvarsområden utvärderas. 

5.4 IT integreras med andra enheter inom organisationen  
ITGI (2003) beskriver likt Luftman (2000) att IT governance bör integreras med andra 
enheter inom en organisation, för att fungera effektivt. Att arbeta med att integrera 
IT governance med flera enheter inom organisationen var, likt de teoretiska 
källornas resonemang, något som även respondenterna ansåg vara viktigt att 
prioritera för att främja IT governance-mognaden.  
 
Denna faktor var det dock sex respondenter som upplevde vara svår att definiera 
och genomföra i praktiken. Detta då de studerade organisationerna ofta består av 
flera mindre enheter som exempelvis olika institutioner, skolor och myndigheter. 
Detta resonemang upplevde jag var återkommande i framförallt de större 
organisationerna. Respondenter från dessa organisationer påpekade att, för att 
underlätta IT governance-arbetet bör man utforma en specifik strategi. Denna 
strategi bör grundas i hur IT rent praktiskt skall integreras inom organisationen. En 
respondent beskrev att detta krävdes för att inte integrationen skulle bortprioriteras 
eller glömmas bort. Detta resonemang anser jag kan kopplas till Symons (2005), som 
beskriver hur IT governance-mognad kräver definierade strategier för att uppnås.  
 
De organisationer som upplevde att de effektivt inkluderade flera enheter, ansåg att 
detta möjliggjorde en ökad förståelse för de olika verksamheterna. Likt Brisebois, 
Boyd & Shadid (2009), påpekade därför respondenter vikten av att IT governance 
inte skall behandlas isolerat. Detta resonemang kan även sammanlänkas med bland 
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annat Broadbent & Weill (1998) samt Luftman (2000) resonemang om att IT bör 
genomsyra samtliga nivåer av en organisation. 
 
Slutligen, en aspekt gällande denna faktor jag anser är viktig att lyfta är den att 
respondenter från de organisationerna med högst mognadsgrad ansåg att 
standardiseringar var viktigt att prioritera. Genom att tillämpa samma typ av 
standard inom samtliga av organisationens enheter, menade respondenter främjar 
förståelsen mellan enheter och minskar risken för missförstånd.  
 
Tänkvärda aspekter gällande att arbeta med faktorn om att IT bör integreras med 
andra enheter inom organisationen:  

-‐ För att säkerställa att specifika nivåer eller enheter av en organisation nås av IT 
visionen, föreslås det enligt teoretiska källor och yrkesverksamma att man med fördel 
kan definiera en strategi om hur integrationen praktiskt skall ske.  

-‐ Isolera inte IT till enbart exempelvis en IT-enhet, sprid IT och gör det tillgängligt för 
flera nivåer. Ett exempel är att återkoppla IT-tillämpningen inom varje specifik enhet 
samt utvärdera och utforma IT-relaterade krav från enheten. 

-‐ Inkludera så många enheter som möjligt i organisationens IT-arbete. Yrkesverksamma 
föreslår med avseende på ökad struktur, att standardiseringar bör prioriteras inom 
hela organisationen.  

5.5 IT governance finns med i organisationens framtidsvision  
I linje med Guldentops (2004a) samt Weill & Ross (2004) ansåg respondenter att en 
framtidsvision gällande organisationens IT governance är ett viktigt element för att 
nå mogen IT governance. Respondenter resonerade likt Weill & Ross (2004), om hur 
en framtidsvision om IT governance kan förtydliga en definition av framtida mål 
och öka chanserna att målen nås.  
 
Vidare beskriver en respondent från ett universitet vikten av att IT governance finns 
med i organisationens framtidsvision, genom att definiera IT governance som ett 
måste inför framtiden och nya digitala krav. Detta resonemang stämmer väl överens 
med regeringens (2012) vision om att Sverige skall bli bäst i världen på att använda 
digitaliseringens möjligheter. Jag tolkar det därför som att faktorn blivit mer 
prioriterad på grund av externa krav. 
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Faktorn om att inkludera IT governance i organisationens framtidsstrategi var något 
som i de flesta fall uppmärksammades genom att inkludera faktorn i 
organisationens styrdokument för IT. På så sätt ansåg respondenterna, likt Weill & 
Ross (2004) att det möjliggör en handlingsplan, samt ett säkerställande för 
fortlevnaden av IT governance. En respondent beskrev likt Guldentops (2004) 
resonemang, att detta möjliggör att verksamhetsmässiga mål och 
verksamhetsmässiga mål tydligare kan sammanlänkas. Ett sätt att inkludera IT 
governance i en organisations framtidsvision beskrev en respondent från ett 
landsting, att dennes organisation gjort genom att investera i ett nytt affärssystem 
som inkluderar IT governance.  
 
Tänkvärda aspekter gällande faktorn om att IT governance bör finnas med i 
organisationens framtidsvision:  

-‐ Inkludera framtidsvisionen om IT governance i organisationens IT-styrdokument. 
Detta kan säkerställa att IT governance prioriteras och utvecklas i framtiden. 

-‐ De digitala krav som idag ställs på organisationer kommer troligtvis att kvarstå och 
sannolikt öka i framtiden. Detta anser yrkesverksamma skapar ett krav på att IT 
governance bör prioriteras i organisationens framtidsvision, detta kan därför främja 
IT governance-mognaden.  

5.6 Samspel mellan IT och verksamhet  
Ett ökat samspel mellan IT och verksamhet beskrevs i teoretiska källor (exempelvis 
ITGI, 2003; Symons, 2005; Weill & Ross, 1998) samt av vissa respondenter som ett av 
de primära målen med att implementera och arbeta med IT governance. Oavsett 
organisationens IT governance-mognadsgrad tyder resultaten av denna studie på att 
de som tillämpar med IT governance på ett eller annat sätt valt att prioritera denna 
faktor. Att fokusera på samspelet mellan IT och verksamhet kan därför tolkas som 
en faktor som främjar mogen IT governance.  
 
Det beskrevs olika metoder för att arbeta med denna faktor, jag upplevde att det var 
organisationens syn på IT som påverkade hur samspelet mellan IT och verksamhet 
utformades. De organisationerna med högst IT governance-mognadsgrad beskrev 
att de aktivt arbetade enligt en definierad plan. Precis som Luftman (2000), Weill & 
Ross (2004) samt Guldentops (2004) beskriver, främjas mogen IT governance av att 
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aktivt sammanlänka IT-mål med verksamhetens mål. Denna sammanlänkning 
uppgav respondenter från organisationer med hög IT governance-mognad, 
förutsatte att de ständigt fokuserade på att ställa eventuell IT-investering mot både 
IT-mål och verksamhetsmål. Detta skapar enligt respondenterna, i linje med Symons 
(2005), en ökad kontroll över att skapa och bibehålla samspel mellan IT och 
verksamhet.  
 
Denna faktor lyftes även som en möjliggörande faktor för att öka balansen mellan IT 
och verksamhet, något som den digitala agendan för Sverige (Regeringen, 2014b) 
strävar efter. Respondenter lyfte den digitala agendan som ett incitament till att 
arbeta med IT governance och att denna faktor därför var något som prioriteras i 
tidigt stadium.  
 
Tänkvärda aspekter gällande faktorn om samspel mellan IT och verksamhet:  

-‐ Planera IT governance och strukturera nya IT-investeringar för att tydligt uppfylla 
både IT-mål och verksamhetsmässiga mål.  

-‐ Att formulera en plan för hur IT och verksamhet skall utvecklas uppger flera 
yrkesverksamma är ett av de primära stegen i att arbeta med IT governance och 
främja IT governance-mognad. 

5.7 Medvetenhet av IT-relaterade risker 
Luftman & Brier (1999) samt Symons (2005) beskriver hur mogen IT governance 
främjas genom att organisationer aktivt hanterar IT-relaterade risker. Detta var 
något respondenterna höll med om och ansåg vara viktigt att arbeta med. Trots detta 
var det inte många respondenter som beskrev att de aktivt arbetade med denna 
faktor. De som dock uppgav att de arbetade med denna faktor var generellt 
organisationer som skattades med en IT governance-mognadsgrad över 4.  
 
Dessa organisationer beskrev det ITGI (2000) påpekar, att en hantering gällande IT-
relaterade risker är ett av de viktigaste momenten i IT governance-arbetet. Exempel 
på handlingar för att hantera dessa risker är organisationer som genomförde 
regelbundna riskanalyser, samt förstudier innan och under projekt.  
 
Genom att definiera och tydliggöra potentiella risker beskriver en av 
respondenterna, från en kommun med hög IT governance-mognad, likt Luftman 
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(2000) att det kan främja ett arbete med effektiv IT governance. Vidare påpekade 
respondenten att mer kunskap inom en organisation gällande potentiella risker, 
möjliggör en mer fungerande strategi för IT och IT governance. Denna strategi ansåg 
respondenten medför att organisationen kan undvika de identifierade riskerna, 
något som främjar IT governance-arbetet och dess mognad.  
 
Tänkvärda aspekter gällande faktorn om en medvetenhet av IT-relaterade risker:  

-‐ Genomför regelbundna riskanalyser och förstudier i samband med projekt, efter 
genomförd förstudie kan en ytterligare riskanalys genomföras. På så sätt anser 
yrkesverksamma att kontrollen över IT governance ökar, vilket minskar risken för 
misstag och felaktiga investeringar.  

-‐ Låt identifierade risker påverka utformandet av den framtida strategin. Respondenter 
beskriver att detta främjar IT governance-arbetet genom att organisationen aktivt lär 
av sina misstag samt tar potentiella risker i beaktning.  

5.8 Mätbarhet 
Mätbarhet var en faktor som beskrevs vara viktig enligt teori (exempelvis ITGI, 2003; 
Van Grembergen, 2005; Symons, 2005) för att främja mogen IT governance. Detta 
tankesätt fanns även hos de respondenter som aktivt arbetade med att mäta 
organisationens IT governance. Likt ITGI (2000), Luftman (2000) och Symons (2005), 
ansåg en respondent från ett universitet, att genom mätning kan organisationen 
skapa en handlingsplan för att nå en högre grad av IT governance-mognad.  
 
ITGI (2003) samt Symons (2005) menar att utan mätning och utvärdering av en 
organisations IT governance fungerar ingen av de övriga IT governance-processerna 
effektivt. Detta visade sig dock inte upplevas spela lika stor roll i empirin då 
organisationer utan mätning beskrev att de överlag hade fungerande IT-processer. 
Fem organisationer tillämpade inte aktivt någon form av mätbarhet, trots att de 
ansåg att det var en viktig faktor. Vissa av dessa respondenter menade att mätningar 
inte var prioriterat då det inte gäller en vinstdrivande organisation. Kanske var det 
en uppfattning om att mätbarhet enbart fokuserar på termer som vinst eller liknande 
som medförde dessa svar. Under den empiriska insamlingen fanns det dock 
respondenter som ansåg att mätbarhet i enighet med ITGI (2003) samt Symons 
(2005) främjar kostnadseffektivitet.  
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Det var enbart de organisationer som genomförde regelbundna mätningar som 
skattades med högst IT governance-mognad. Att mäta IT governance kan därför 
klassas som en faktor som främjar IT governance-mognaden, men eventuellt inte 
nödvändig för att enbart nå en medelhög IT governance-mognad. 
 
En respondent från en av de organisationer som genomförde regelbundna 
mätningar menade, likt ITGI (2003) samt Symons (2005), att mätningar är ett sätt att 
öka kontrollen över att organisationens IT governance-arbete går åt rätt håll. Vidare 
påpekade respondenten, i linje med Symons (2005), att IT governance bör mätas för 
att möjliggöra en definition av de viktigaste och de mest nödvändiga 
förändringarna. I denna organisation genomfördes så kallade nyttoanalyser samt 
effektmätningar i samband med varje projekt. Slutligen påpekade respondenter från 
de organisationer som genomförde regelbundna mätningar, det Luftman (2000) 
beskriver, att detta kan påvisa eventuella mönster i organisationens IT governance.  
 
Tänkvärda aspekter gällande faktorn mätbarhet:  

-‐ Genomför regelbundna mätningar med avseende på projektbasis, beroende på vilken 
typ av projekt det avser bör olika faktorer mätas. 

-‐ Dokumentera samtliga mätningar för att studera eventuella mönster i mätningarnas 
värden och i IT governance-arbetet. 

-‐ Genomför mätningar av IT governance för att på så sätt definiera organisationens 
nuläge. Genom detta kan en handlingsplan definieras, gällande vad som kan utvecklas 
för att nå en högre grad av IT governance-mognad.  

5.9 Beslutsprocesser gällande IT 
Likt Van Grembergen & De Haes (2005), Luftman (2000) samt Weill & Ross (2004) 
ansåg respondenter att tydliga beslutsprocesser gällande IT har främjat deras IT 
governance-mognad. I linje med Symons (2005) påpekade respondenter att, genom 
att integrera tydliga beslutsprocesser som en del av verksamheten möjliggör detta en 
form av kvalitetssäkring med avseende på IT. Genom att tydligt strukturera vem 
som beslutar om vad, påpekade respondenter att detta främjade organisationens IT 
governance-mognad. En ytterligare viktig aspekt som påpekades av en respondent 
från ett landsting med hög IT governance-mognad, var att inte låta beslut vara 
beroende av en allt för hög organisatorisk nivå.  
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Beslutsfattande var något som de flesta organisationer över mognadsgrad 3 aktivt 
arbetade med. Det var dock skillnader gällande hur organisationer valt att arbeta 
med att förtydliga beslutsprocesser. Det som var tydligt var att samtliga 
organisationer fokuserade på att förkorta beslutsprocesser i den mån det är möjligt. 
Vissa respondenter uppgav att deras IT governance-ramverk underlättat detta 
mycket. Av de organisationer som deltagit i denna studie var ramverk som Pm3 
samt ITIL vanliga. 
 
Likt Ali & Green (2005) föreslår, arbetade flera av dessa organisationer även med 
definierade beslutsområden. Ofta var dessa områden kopplade till en IT-styrgrupp 
eller IT-råd. Detta ansåg respondenter möjliggjorde ett gemensamt forum för att 
exempelvis diskutera om beslut och eventuella IT-processer för tillvägagångssätt. 
Även Huang et al. (2010) påpekar de fördelar respondenterna upplever gällande att 
forma ett forum. Vidare kan dessa fördelar kopplas till De Haes & Van Grembergens 
(2002) resonemang om att ett fokus på strategiskt ledarskap och planering främjar IT 
governance-mognad.  
 
Tänkvärda aspekter gällande att arbeta med faktorn om IT-relaterade 
beslutsprocesser:  

-‐ Utarbeta en detaljerad strategi om hur tydliga beslutsprocesser skall integreras och bli 
en naturlig del av verksamheten.  

-‐ Att utgå från ett IT governance-ramverk upplevs av flera yrkesverksamma som ett 
stöd för att skapa struktur. 

-‐ Sträva efter att förkorta beslutsprocesserna, samt att inte hålla dem på för hög nivå 
inom organisationen.  

-‐ Utforma plattformar som exempelvis gemensamma forum för att möjliggöra en 
diskussion gällande hur IT-relaterade beslut inom organisationen bör tas. 

5.10 Tydlig kommunikation gällande IT 
Luftman (2000) samt Van Grembergen, De Haes & Guldentops (2004b) beskriver att 
tydlig kommunikation är en viktig faktor för mogen IT governance. Författarna 
påpekar att detta möjliggör positiva effekter som effektiva investeringar och därför 
minskade kostnader. Dessa positiva effekter var något respondenter påpekade och 
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lyfte därför tydlig kommunikation som en viktig faktor att utveckla för att nå mogen 
IT governance. Vissa respondenter ansåg med avseende på detta att tydlig 
kommunikation är ett måste inom offentlig sektor där det är skattebetalarnas pengar 
som finansierar verksamheten.  
 
Det var trots denna medvetenhet om faktorns positiva effekter inte många 
organisationer som enligt definierad plan arbetade med tydlig kommunikation. Det 
fanns dock organisationer som hade tydliga planer gällande kommunikationen. 
Överlag hade dessa organisationer medel till hög IT governance-mognad.  
 
De respondenter med hög grad av IT governance redogjorde för hur de tog hjälp av 
implementerade IT governance-ramverk för att tydliggöra kommunikation. Detta 
var den vanligaste åtgärden för att främja kommunikationen inom organisationen. 
Likt Bowen et al. (2007) påpekar, upplevde respondenter att detta förtydligade 
kommunikationen inom organisationen, vilket underlättade deras IT governance-
arbete. En viktig aspekt gällande kommunikation påpekades av en respondent som 
ansåg att fokus för tydlig kommunikation bör vara att nå så långt ner i 
organisationen som möjligt. Respondenten menar, likt Luftman (2000) att IT 
governance och IT i allmänhet är ett så pass komplext område att kommunikation 
gällande IT detta bör beröra alla, inte bara ledningsnivå.  
 
Andra exempel på vad organisationerna beskrev att de arbetade med för att främja 
tydliga kommunikationsprocesser var att använda gemensamma forum som 
exempelvis IT-råd. Detta kan sammanlänkas med Ali & Green (2005) samt Huang et 
al. (2010) som anser att kommunikationsprocesser, likt beslutsprocesser, främjas av 
möjlighet till gemensamma forum och tydliga riktlinjer.  
 
Tänkvärda aspekter gällande att arbeta med faktorn om tydliga 
kommunikationsprocesser:  

-‐ Prioritera att skapa en strategi för hur kommunikationen skall bli tydligare.  

-‐ Genom att ta hjälp av ett implementerat IT governance-ramverk kan 
kommunikationsprocesser förtydligas. Vissa väljer att enbart använda vissa delar av 
ett specifikt ramverk för att fokusera på ett specifikt område.  
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-‐ Möjliggör gemensamma forum för kommunikation. Exempelvis ett IT-råd med 
huvudsakligt syfte att lyfta kommunikationsprocesser inom organisationen.  

5.11 Anpassad organisationsstruktur 
Under den genomförda litteraturstudien lyftes inte en anpassad 
organisationsstruktur av så många teoretiska källor som en huvudsaklig faktor för 
att främja mogen IT governance. Luftman (2000) samt Ali & Green (2005) var de 
källor som ansåg att en anpassad och definierad organisationsstruktur är en viktig 
del av fungerande IT governance. Detta var dock en faktor som respondenter 
upplevde vara viktig med avseende på vad de fokuserar på för att främja mogen IT 
governance. Faktorn kan kopplas till den tidigare beskrivna faktorn om tydlig roll 
och ansvarsfördelning. Faktorn om anpassad organisationsstruktur är dock mer 
övergripande och syftar på den övergripande organisationsstrukturen. Detta kan 
exempelvis handla om vilken typ av organisationsstruktur organisationen tillämpar 
samt hur organisationens enheter, roller och ansvarsområden förhåller sig till 
varandra.  
 
Respondenter ansåg att en lämplig organisationsstruktur var något som underlättar 
IT governance-arbetet. Detta kan sammanlänkas med Luftmans (2000) resonemang 
om att IT governance kan kräva omorganiseringar för att fungera effektivt. En viktig 
aspekt gällande detta är dock, likt Van Grembergen (2004) påpekar, att verksamhet 
och IT möts halvvägs. I linje med detta beskrev en respondent att omorganisering 
varit nödvändig för att möjliggöra att deras IT governance-modell skulle fungera. 
Respondenten var dock noga med att påpeka att det handlade om ett givande och 
tagande från både organisationsstruktur och IT.  
 
Respondenter påpekade även att en anpassad organisationsstruktur kan möjliggöra 
att IT governance inte blir isolerat, något som i sig är en viktig faktor för fungerande 
IT governance (Luftman, 2000). Likt ITGI (2003) beskriver respondenter att det krävs 
en strategi för att inkludera IT governance i organisationen, därför kan en anpassad 
organisationsstruktur vara en del av detta.  
 
Som nämnt i empiri, samt i Symons (2005), går det inte att peka ut en 
organisationsstruktur som passar alla organisationer som tillämpar IT governance. 
För att främja IT governance-mognaden bör en organisation därför utgå från den 
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aktuella situationen och hur man inom organisationen vill använda IT. Med 
avseende på respondenternas svar och teoretiska källor är det viktigt med ett 
ömsesidigt utbyte mellan IT och organisationsstruktur.  
 
Tänkvärda aspekter gällande att arbeta med faktorn om att anpassa 
organisationsstrukturen: 

-‐ Utgå från den specifika organisationen, dess nuläge och vision om hur IT skall 
användas. 

-‐ Krav från organisationsstruktur och IT governance bör prioriteras och mötas 
halvvägs. På så sätt möjliggörs ett givande och tagande, vilket främjar mogen IT 
governance.  

5.12 Tydligt definierade och uppdaterade IT-styrdokument 
IT governance beskrivs av Brisebois, Boyd & Shadid (2009) som en del av en 
organisations IT-strategi. Tydligt definierade IT-styrdokument beskrivs därför som 
en viktig faktor för IT governance. Gällande IT governance-mognad lyfts dock inte 
tydligt definierade och uppdaterade IT-styrdokument som en direkt faktor för att 
främja mogen IT governance-mognad i teorin. Under studiens genomförda 
intervjuer och i enkätsvar lyfte respondenter dock vikten av definierade IT-
styrdokument, med avseende på att främja IT governance-mognad.  
 
Respondenterna påpekade likt Brisebois, Boyd & Shadid (2009) att organisationens 
IT-strategi är grunden till IT-verksamheten och därför en viktig del av ett 
fungerande IT governance-arbete. Respondenter i studien uppgav att IT-strategin 
därför var viktig för hur de arbetade med IT governance och hur de genomförde IT-
investeringar. Att fokusera på att utveckla en IT-strategi, som är genomtänkt och 
anpassad för den specifika organisationen, kan därför anses vara en faktor att 
fokusera på för att nå mogen IT governance.  
 
En respondent påpekade att en tydlig IT-strategi främjar att den långsiktiga IT 
governance planeringen säkerställs, samt att IT-investeringarna gör 
verksamhetsnytta. Detta kan kopplas till ITGI (2003) som beskriver vikten av en 
tydlig IT-strategi. Vidare påpekar författaren, likt det flera respondenter påpekade, 
att genom en tydlig IT-strategi definieras fokusområden för utveckling, där IT 
fungerar som ett verktyg och möjliggörare.  
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Jag upplever även, med grund i empirin, att en IT-strategi är viktigt med avseende 
på hur organisationer vill använda IT i organisationen. Detta kan kopplas till 
Luftman (2000) samt Symons (2005) som redogör för IT:s roll inom organisationer. 
Vidare påpekar Symons (2005) även att IT-strategin bör vara aktuell och uppdaterad. 
Empirin tyder på att de organisationer som har lyckats bra med sitt IT governance-
arbete fokuserar efter att regelbundet revidera IT-strategin, för att ständigt hålla den 
aktuell. Helst bör IT-strategin, enligt en respondent från en större organisation, 
utvärderas varje år för att maximera effekten och mognaden av IT governance. 
 
Tänkvärda aspekter gällande att arbeta med faktorn om tydligt definierade och 
uppdaterade IT-styrdokument: 

-‐ Definiera en IT-strategi med fokus på organisationen och dess mål.  

-‐ De organisationer som lyckats bäst beskriver att de lagt ner mycket tid på att 
detaljerat utforma sin IT-strategi. Vidare bör man kontrollera att strategin motsvarar 
mål inom både IT och verksamhet.  

-‐ IT-strategin bör kontinuerligt uppdateras. Yrkesverksamma från organisationer med 
hög IT governance-mognad, föreslår en utvärdering varje år. 

5.13 Uppföljning 
Likt Weill & Ross (2004) påpekar respondenter vikten av att utvärdera och mäta IT 
governance. Detta anses optimera effektiviteten av IT governance och minska 
onödiga kostnader. De respondenter med högst IT governance-mognad redogjorde 
för hur de fokuserade på uppföljning efter varje genomförd IT-investering eller IT-
projekt. Vidare påpekar dessa respondenter vikten av uppföljning som en del i att 
främja mogen IT governance.   
 
Faktorn om uppföljning lyftes främst i samband med att respondenterna besvarade 
frågan om de tillämpade mätning i samband med IT governance. Respondenter 
organisationer som skattades med IT governance-mognadsgrad från 4 till 5, uppgav 
då att de genomförde mätningar men även regelbundna uppföljningar. Det var i 
flera fall dessa organisationer, som genomförde regelbundna mätningar, som även 
lyfte uppföljning som en viktig faktor. Det kan därför tänkas att faktorerna mätning 
och uppföljning har ett nära samband och vissa gånger förutsätter varandra. Den 
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huvudsakliga skillnaden är att uppföljning fokuserar på att utvärdera vad som gått 
bra, vad som kunnat göra bättre, inte specifika mätetal som mätbarhet fokuserar på. 
För att genomföra en uppföljning krävs det enligt en respondent, definierade mätetal 
att utvärdera och utan utvärdering skulle dessa mätetal vara värdelösa.  
 
Likt det respondenterna påpekar tolkar jag det som att uppföljning möjliggör att 
organisationen tydligare kan se de positiva effekterna samt eventuell problematik 
inom deras IT-governance arbete. Detta är effekter som främjar IT governance-
mognaden då det kan sammanlänkas med resonemang som Luftman (2000), 
Mohamed & Kaur (2012) samt Juiz & Toomey (2015), gällande vikten av att 
utvärdera och mäta IT-governance. Författarna påpekar, likt respondenterna, att 
regelbunden uppföljning möjliggör en ständig kontroll i form av mätningar relaterat 
till IT-investeringar medfört att organisationen framgångsrikt kan arbeta med IT 
governance.  
 
Tänkvärda aspekter gällande att arbeta med faktorn om uppföljning: 

-‐ I samband med uppföljning bör man fokusera på att utvärdera vad som gått bra och 
vad som kunnat göras bättre. Med grund i denna information kan man se uppföljning 
som en möjlighet till att göra nästa projekt eller investering ännu bättre. 

-‐ Uppföljning bör ske på regelbunden basis. Yrkesverksamma påpekar att detta kan 
tydliggöra eventuella mönster och risker.  

5.14 Olika fokusområden för att främja IT governance-mognad 
Det var överlag varierande svar gällande hur organisationerna valt att arbeta med 
dessa faktorer, med avseende på att främja IT governance-mognaden. De faktorer 
som respondenterna fick skatta som ett sista moment i enkäten (se bilaga 3), 
skattades olika beroende på organisation. Generellt skattades faktorerna inom ett 
jämnare och högre intervall inom de organisationer där man bedrev ett aktivt IT 
governance-arbete och gjort det under en längre tid. En trend i hur respondenterna 
skattade dessa kriterier kan därför tänkas bero på hur lång erfarenhet av aktivt IT 
governance-arbete organisationen har (detta diskuteras närmare i avsnitt 5.14.2). 
 
Samtliga av de faktorer som studien presenterar som betydande att fokusera på för 
att nå en hög grad av IT governance-mognad ansågs viktiga. Det är dock, precis som 
en respondent beskrev, övermäktigt att fokusera på allt samtidigt. Det kan därför 
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tänkas att det krävs en aktiv prioritering i vilka faktorer som prioriteras. Kommande 
avsnitt redogör för vilka faktorer studiens resultat lyfter som de organisationer 
primärt valt att fokusera på för att främja mogen IT governance. Slutligen, beskrivs 
även de faktorer som organisationerna tenderade att prioritera efter en tids aktivt IT 
governance-arbete.  

5.14.1 Primära faktorer för att nå mogen IT governance 
Det fanns en påvisad skillnad gällande hur organisationerna arbetade med och 
skattade de studerade faktorerna. Med grund i respondenternas resonemang kan 
detta tänkas bero på att vissa faktorer tenderar att prioriteras i ett tidigt stadium och 
andra faktorer läggs på framtiden. De faktorer som oftast prioriterades av de 
organisationer som befann sig i ett tidigt stadium av IT governance var engagemang 
samt kopplingen mellan IT och verksamhet. 
 
Genom att analysera dessa faktorer påvisas det att respondenter ansåg att dessa 
faktorer är nyckelfaktorer för att arbeta med IT governance. Detta synsätt syntes 
genomgående hos respondenterna samt i teori. Exempelvis Luftman (2000) lyfter 
vikten av engagemang som en primär faktor för fungerande IT governance samt att 
främja kopplingen mellan IT och verksamhet är det primära målet med att utöva IT 
governance.  
 
Jag kan med grund i detta, tolka dessa faktorer som två grundförutsättningar för att 
nå mogen IT governance samt att de förutsätter varandra. Ett engagemang är 
nödvändigt för att utöva IT governance, samtidigt som en ökad koppling mellan IT 
och verksamhet är det primära incitamentet för att utöva IT governance.  
 
Faktorer som primärt prioriteras för att nå mogen IT governance: 

-‐ Koppling mellan IT och verksamhet 

-‐ Engagemang 

5.14.2 Faktorer som prioriteras efter tid  
Med avseende på hur länge organisationer aktivt arbetat med IT governance 
påvisade det empiriska materialet även en trend gällande faktorer som 
organisationer i denna grupp valt att prioritera efter tid. Inom organisationer som 
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precis påbörjat IT governance-arbetet beskrev respondenterna att man varit tvungen 
att prioritera vissa faktorer och låta andra vänta.  
 
De faktorer som inte prioriterades i ett första steg var tydlig roll och ansvarsfördelning, 
mätbarhet, en medvetenhet av IT-relaterade risker samt tydlig kommunikation. De två mest 
framstående var dock tydlig roll och ansvarsfördelning samt mätbarhet. 
 
En koppling går därför att göra mellan aktiv utövning och faktorerna om tydlig roll 
och ansvarsfördelning och mätbarhet. Exempelvis hade de organisationer som inte 
tillämpat IT governance aktivt under en längre tidsperiod generellt inte tydligt 
definierade roller. Respondenter ur denna grupp ansåg att de inte hunnit prioritera 
detta ännu. Med grund i detta förde respondenterna ett resonemang om att roller 
och ansvarsområden bör anpassas efter det specifika behovet, vilket gör det rimligt 
att behovet av denna faktor upptäcks först efter tid då de befintliga rollerna testats.  
 
Detta kan kopplas till Weill & Ross (2004) som dock redogör för hur IT governance-
mognad främjas genom att i förväg definiera vem som gör vad. Enligt 
respondenternas upplevelser kan Weill & Ross (2004) resonemang tänkas måla upp 
ett drömscenario som är svårt att omsätta i praktiken. Weill & Ross (2004) 
resonemang är dock relevant då de organisationerna med högst IT governance-
mognad aktivt arbetade med denna faktor. Denna faktor om tydlig roll och 
ansvarsfördelning främjar därför definitivt mogen IT governance, men är dock inte 
en av de faktorer organisationer väljer att prioritera i första hand.  
 
Med grund i ovanstående resonemang var mätbarhet, en faktor som lyftes till att 
vara väldigt viktig i teorin men, som inte aktivt tillämpades i stor utsträckning i 
empirin. Med grund i respondenternas resonemang gällande mätbarhet av IT 
governance påvisas det dock att respondenter ansåg det vara en viktig faktor. 
Faktorn var som mest framstående och skattades högre inom de organisationer som 
tillämpat IT governance aktivt under en längre tid. Detta kan kopplas till Luftmans 
(2000) resonemang om att mätbarhet främjar mogen IT governance.  
 
Organisationer som inte tillämpat IT governance under en längre period beskrev i 
flera fall att de ämnar prioritera detta i ett senare steg. Anledningen till att vänta 
med att genomföra regelbundna mätningar beskrevs av respondenter ofta bero på 
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att organisationen helt enkelt inte nått dit ännu. Mätbarhet är därför en faktor som 
främjar mogen IT governance. Dock, kan det vissa gånger kräva att de mer primära 
faktorerna fungerar väl innan mätbarhet kan inkluderas i organisationens IT 
governance-arbete.  
 
Faktorer som utvecklas efter en tids aktivt IT governance-arbete: 

-‐ Tydlig roll och ansvarsfördelning  

-‐ Mätbarhet 

5.15 IT governance tar tid att bli bra på 
Som nämnt i tidigare avsnitt (5.14) var ett mönster gällande IT governance-
mognaden kopplat till hur lång erfarenhet av aktivt IT governance-arbete 
organisationen har. Aktivt arbete kan definieras som ett kontinuerligt agerande där 
organisationen formulerat en strategi för IT governance och under en längre tid 
kontinuerligt arbetat enligt denna strategi. Som tidigare nämnt beskriver flera av de 
studerade organisationerna hur de befann sig i olika stadier i processen med att 
utveckla eller implementera IT governance. De organisationer som påvisade högst 
IT governance-mognad var de som aktivt utövat IT governance som en del av 
organisationens strategi under en längre tid. På samma sätt syntes en trend bland 
organisationer med lägre IT governance-mognadsgrad, där man tillämpat IT 
governance under en kortare tid eller med avsaknad av kontinuitet.  
 
Respondenter påpekade att den fulla effekten av att arbeta med IT governance först 
syns efter tid. En respondent från en organisation med hög IT governance-mognad 
beskriver att deras arbete inkluderar i princip samtliga av dessa faktorer. 
Respondenten påpekar dock att om undersökningen genomförts för ett år sedan, 
hade IT governance-mognaden inte varit lika hög. Det är först nu, efter cirka ett års 
aktivt arbete som mognadsgraden syns inom organisationen och processer blivit 
mer självgående.  
 
Likt ovanstående resonemang beskriver en respondent från en större myndighet att 
”man blir bättre med tiden”. Detta resonemang är en av de viktigaste lärdomarna jag 
tar med mig från detta arbete. Resonemanget syftar på att IT governance är ett så 
pass komplext område och därför något som många gånger tar tid att bli bra på. 
Med grund i detta påpekade vissa av respondenterna vikten att lära av sina misstag 
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och se det som en ständigt pågående process för att utvecklas och förbättras. I linje 
med detta resonemang redogjorde en av respondenterna för hur organisationen nått 
en nivå av IT governance-mognad de var nöjda med och jämförde mognaden med 
kondition, att ”det är en färskvara som kräver regelbundet underhåll och arbete för att 
fungera som bäst”.  
 
Slutligen, en viktig aspekt är att detta resultat enbart visar en sammanställning av 
vad de studerade organisationerna anser att de arbetar med för att nå mogen IT 
governance. Det som inom en organisation upplevs vara relevant att prioritera för 
att nå mogen IT governance, kan vara andra faktorer än de som påvisats i denna 
studie. Likt Van Grembergen & De Haes (2005) påpekar, vill jag därför lyfta att IT 
governance bör anpassas efter den specifika organisationen och det som passar för 
en organisation kanske inte passar för en annan.  
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6. Slutsatser 
Detta avsnitt presenterar studiens slutsatser och huvudsakliga kunskapsbidrag. Slutsatserna 
sammanställs med grund i studiens definierade syfte och återkopplar till den definierade 
problembakgrunden. Slutsatserna grundas i föregående diskussion och analys av studiens 
resultat i form av tolv faktorer.  

6.1 Faktorer att arbeta med för att främja mogen IT governance 
Denna studie har haft som syfte att identifiera vilka faktorer organisationer inom 
offentlig sektor arbetar med för att organisationen skall nå en hög grad av IT 
governance-mognad. Detta medförde ett utformande av forskningsfrågan:  

-‐ Vad arbetar organisationer inom offentlig sektor med för att främja mogen IT 
governance?  

Genom en tematisk analys av teoretiskt insamlad data från litteraturstudien, 
identifierades följande nio faktorer vara viktiga att arbeta med för att en organisation 
skall nå en hög grad av IT governance-mognad: 

-‐ Engagemang 

-‐ Tydlig roll och ansvarsfördelning 

-‐ IT integreras med andra enheter inom organisationen 

-‐ IT governance finns med i organisationens framtidsvision 

-‐ Samspel mellan IT och verksamhet 

-‐ Medvetenhet av IT-relaterade risker 

-‐ Mätbarhet 

-‐ Beslutsprocesser gällande IT 

-‐ Tydlig kommunikation gällande IT 

Det empiriska arbetet i form av intervjuer och enkäter bekräftade i olika 
utsträckning samtliga av de teoretiskt identifierade faktorerna och identifierade 
ytterligare tre faktorer. Dessa faktorer lyftes av respondenter från de studerade 
organisationerna då de ansågs vara viktiga att arbeta med för att främja mogen IT 
governance. 

-‐ Anpassad organisationsstruktur 
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-‐ Tydligt definierade och uppdaterade IT-styrdokument 

-‐ Uppföljning 

Studiens resultat tyder på att beroende på i vilket skede en organisation befinner sig 
med avseende på att aktivt arbeta med IT governance, påverkar detta vilka faktorer 
som prioriteras.  
 
Resultatet visat att faktorer som ansågs beröra områden som primärt prioriteras av 
organisationer som vill utveckla IT governance-arbetet, var faktorerna engagemang 
och samspel mellan IT och verksamhet. Detta kan tydliggöra vilka faktorer 
organisationer som vill utveckla sitt IT governance-arbete med fördel primärt kan 
fokusera på. De faktorer som organisationer generellt prioriteras först efter en tids 
aktivt IT governance-arbete var faktorerna tydlig roll och ansvarsfördelning samt 
mätbarhet.  
 
Vidare visar resultaten att IT governance är ett område som kräver ett aktivt 
engagemang över tid. Resultaten tyder på att om en organisation aktivt arbetar med 
de identifierade organisationerna under en längre tid, ökar möjligheterna till att höja 
IT governance-mognaden inom organisationen. Med grund i studiens syfte kan 
detta resultat ses som en inspiration samt förtydligande, gällande vad som kan vara 
relevant att arbeta med för att främja mogen IT governance.  
 
För en vidare kontext tydliggör detta ett resultat i form av värdekunskap, med 
definierade faktorer som organisationer inom offentlig sektor kan arbeta med för att 
främja IT governance-mognad. Genom detta tydliggörande kan den problematik 
som påvisats gällande IT governance och IT-styrning inom offentlig sektor 
överbyggas något. Slutligen kan detta resultat vara en litet steg i rätt riktning för att 
främja regeringens mål om att Sverige skall sträva efter att bli bäst i världen på att 
använda digitaliseringens möjligheter.  
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7. Reflektioner 
I detta avsnitt presenteras reflektioner med avseende på studiens genomförande, metod och 
resultat. Syftet med reflektionerna är att genom ett reflekterande angreppssätt, lyfta studiens 
möjligheter och begränsningar. Slutligen presenteras författarens tankar om framtida studier.  

7.1 Övergripande reflektioner om studiens genomförande 
Studiens syfte var att identifiera vad organisationer inom offentlig sektor arbetar 
med för att nå en hög IT governance-mognad. Jag anser att studien har besvarat det 
definierade syftet. Med grund i den definierade problematiken samt de krav 
regeringen definierar i den digitala agendan för Sverige, anser jag att studiens 
resultat är relevanta och användbara.  
 
Studiens resultat presenterar tolv faktorer som organisationer inom offentlig sektor 
kan arbeta med för att utveckla IT governance-mognaden, två faktorer lyfts i form av 
faktorer som organisationer primärt bör fokusera på, två faktorer lyfts även i form 
av faktorer som generellt prioriteras efter tid. Genom att tydliggöra vad 
organisationer kan arbeta med är min förhoppning att organisationer inom offentlig 
sektor skall kunna använda resultaten för att främja sin IT governance-mognad. 
Sammanfattningsvis anser jag att studien lyft intressanta aspekter gällande vad som 
främjar IT governance och vad organisationer kan göra för att arbeta med dessa. 

7.1.1 Vikten av att kunna ändra sig 
Som nämndes i kapitel 2, hade jag vid starten av studien en vision om att jag skulle 
genomföra en detaljerad studie på en och samma organisation inom den offentliga 
sektorn. Min tanke var att jag på så sätt skulle utforma min studie med grund i 
teorier, för att sedan empiriskt pröva dessa. På så sätt skulle jag kunna studera IT 
governance-mognad genom djupgående intervjuer och observationer. Då jag 
kontaktade en potentiell organisation blev det dock tydligt att mitt initiala 
genomförande skulle vara allt för krävande för den studerade organisationen.  
 
Jag fick därför tänka om och valde därför att studera flera organisationer istället för 
en. Denna vändning var jag till en början frågande till, detta då jag var orolig över 
att hitta tillräckligt många respondenter med möjlighet att delta. Detta visade dock 
lösa sig och jag tror att inkluderandet av flera organisationer lyft studien och gjort 
den mer intressant. Denna förändring anser jag därför, nu i efterhand, gett mig en 
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nyttig erfarenhet i att det inte alltid blir som man tänkt sig och att det är viktigt att 
kunna tänka om. 
 
Sammanfattningsvis har denna process inneburit flera vägval och ställt krav på att 
jag haft en tanke om vilket håll som är bäst att gå. En viktig lärdom är därför vikten 
av att vara öppen för nya alternativ, även om de inte stämmer överens med 
ursprungsplanen.  

7.2 Reflektioner om använd metod 
Studien är en kvalitativ studie med kvantitativa inslag. Jag anser att denna 
blandning medfört positiva effekter till studien samt möjliggjort studiens syfte. Att 
exempelvis möjliggöra en kvantitativ skattning av IT governance-mognaden hos de 
studerade organisationerna, skapade en intressant analys kopplat till det kvalitativa 
materialet enkäterna och intervjuerna genererade.  
 
Kritiker skulle dock kunna påpeka att de eventuellt varit tillräckligt med en 
kvalitativ studie med avseende på att studiens forskningsfråga enbart fokuserar på 
vad som görs. Denna kritik förstår jag. Dock är jag av den åsikten att studiens 
resultat kan anses som mer trovärdigt, då de kvantitativa metoderna påvisade vilka 
faktorer som skattades högst respektive lägst. Denna aspekt anser jag möjliggjorde 
ett mer trovärdigt besvarande av studiens forskningsfråga och en givande balans 
mellan respondenternas resonemang kopplat till organisationens IT governance-
mognad. 
 
Under det empiriska arbetet fick respondenterna själva skatta sig gentemot de 
kriterier som undersöks i SAM, detta för att möjliggöra en mognadsgradering av 
organisationernas IT governance. Att låta respondenterna själva göra denna 
gradering kan ifrågasättas då det riskerar att resultera i en subjektiv bedömning, 
respondenter kan eventuellt gradera ett kriterium med grund i hur de vill att det ska 
vara och kanske inte enligt hur det egentligen är. Jag var därför till en början inställd 
på att jag själv skulle genomföra denna skattning, då jag kan anses vara objektiv. Jag 
insåg dock snart att det krävs väldigt mycket kunskap och insyn i organisationen för 
att genomföra en relevant gradering, något jag själv inte skulle uppnå. Jag valde 
därför att låta varje respondent skatta sin egen organisation med motiveringen att 
det primärt är de verksamma som har tillräcklig med kunskap inom studerade 
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kriterierna. Jag har under analysen dock varit medveten om att respondenternas 
vision om hur det bör vara kan avspeglas i hur de väljer att gradera varje kriterium.   
 
Slutligen, studiens upplägg har medfört att teori har givits en tämligen styrande roll 
gällande studiens utformande och upplägg. Walsham (1995) påpekar att det kan 
vara svårt att veta när i kunskapsutvecklingen teori bör introduceras samt vilken 
effekt, roll och eventuell nytta detta har för studien. Valet att introducera teori tidigt 
i studien och ge teori en betydande roll riskerar att forskaren omedvetet kan styras 
av teorin (Walsham, 1995). Denna risk är något jag tagit i åtanke och jag anser att de 
positiva effekter som Walsham (1995) beskriver med en tidig introduktion av teori 
överväger risken. Med avseende på studiens syfte är denna hantering av teori därför 
något jag anser främjat studien och varit lämpligt för det jag ville undersöka.  

7.3 Reflektioner om studiens resultat 
Det har varit intressant haft kontakt med de organisationer som deltagit i studien. 
Under studiens genomförande har jag fått många nya insikter och lärdomar gällande 
offentlig sektor och vad som kännetecknar organisationer inom denna sektor. En 
insikt och lärdom som uppkom gällande vad organisationer arbetar med för att 
främja mogen IT governance var, förutom de definierade faktorerna, att flera 
respondenter påpekade vikten av att fokusera på kostnadseffektivitet.  
 
En respondent från en av de större myndigheterna beskrev kostnadseffektivitet som 
ett av ledorden för organisationer inom offentlig sektor. Respondenten redogjorde 
för att organisationer inom offentlig sektor finansieras av skattebetalarnas pengar 
och därför inte är vinstdrivande. Detta ansåg respondenten medför att det är 
organisationerna som ansvarar för att verka på ett så effektivt sätt som möjligt. 
Denna insikt anser jag ökar studiens relevans, speciellt för organisationer inom 
offentlig sektor, då mogen IT governance sägs främja faktorer som 
kostnadseffektivitet.  
 
Med avseende på studiens resultat tror jag även att antalet deltagande 
organisationer främjat ett trovärdigt resultat och att organisationernas spridning 
varit till fördel för studiens användbarhet. Vidare tror jag att tankar och resonemang 
från organisationer som universitet, landsting, kommuner och myndigheter 
tillsammans genererat en god bild över den totala offentliga sektorn och med vad 
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dessa organisationer kan arbeta med för att främja IT governance-mognad. Denna 
aspekt kan dock kopplas till en eventuell begränsning för studien. Att studera en så 
stor och skiftande sektor som offentlig sektor, kan eventuellt medföra att de 
organisationer som deltagit är allt för olika för att generera ett relevant och 
sammanhållet resultat. Jag anser dock att detta inte påverkat studiens resultat då 
spridningen av de organisationer som deltagit varit god, med flera respondenter 
från varje typ av organisation. 

7.4 Tankar om framtida forskningsområden 
Med grund i ovanstående reflektioner har jag en efterfrågan om att bedriva 
forskning inom IT governance-mognad med avseende på en specifik typ av 
organisation inom offentlig sektor. Exempelvis skulle en intressant vinkling vara att 
undersöka hur universitet mer detaljerat arbetar med IT governance och IT 
governance-mognad. Detta skulle vara intressant att studera då jag tror resultaten 
kan skilja sig, beroende på vilken typ av organisation som studeras. 
 
Ett annat alternativ på framtida forskning är att fokusera på momentet att gradera IT 
governance-mognad inom organisationer. I denna studie användes en del av ett 
större verktyg som inte enbart mäter IT governance-mognad. Eventuellt skulle ett 
syfte med en framtida studie vara att framställa ett verktyg som anpassats för att på 
ett enkelt sätt, genomföra mognadsgradering av IT governance för organisationer. 
Denna tanke grundas i att jag själv upplevde det något problematiskt och 
tidskrävande att finna ett lämpligt verktyg för att effektivt definiera en organisations 
IT governance-mognad. 
 
De studerade organisationerna i denna studie klassades med den genomsnittliga IT 
governance-mognadsgraden 3.0. Detta är en medelhög mognadsgrad enligt denna 
studies definition (se bilaga 5). Detta resultat kan kopplas till Ali & Greens (2005) 
resonemang om att större organisationer generellt har högre grad av IT governance-
mognad jämfört med mindre organisationer. Samtliga av de studerade 
organisationerna kan klassas som större organisationer med avseende på antal 
anställda. Det skulle därför vara intressant att genomföra en komparativ studie som 
jämför den generella IT governance mognaden mellan större och mindre 
organisationer inom samma sektor.  
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Slutligen, att genomföra en tematisk analys med både deduktiv och induktiv 
inriktning var ett val jag anser var lämpligt för denna studie och en intressant metod 
att arbeta med. Ett alternativ för framtida forskning skulle vara att utgå från 
antingen induktiv eller deduktiv tematisk analys. En intressant forskningsinriktning 
skulle då vara att med grund i enbart empiri, definiera framgångsfaktorer för att nå 
mogen IT governance. Resultaten från studien skulle då kunna jämföras med 
resultaten från denna studie eller liknande. 
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Bilaga 1 

Sammanställning av SAM analysområden. Hämtad från Luftman (2003, S.14). 
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Bilaga 2 

Identifierad 
faktor 

Beskrivning Referenser 

Engagemang Välutvecklad och mogen IT governance 
kräver stort engagemang, där IT spelar 
en central roll samt kopplas till 
verksamhetsmässiga mål. Engagemang 
gällande IT governance relaterade 
frågor inom organisationen bör därför 
synas genomgående för organisationen. 
Exempel på detta kan vara en formell 
IT-styrgrupp. 

Weill & Ross, 2004; 
Van Grembergen, 
2004; Symons, 2005; 
Luftman, 2000; Ali & 
Green, 2005. 

Tydlig roll- och 
ansvarsfördelning 

Vid utformande av IT governance är 
strukturer gällande vem som tar beslut, 
vilka roller och ansvarsområden som 
krävs för att möjliggöra de definierade 
målen. För en hög mognadsgrad av IT 
governance är därför en tydlig roll- och 
ansvarsfördelning viktigt.  

Luftman, 2000; Weill & 
Ross, 2004; Symons, 
2005; ITGI, 2003; 
Guldentops, 2004.  

IT integreras med 
andra enheter 
inom 
organisationen 

IT governance beskrivs som det 
ledarskap, verktyg, tekniker och 
processer som verksamheter använder 
sig av för att styra sina IT-investeringar 
mot de mål och prestationer som krävs. 
Mogen IT governance bör därför 
integreras med hela verksamheten och 
vara en integrerad del av 
organisationens samtliga nivåer men 
även kommuniceras med externa 
intressenter. 

ITGI, 2003; Broadbent 
& Weill, 1998; Symons, 
2005; De Haes & 
Grembegen, 2005 
Brisebois, Boyd & 
Shadid, 2009; Luftman, 
2000; Nfuka & Rusu, 
2011. 

IT governance 
finns med i 
organisationens 
framtidsvision 

IT governance bör fokusera på att säkra 
en organisations fortlevnad och 
framtidsvision. Framgångsrik IT 
governance bör därför kopplas till både 
organisationens framtida och dåtida 
verksamhetsmässiga mål.  

Brisebois, Boyd & 
Shadid, 2009; Vad 
Grembergen & De 
Haes, 2003; Weill & 
Ross, 2004; 
Guldentops, 2004. 

Samspel mellan 
IT och 
verksamhet 

Ett av de primära målen med IT 
governance är att försäkra balansen 
mellan verksamhet och IT. Ett av de 
främsta kriterierna till effektiv IT 
governance är därför att IT målen och 
de verksamhetsmässiga målen vävs 
samman och balanseras. Denna balans 
mellan IT och verksamhet är något som 
kan medföra att organisationer når 
affärsnytta genom sina IT-investeringar.  

ITGI, 2003; Symons, 
2005; Broadbent & 
Weill, 1998; Weill & 
Ross, 2004; Duffy, 
2002; Luftman, 2000; 
Guldentops, 2004; 
Bowen et al., 2007. 

Medvetenhet av 
risker 

Framgångsrik IT governance bör 
utvecklas med avseende på att ta 
tillvara på möjligheter och minimera 
risker inom verksamheten. Risker som 
kan kopplas till IT kan påverka 

ITGI, 2000; Symons, 
2005; Luftman och 
Brier, 1999; Luftman, 
2000 
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Resultatet av litteraturstudien. Samanställning av faktorer som främjar effektiv IT 
governance. 
  

organisationer i stor utsträckning. Det är 
därför viktigt att kunna hantera IT-
risker och etablera en struktur för att 
bemöta dessa. Exempel på risker kan 
vara överskriden budget, ej fungerande 
omstrukturering eller bristande 
kompetens. 

Mätbarhet En framgångsfaktor för en välutvecklad 
IT governance är att möjliggöra 
mätbarhet och utvärdering. IT 
governance främjas av att kunna 
redovisa resultat och effekter av en IT-
investering. Detta ökad kontroll 
möjliggör tydligare riktlinjer för 
framtida investeringar. Vissa menar att 
utan utvärdering och kontroll av IT-
verksamhet kan det påverka övriga 
processer i verksamheten genom att de 
inte fungerar effektivt och enligt 
definierad strategi.  

Symons, 2005; ITGI, 
2003; Luftman, 2000; 
Van Grembergen & De 
Haes, 2005 

Hur tas beslut 
gällande IT 

För att IT governance skall fungera 
effektivt beskrivs definierade och 
strukturerade beslutsprocesser som en 
viktig faktor gällande framgången för 
IT-investeringar. Organisationer bör 
definiera beslutsprocesser för att 
tydligare kunna strukturera 
kommunicera om IT-relaterade beslut 
och prioritera beslut på lämpligt sätt.  

Symons, 2005; Van 
Grembergen & De 
Haes, 2005; Luftman, 
2000; Weill & Ross, 
2004; Guldentops, 
2004. 

Tydlig 
kommunikation 

Effektiv IT governance bidrar till 
signifikanta skillnader gällande 
exempelvis lönsamhet från IT-
investeringar som kan medföra 
minskade kostnader, lyckade 
kundrelationer och slutligen 
framgångsrika affärsprocesser samt 
ökade vinster. Denna effektivitet 
påverkas och främjas av tydlig 
kommunikation med fokus på balans 
mellan IT och verksamhet. Fungerade 
och välstrukturerade kommunikations 
led beskrivs därför som en viktig del för 
fungerande IT governance.  

ITGI, 2003; Van 
Grembergen, De Haes, 
och Guldentops, 2004; 
Weill & Ross, 2004; De 
Haes & Grembergen, 
2005: Luftman, 2000; 
Bowen et al. 2007. 
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Bilaga 3 
	  
Enkätstudie	  
Del 1: Generell information  
Namn/ Anonym:  
Mail/ Telefonnummer: 
Avdelning:  
Roll och ansvarsområden:  
 
Del 2: Om studien 
Denna studie fokuserar på att analysera mognadsgraden av IT governance för en 
offentlig verksamhet. Syftet med studien är att påvisa faktorer som är betydande för 
att möjliggöra en hög grad av IT governance-mognad. 
 
Definition av IT governance och mognadsanalys 
IT governance kan definieras som länken mellan IT och verksamhet och är en del av 
organisationens IT-strategi. Området inkluderar beslutsfattande gällande IT, vem 
som tar besluten, ansvarsområden samt hur resultaten av en IT-investering skall 
mätas och utvärderas. Att mäta och utvärdera IT governance är enligt forskning, en 
viktig faktor för att kunna utveckla och effektivisera organisationen med avseende 
på IT och denna utvärdering kan kallas mognadsanalys. En mognadsanalys 
fokuserar på ett antal faktorer för att mäta graden av IT governance-mognad inom 
verksamheten. Baserat på denna mognadsgradering kan en bild av verksamhetens 
nuläge gällande IT governance definieras.  
 
Syftet med enkäten 
Denna enkät genomförs som ett moment för att samla in data om det praktiska 
arbetet med IT governance inom organisationen. Resultatet från denna 
enkätundersökning kommer att användas för att analysera hur faktorer i praktiken 
kan påverka mognadsgraden av IT governance. Enkäten syftar även till att 
undersöka hur faktorer som i teorin beskrivs som viktiga för IT governance-
mognadsgraden upplevs hos de som arbetar med IT governance i praktiken.  
 
Del 3: Frågeformulär 
Enkäten består av tolv frågor. Besvara frågorna med utgångspunkt i din egen 
erfarenhet och upplevelse, utveckla gärna svaren t.ex. namn på system osv. Om du 
är osäker på svaret, skriv att du är osäker.  
 
 

1. På vilket sätt tillämpas IT governance inom organisationen? Om ingen 
tillämpning, varför? Om ja, vilka är de viktigaste uppgifterna i IT 
governance-arbetet?  
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2. På vilket sätt anser du att IT-investeringar kopplas till andra enheter inom 
organisationen?  

 
 
 
 

3. Hur upplever du att roll och ansvarsfördelning gällande IT governance/IT-
investeringar definieras?  

 
 
 
 

4. Hur fungerar era besluts- och kommunikationsprocesser för IT-investeringar? 
 
 
 
 

5. Är alla nivåer av verksamheten delaktiga gällande IT-beslut? Om ja, på 
vilket sätt? Om nej, varför inte? 

 
 
 
 

6. Hur hanteras IT governance i organisationens långsiktiga planering?  
  
 
 
 

7. Hur fungerar samspelet mellan IT-verksamhet med övrig verksamhet? 
 
 
 
 

8. Hur säkerställs IT-investeringars verksamhetsnytta inom organisationer?  
 
 
 
 

9. Anser du att det finns en medvetenhet om risker relaterade till IT-
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investeringar? Hur värderas dessa? 
 
 
 
 

10. Hur värderar ni effekterna av IT? (T.ex. RIO, resultat, avkastning, mervärde 
etc) 

 
 
 
 

11. Vad anser du att effektiv IT governance medför till verksamheten?  
 
 
 
 
 
Del 4: Mognadsgradering 
Gradera varje kriterium på en skala 1.0 – 5.0, där 1 är låg mognad och 5 hög mognad. 
 
IT governance   
Kriterium Beskrivning Gradering 1-5 
Affärsmässigt 
strategisk IT-planering 

Formell koppling mellan IT-
investeringar och affärsmässighet.  

 

Strategisk IT-planering Formell planering gällande IT-
strategi. 

 

Rapportering och 
organisationsstruktur 

Processer/ strukturer för att 
rapportera IT-relaterade beslut 
inom olika nivåer organisationen. 

 

Budgetkontroll Hur IT budgeteras och dess 
transparens. 

 

IT-investerings 
management 

Logik och rationalitet gällande IT-
investeringar. 

 

IT-styrgrupp Formell styrgrupp på senior nivå 
för IT-relaterade frågor.  

 

Prioriteringsprocess Processer/ strukturer för att 
prioritera IT-relaterade projekt 
eller problem.  

 

 
 
Tack för ditt deltagande! 
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Bilaga 4 
 Typ av organisation Respondentens roll Mognadsgrad 
1 Myndighet IT-samordnare 1.0  
2 Myndighet IT-controller 2.7 
3 Myndighet Verksamhetsarkitekt 3 
4 Kommun Utredningschef 5 
5 Kommun IT-chef 1.9 
6 Kommun IT-chef 2.9 
7 Kommun IT-enhetschef 2.7 
8 Kommun CIO 4.3 
9 Universitet IT-chef 3 
10 Universitet IT-direktör 2.9 
11 Kommun IT-chef/CIO 3 
12 Myndighet Driftansvarig 3.1 
13 Kommun IT-chef 3.3 
14 Kommun E-strateg 1.7 
15 Kommun Enhetschef 2.7 
16 Universitet IT-direktör 3.7 
17 Myndighet IT-strateg 3.2 
18 Kommun IT-chef 4 
19 Kommun IT-chef 2.1 
20 Kommun* IT-chef 4 
21 Landsting* IT-strateg 2.6 
22 Myndighet* IT-chef 4 
23 Landsting* IT-chef 3.1 
  Totalt genomsnitt: 3 
*Telefonintervju 
 
Sammanställning av studiens deltagare från enkäter samt telefonintervjuer. 
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Bilaga 5 
Mognadsgrad Typ av organisation 
1-1.9 (Låg)  
 Myndighet 
 Kommun 
 Kommun 
2-2.9 (Låg till medel)  
 Kommun  
 Universitet 
 Kommun 
 Kommun 
 Myndighet 
 Kommun 
 Landsting 
3-3.9 (Medel)  
 Kommun 
 Universitet 
 Myndighet 
 Kommun 
 Universitet 
 Myndighet 
 Landsting 
4-5 (Medel till hög)  
 Kommun  
 Kommun 
 Myndighet 
 Kommun 
 Kommun 
 Myndighet 
Sammanställning av de studerade organisationernas IT governance-mognadsgrad 
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