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Sammanfattning 
Användningen av informationssystem (IS) och informationsteknik (IT) ökar 

och de flesta affärsverksamheter är idag beroende av dessa komponenter för 

att klara av den dagliga verksamheten samt för att uppfylla sina affärsmål. 

För att få en väl fungerande IT-organisation som uppfyller de krav som 

verksamheten ställer så är det viktigt att det finns en IT governance som 

säkerställer att de mål som IT-organisationen arbetar mot strategiskt möter 

de mål som affärsverksamheten strävar efter.  

 

IT governance är ett begrepp med flera olika definitioner men det slutgiltiga 

ändamålet med det är att skapa ordning och reda i IT-organisationen samt 

att tydliggöra ansvarfördelningen mellan IT- och affärsverksamheten. 

Anledningen till att det är viktigt för organisationer att ha en strukturerad IT 

governance är för att IT-miljöerna blivit allt mer komplexa samtidigt som 

IT-innehållet i affärsprocesserna ökat radikalt. 

 

Syftet med denna uppsats är att bidra med mer kunskap om IT governance 

samt varför det är så viktigt för organisationer. Detta genom att mäta IT 

governance-mognaden genom en fallstudie utan att blanda in stora ramverk 

som exempelvis CobiT. I metoden så används huvudsakligen en kvalitativ 

metod för att kunna avgöra om denna är fullgod de kvantitativa metoder 

som följer ramverken. Dessutom att bidra med förbättringsförslag till de 

problemområden som är aktuella hos fallföretaget. 

 

Slutligen så framkommer att mognadsnivån, enligt den modell som 

upprättats för studien, hamnar på nivå 1. Enligt modellen så innebär detta 

att styrningen av IT på fallföretaget sker initialt på ett Ad Hoc-mässigt vis. 

De problemområden inom ämnet som företaget behöver arbeta mer med är 

stora och innefattar bland annat bolagsledningens engagemang, intresse och 

förståelse för området. Bolagsledningen behöver även kommunicera ner till 

både den taktiska och den operationella nivån hur viktigt det är med IT för 

verksamheten samt se till att alla intressenter är delaktiga i beslutsprocessen 

för IT. Pappersprodukter behöver realiseras och strategier och mål behövs 

tas fram för IT-organisationen som är synkroniserade med målen i 

affärsplanen. Till sist behövs ramverk tas fram som tydliggör roller, ansvar 

och mandat både i IT-organisationen och i affärsverksamheten  

 

Nyckelord: IT governance, IT governance mognad, Corporate governance, 

IT management, Best practice. 



   
 

   
 

Summary 
The use of information systems (IS) and information technology (IT) are 

constantly increasing.  Most businesses are now dependent on these 

components to manage the daily operations and to meet their business 

objectives. To get an efficient IT organization that meets the operational 

requirements, it is important that there is an IT governance to ensure that 

the objectives that the IT organization is working towards are meeting the 

strategic objectives of business endeavors. 

 

IT governance is a concept with multiple definitions, but the main purpose 

of it is to create order in the IT organization and to clarify responsibilities 

between IT and business operations. It is important for organizations to 

have a structured IT governance because the IT environment have become 

increasingly complex and at the same time the IT content in business 

processes has increased dramatically. 

 

The purpose of this paper is to contribute to a better understanding of IT 

governance and why it is important for organizations. The case study 

measures IT governance maturity without involving large frameworks such 

as CobiT. The method used is primarily a qualitative method to determine 

whether this is adequate to the quantitative methods that follow the 

frameworks. An additional aim for the study is to point out suggestions for 

improvement to the current problem areas at the case company. 

 

Finally, it appears that the maturity level at the case company, according to 

the established model for the study, end up at level 1. This means that the 

governance of IT in the event that the company will initially take place on 

an Ad Hoc-wise fashion. The problem areas that the company needs to 

work on is large and includes management's commitment, interest and 

understanding of the area. Company management also needs to 

communicate down to both the tactical and operational levels the 

importance of IT for the business and ensure that all stakeholders are 

involved in the decision making process for IT. Paper products need to be 

realized. Strategies and goals need to be developed for the IT organization 

so that they are synchronized with the objectives of the business plan. 

Finally necessary frameworks have to be developed that clarify roles, 

responsibilities and mandate in both the IT organization and business. 

 

Keywords: IT governance, IT governance maturity, Corporate governance, 

IT Management, Best Practice. 

  



   
 

   
 

Förord 
Att kontinuerligt få ta del av ny kunskap och vara delaktig i lärandets 

process är en av de förmåner som vi människor är lyckligt lottade till att 

kunna medverka i. Att skriva och ta sig igenom den vetenskapliga process 

som det innebär att producera ett examensarbete är både lärorikt och 

krävande. Det utmanar till att utvecklas som person och få nya synvinklar i 

livet. Arbetet med denna studie har både varit lärorikt och engagerande men 

samtidigt krävande och uppoffrande.  

 

För att ta sig igenom arbetet med undersökningen så har jag fått använda 

mig av all tidigare kunskap som genererats under mina tre år på det 

informationslogistiska programmet. Jag tycker själv att det har varit 

fascinerande att se hur jag själv som person gått från att nästintill ha 

obefintlig kunskap inom ämnet informatik, till att kunna färdigställa ett 

examensarbete på kandidatnivå. 

 

Slutligen så vill jag tacka Thérèse Schultze som tyckte sig se en möjlighet 

inom mig och som gett mig chansen att få visa vad jag går för. Jag vill även 

tacka Mårten Simonsson för hjälpen med att starta upp mitt arbete och Leif 

Nordin för handledning och korrekturläsning. Ett stort tack vill jag även 

rikta mot alla de informanter som tagit sig tid att gå igenom material och 

medverka i intervjuer.  

 

Sist men inte minst så vill jag tacka min familj och mina vänner som stått ut 

med mig under denna krävande period. 

 

Malin Milton 
Göteborg, 2012-05-18 
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1 Introduktion  

Initialt i detta kapitel så presenteras en bakgrund till ämnet IT governance, 

tidigare forskning inom ämnet och sedan så följer syftet med studien och dess 

problemformuleringar.  

1.1 Inledning/bakgrund 

Informationstekniken (IT) är i dagsläget en av de viktigaste tekniker som 

finns i samhället. Samhället har blivit mer och mer beroende av IT och vissa 

grundpelare och självklarheter i vår vardag bygger på att IT fungerar. Likaså 

är det för verksamheter där IT ibland kan avgöra ett företags situation på 

marknaden. IT är idag inte längre enbart kostnadsbesparande utan medverkar 

i stor grad till att olika verksamheters affärsmål uppnås. Dock så finns det 

verksamheter som misslyckas med att använda sig av sin IT på rätt sätt 

(Hovnell, 2007). Då IT oftast är dyra investeringar så tenderar detta till att bli 

en stor besvikelse för både anställda och för ledningen.  

 

För att olika typer av organisationer och verksamheter skall ha en lyckad IT-

verksamhet så är det viktigt att det finns en samverkan mellan 

kärnverksamheten och IT-verksamheten samt att denna samverkan finns i alla 

nivåer. Detta leder till att verksamhetens IT-processer kan stötta upp 

verksamheten i dess arbete med att nå sina affärsmål och på detta sätt 

maximera sin affärsnytta och bli framgångsrikt.  

 

För att detta skall kunna vara en verklighet så krävs det att rätt personer har 

rätt ansvar för beslutsfattandet för IT-verksamheten, att formaliserade 

processer blir implementerade och att rätt dokumentation finns. Anledningen 

är för att det skall vara ordning och reda i IT-organisationen och för att 

tydliggöra ansvarsfördelningen mellan IT- och affärssidan. Speciellt i 

dagsläget då de flesta IT-miljöer blivit allt mer komplexa och verksamheten 

blivit allt mer beroende av IT-innehållet i de egna affärsprocesserna. Denna 

typ av styrning har fått namnet IT governance (ITG).  

Ju bättre en verksamhet uppfyller dessa krav desto högre IT governance-

mognad har verksamheten. Detta kan i sin tur leda till att verksamheten får 

ökad kundnytta, reducerade kostnader, ökad produktivitet och kunskap. 

 

Det är ett mycket relevant i dagens läge för en verksamhet att veta hur den 

kan utvärdera sin IT governance-mognad och för att kunna förstå vad det är 

som påverkar den samt vilken verkan dessa orsaker får. Målet är att denna 

uppsats skall bidra med ökad kunskap om strategisk hantering av IT- och IT 

governance-frågor. Syftet är även att kunna belysa hur en kvalitativ 

undersökning kan gå till samt att ge eventuella förbättringsförslag på 

eventuella problemområden till det fallföretag där studien utfördes. 



   
 

   
 

1.2 Tidigare forskning 

I mitt sökande efter tidigare forskning så har jag arbeten där IT governance-

mognaden har mätts med hjälp av ramverket CobiT- The Control Objectives 

for Information and related Technology. Där har forskarna med hjälp av 

CobiT gjort fallstudier på olika typer av organisationer.  Målet för dessa 

undersökningar har varit att bidra med ökad kunskap om strategisk hantering 

av IT- och IT governance-frågor. Förutom detta så har forskarna även ämnat 

försöka belysa den avsaknad av enkla och tillförlitliga metoder för 

mognadsbestämning som finns idag (Hovnell, 2007).  

I en doktorsavhandling där forskaren avsett att ta fram en metod för att 

förutspå IT governance performance, tar forskaren även upp hur IT 

governance-mognaden även påverkar ITG-performance på olika 

verksamheter. Där tar forskaren upp ett ramverk för att bedöma IT 

governance-mognaden och IT governance performance (Simonsson, 2008). 

I en artikel om best practices för ITG Framework så tas de fyra steg som idag 

finns enligt Forrester´s IT Governance Maturity Model upp: Ad hoc, 

Fragmented, Consistent och Best practices. Här tas även metoden CobiT upp 

ytterligare en gång (Symons, 2005). I ytterligare en artikel så förklaras varför 

ITG är så viktigt för olika verksamheter, samt olika metoder att mäta ITG på 

en verksamhet och fem (sex) olika steg att klassa mognaden på olika 

verksamheter: Nonexistent, Initial/Ad Hoc, Repeatable, but Intuitive, Defined 

Process, Managed and Measurable och Optimized (De Haes & Van 

Grembergen, 2004). 

Dock så har jag upptäckt att den mesta forskningen inom området är fem till 

sju år gammal och det kan vara relevant att göra en undersökning i dagsläget 

för att se om den äldre forskningen fortfarande är relevant eller om det finns 

andra infallsvinklar i dagsläget. Den forskning som finns baseras även på 

olika typer av ramverk så som CobiT och ITIL. Dessa ramverk är oftast 

avancerade och tunga och baseras ofta på kvantitativa metoder vilket kan ge 

andra svar än kvalitativa metoder. 

 

Rabbe Kurtén har publicerat en bok om IT-styrning och vad han anser att 

ledning och styrelse bör känna till IT (Kurtén, 2009). En liknande publikation 

har Angelica Haverblad producerat där hon tillkännager sina synpunkter på 

hur IT kan stödja affärerna inom verksamheter (Haverblad, 2006). Weill och 

Ross publikation IT Governance – How Top Performers Manage IT Decision 

Rights for Superior Results anses vara lite av en förebild inom området 

(Weill & Ross, 2000). 



   
 

   
 

 

 

1.3 Problemformulering 

Praktiskt problem 

Det praktiska problem som jag haft har varit att utvärdera ett fallföretags 

organisation relaterat till IT governance. Detta för att kunna få en uppfattning 

om vilken mognad organisationen har på sin ITG samt kunna komma med 

förbättringsförslag på problemområden vid behov.  

 

Vetenskapligt problem 

De tidigare forskningsrapporter som jag har funnit i mitt arbete med hur IT 

governance-mognad utvärderas baserar sig alltid på någon typ av ramverk. 

Jag har istället valt att i min studie försöka analysera den organisation som 

jag har i min fallstudie utan att blanda in ett redan uppgjort ramverk.  Jag har 

på detta sätt försökt att se om graden av IT governance-mognad beror på mer 

än de fastlagda processer som finns beskrivna i ramverken. Utgångspunkten 

har varit om mjuka värden, så som till exempel organisationskultur, 

utbildning, relationer med mera. Istället för att följa fastlagda processer i 

olika ramverk så har studien huvudsakligen baserats på långa uttömmande 

intervjuer med ett flertal informanter. Mitt vetenskapliga problem har alltså 

varit att kunna se om en IT governance-mognad på en organisation kan 

utvärderas utan tillgång till ramverk eller tidigare kunskaper om tillexempel 

CobiT samt om en kvalitativ metod fungerar lika bra som en kvantitativ. 

1.4 Syfte och frågeställning/hypotes 

Syftet med denna uppsats är att beskriva IT governance-mognaden på det 

fallföretag som studien utförts på. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Problemformulering: 

1) Vart i mognadsmodellen ligger IT Governance mognaden på 

fallföretaget? 

 

2) Vilka är problemområden för företaget och hur kan IT-styrningen 

förbättras?  

 



   
 

   
 

 

1.5 Avgränsning/Begränsning 

Det finns en mängd ramverk och principer för hur IT skall styras, samtliga 

med syftet att öka stödet till affärsverksamheten och få kontroll över IT-

verksamhetens kostnader och tjänsteleveranser samt servicenivåer. Dessa 

ramverk kan sägas utgöra best practices, det vill säga exempel på 

strukturerade arbetssätt för att styra och förbättra IT-verksamheten. 

Denna uppsats tar sin utgångspunkt i dessa ramverk, men kommer inte att 

mognadsbestämma Rent & Varmt AB i enlighet med dessa. Orsaken till detta 

är att beställaren vill att fokus för uppsatsen skall ligga på analys och förslag 

till förbättring av IT governance-mognaden på företaget och därigenom finns 

inte tid för att i enlighet med till exempel CobiT och ValIT undersöka och få 

fram kvalitativa mått på ramverkets samtliga ingående processer. 

IT governance-mognaden kommer istället att tas fram med utgångspunkt från 

Rent & Varmt AB:s existerande strukturer, arbetssätt, ansvar och roller. 

Graden av mognad kommer att arbetas fram i öppna intervjuer med 

representanter för företagets affärs- och IT-verksamhet med utgångspunkt i 

Rent & Varmt AB:s virtuella IT-organisation och därtill hörande processer 

och arbetssätt. Intervjuerna kommer delvis att resultera i graderade svar, men 

framförallt fokusera på följdfrågor som kan ge fördjupad insikt i vad som 

fungerar respektive inte fungerar och varför. Uppsatsens huvudsakliga syfte 

är att presentera förslag på och utgöra underlag för hur Rent & Varmt AB kan 

förbättra IT governance-mognaden samt vilka områden som bör prioriteras. 

 

Då denna studie måste publiceras i Diva och på detta sätt bli en offentlig 

handling så har min beställare krävt att jag avidentifierat verksamheten och 

de personer som medverkat i studien på grund av sekretess. Detta innebär att 

en del av de dokument som ingått i min studie inte varit möjlig att publicera 

med i materialet. Organisationen Rent & Varmt AB är på detta sätt en 

pseudonym till den verkliga organisationens namn. 

1.6 Målgrupp 

Den primära målgruppen för detta examensarbete är medelstora 

organisationer som vill utvärdera sin IT governance-mognad på ett kvalitativt 

arbetssätt och som inte har någon större erfarenhet på området sedan tidigare.  

Ämnet ITG är ett ämne som oftast faller i glömska bakom ämnen som 

Corporate governance och IT-mognad. Jag vill påvisa i min studie vikten av 

en fungerande IT governance samt påvisar ett enklare sätt att mäta sin IT 

governance-mognad på. Förhoppningen är även att studenter, lärare och 

personer med intresse av informatik i alla dess former, finner min studie 

intressant och lärorik.  



   
 

   
 

1.7 Disposition  

Kapitel 1: Introduktion – Initialt så inleds uppsatsen med en kortfattad 

beskrivning av bakgrunden till studien och en introduktion till ämnet för 

läsaren. I kapitlet återfinna även det syfte som väglett arbetet och tillhörande 

problemformuleringar. Avslutningsvis så tas den avgränsning upp som gjorts 

som ett medvetet val. 

Kapitel 2: Bakgrund/Teori – Detta kapitel presenterar den relevanta teori 

som arbetet bygger på. Denna teori inleds med en förklaring av Corporate 

governance för att sedan trattas ner till en förklaring och flera definitioner för 

begreppet IT governance. Till sist så presenteras den mognadsmodell som 

empirin kommer att analyseras mot. 

 

Kapitel 3: Metod – För den mer akademiska läsaren så är detta kapitel en 

central del av uppsatsen. Detta kapitel fokuserar på en genomgång av den 

metod som använts under studiens gång. Här ges också en bild av hur 

empirin samlats in under arbetets gång. Sist så diskuteras tillförlitlighet och 

graden på denna. 

 

Kapitel 4: Resultat – Detta avsnitt redovisar för den empiri som samlats in 

under arbetets gång. Först så presenteras en generell bild av fallföretaget för 

att sedan fokusera på organisationens IT-verksamhet. Kapitlet avslutas med 

den interna synen av företagets ITG.  

 

Kapitel 5: Analys och Diskussion – I detta kapitel så analyseras den empiri 

som samlats in mot den teori som legat till grund för studien och utifrån detta 

så dras slutsatser om fallföretagets IT governance. Avslutningsvis så görs en 

reflektion mot tidigare forskning och den metod som använts. 

 

Kapitel 6: Avslutning - Uppsatsen sista kapitel presenterar ett koncentrat av 

analysen där de resultat som uppkommit läggs fram. Här ges även 

förbättringsförslag på de problemområden som uppkommit under studiens 

gång och avslutningsvis så diskuteras tillförlitlighet och ett förlag på vidare 

forskning ges.  



   
 

   
 

2 Bakgrund/Teori 

I detta kapitel kommer den teori som funnits relevant för undersökningen att 

presenteras. Det inleds med att Corporate governance förklaras för att sedan 

trattas ner till en definition för IT governance och en förklaring till vikten av 

detta.  

 2.1 Corporate Governance 

För att förstå vikten av IT Governance (ITG) och vilken viktigt funktion som 

den spelar i en organisation så skall begreppet sättas i ett större sammanhang. 

Om begreppet IT-styrning skall ges en mer allmän definition så skall 

grundsynen innebära att samma principer och metoder som används för att 

styra företaget i allmänhet, också tillämpas på organisationens användning av 

sin informationsteknologi (Kurtén, 2009). Det är även denna grundidé som 

ligger bakom att International Organization for Standardisation, ISO, har 

namngetts sin nya standard för IT-styrning (ISO/IEC 38500/2008) till 

Corporate Governance of Information Technology (Kurtén, 2009). 

 

Corporate Governance omfattar alla de förfaranden och medel genom vilka 

företagets ägare och andra övriga intressenter försöker att påverka 

företagsledningens handlande samt beslutsfattande i verksamheten (OECD, 

2004). Förutom detta är även målet med Corporate Governance att det skall 

finnas en struktur för hur mål sätts upp i organisationen samt hur man mäter 

att dessa mål uppfylls och arbetet mot dessa (Weill & Ross, 2004). Dock så 

finns det stora skillnader mellan hur Corporate Governance går till. De tre 

största modellerna är den anglosaxiska modellen, den mellan europeiska 

modellen och den svenska modellen (Kurtén, 2009). Oavsett vilken modell 

som organisationen arbetar efter så handlar IT-styrningsdelen inom den alltid 

om hur man på bästa sätt utnyttjar informationsteknologin för att öka 

företagets aktievärde. Detta innebär att det inte kommer dröja länge innan 

marknaden kommer att kräva att organisationer kommer att redovisa vilka 

styrmodeller som de använder i sitt arbete med IT, samt hur väl de anpassat 

sig till denna standard (Kurtén, 2009).  

 

I arbetet med Corporate Governance så använder man sig av ett antal teorier 

från ett flertal discipliner så som organisationsteori, redovisning, juridik, 

finans och nationalekonomi. Den teori som dock anses vara den viktigaste för 

grunden till Corporate Governance är agentteorin (Hovnell, 2007). Denna 

teori innebär i praktiken att den är ett kontrakt mellan två parter där den ena 

parten mot kompensation utför ett uppdrag åt den andra parten, jämförelsevis 

företagsägaren kontra företagsledningen (Sevenius, 2004). 

 



   
 

   
 

För att kunna koppla samman ITG med Corporate Governance så har Weill 

och Ross (2000) tagit fram ett ramverk. I detta ramverk (se Figur 1) så 

belyses kopplingen mellan Corporate Governance och organisationens 

nyckeltillgångar. För att belysa vilka delar inom Corporate Governance och 

nyckeltillgångarna som rör ITG så har dessa gråmarkerats. I denna figur så 

visas hur ledningsgruppen fått uppdrag av styrelsen att ha ansvar för att ta 

fram en företagsstrategi men även för att skapa ett incitament för önskvärt 

beteende (Hovnell, 2007).  

Weill och Ross (2000) menar vidare att en strategi är en rad val eller svar på 

frågor så som vad som är kärnverksamhet, vilka kunder som skall stå i fokus 

samt hur företaget skall positionera sig. Det önskvärda beteendet kan 

kommuniceras genom bland annat strategier, företagskultur, värderingar, 

målbilder, principer och organisationskultur (Weill & Ross, 2000). Det 

önskvärda beteendet varierar mellan olika organisationer och företag men 

måste klart och tydligt definieras eftersom att det är detta som ligger till 

grunden för god governance av företagets nyckeltillgångar (Hovnell, 2007).  

 

Figur 1: Weill och Ross (2000) ramverk för Corporate Governance och dess koppling till ITG. 



   
 

   
 

 

Weill och Ross (2000) listar de sex nyckeltillgångar i ramverket och som är 

de tillgångar som står för skapandet av affärsvärde:  

 

• Anställda: människor, färdigheter, karriärvägar, utbildning och kompetens. 

• Finansiella tillgångar: pengar, investeringar, försäkringar och lån. 

• Fysiska tillgångar: byggnader, produktionsutrustning, underhåll och 

säkerhet. 

• Immateriella tillgångar: varumärke, upphovsrätt, patent och service. 

• IT-tillgångar: data, information, kunskap om kunder, finansiering och 

informationssystem. 

• Relationer: relationer inom företaget, relationer med kunder, leverantörer 

och konkurrenter.  

    (Weill & Ross, 2000) 

 

Alla dessa nyckeltillgångar behöver olika typer av mekanismer för att 

användas och styras på bästa möjliga sätt. Det är företagsledningens uppgift 

att se till att dessa mekanismer finns och används på det effektivaste sättet 

samt att varje nyckeltillgång har just den mekanism som krävs för dess 

funktion. Flera av nyckeltillgångarna kan med fördel styras med samma 

mekanismer men vissa, IT är en av dessa, behöver unika mekanismer. 

Mekanismen för styrning av IT är ITG och behövs för att kunna påverka 

denna nyckeltillgång positivt (Weill & Ross, 2000).  

2.2 IT Governance (IT-styrning) 

En av de viktigaste tillämpningarna med ITG är att den egna verksamheten 

skall använda sig av samma principer och metoder både när det gäller att 

styra verksamheten som vid användning av informationsteknologi (IT) 

(Kurtén, 2009). Det är av en stor vikt att detta följs i alla nivåer i 

verksamheten för att ett lyckat IT-användande skall kunna konstateras. Detta 

för att inte bara IT-organisationen skall få bära skulden för felaktiga beslut, 

funktionalitet och investeringar (Karim & Renström, 2007). 

 

ITG handlar även om hur IT utnyttjas på bästa sätt för att öka ett företags 

aktieägarvärde. Med detta så är tanken att företagen skall ha styrmodeller 

som används i hanteringen av IT samt att det finns en standard som företaget 

skall ha anpassat sig till (Kurtén, 2009). 

 

ITG är särskilt inriktat på IT-system, hur dessa presterar samt riskhanteringen 

med denna. Det primära målet med ITG är att säkerställa att de investeringar 

som en verksamhet gör på sin IT, också genererar det affärsvärde som 

förväntades av investeringen. Ett annat mål med ITG är att minska de risker 

som finns förknippade med IT. Lösningen på detta är oftast att det finns en 



   
 

   
 

organisationsstruktur implementerad med väl definierade roller för ansvar av 

information, infrastruktur, affärsprocesser och applikationer (Brisebois, Boyd 

& Shadid, 2009). 

 

Det är viktigt att ITG inte ses som en egen disciplin i organisationen utan att 

IT ses som ett värdeskapande medel som skänker betydelse för den 

övergripande affärsstrategin i verksamheten. För att en verksamhet skall 

kunna ha en sådan approach mot sin IT och dess användande så krävs det att 

alla intressenter deltar aktivt i beslutsprocessen kopplad till IT. På detta sätt 

så skapas även ett delat ansvarstagande för dessa kritiska system och alla IT-

relaterade beslut fattas och drivs av verksamheten och inte tvärt om 

(Brisebois, Boyd & Shadid, 2009). 

 

Sammanfattningsvis så är ITG en integration av de strategiska beslut som tas 

på ett företag med de IT-beslut som görs för att skapa samarbete och 

förståelse mellan huvudintressenterna. Det skall finnas struktur, regler och 

riktlinjer för att säkerställa samverkan mellan IT-verksamheten och 

kärnverksamheten. Denna struktur skall vara fastställd och beslutad på den 

högsta nivån i företaget, av ledningen. Företagsledningen skall även ansvara 

för att dessa regler och riktlinjer förankras och efterlevs inom hela 

organisationen (Hovnell, 2007). Som det har nämnts tidigare så är det av stor 

vikt att denna struktur förankras vertikalt i hela verksamheten, både inom 

kärnverksamheten och inom IT-verksamheten. För att detta skall kunna 

efterlevas så är det betydelsefullt att riktlinjerna och reglerna inte bestäms 

lokalt från IT-verksamheten, då är risken stor att de ej kommer att efterlevas 

inom hela företaget (Grembergen, De Haes & Van Brempt, 2007). 

 

Den struktur som det talas om behöver innehålla väl definierade och 

etablerade processer, relationer och rutiner men även roller, ansvar och 

befogenheter. För att detta skall bli effektivt så måste även 

organisationskulturen inom företaget stödja denna struktur. Denna struktur 

kan kallas för ramverk för ITG (Dahlberg & Lahdelma, 2007). 

Allt detta syftar till att säkra att IT hanteras strategiskt genom att strategi, 

målinriktning och målsättning är sammanhängande med kärnverksamhetens 

strategi och mål. För att detta skall lyckas så krävs att kärnverksamheten 

definierar och kommunicerar sina affärskrav och behov avseende IT. På detta 

sätt så säkerställer ITG att värde och nytta realiseras av genomförda IT-

relaterade investeringar. Detta genom att resurserna används optimalt, att 

återkoppling görs mot uppsatta mål, att det finns bra organisationsstruktur, att 

IT-verksamhetens uppdrag är tydligt preciserat och att bra ledarskap är 

etablerat. Allt detta tillsammans bidrar till att ITG möjliggör att kärn- och IT-

verksamheterna kan samverka på bästa sätt för att möjliggöra bästa möjliga 

framgång för företaget (Hovnell, 2007). Kort och koncist: IT-verksamheten 

skall bidra till kärnverksamhetens välgång. 



   
 

   
 

 

Förutsättningar för en god ITG sammanfattad enligt Hovnell (2007): 

• IT-verksamhetens roll i företaget är definierad. 

• ITG måste vara konsistent med den övriga organisationen och stödja 

de strategiska affärsmålen. 

• ITG skall påverka alla IT-beslut som tas inom hela företaget på flera 

nivåer. 

• ITG måste involvera och engagera företagets ledningsgrupp. 

• Det finns riktlinjer och regler samt etablerade relationer, processer 

och rutiner med tydliga roller, ansvarsområden och befogenheter. 

• Att uppföljning, verifiering och återkoppling av IT-verksamheten görs 

kontinuerligt. 

2.3 Olika definitioner för ITG 

IT Governance Institute definierar ITG som: 

 

"IT governance is the responsibility of the board of directors and executive 

management. It is an integral part of enterprise governance and consists of 

the leadership and organizational structures and processes that ensure that 

the organization’s IT sustains and extends the organization’s strategies and 

objectives."(ITIG, 2007). 

 

Weill och Ross definierar ITG följande: 

 

"Specifying the decision rights and accountability framework to encourage 

desirable behavior in the use of IT." (Weill & Ross, 2000). 

 

Och stödjer därmed idén om att ITG inkluderar organisering av 

ansvarsområden och roller för att uppnå ett beteende som är 

överensstämmande med verksamhetens strategi. De anser även att god ITG 

inriktar sig på vilka beslut som skall tas, vilka som bör ta dessa beslut samt 

hur dessa beslut kan genomföras och övervakas för att få en så effektiv IT 

som möjligt (Weill & Ross, 2007). 

 

Olika definitioner för ITG enligt Brisebois, Boyd & Shadid: 

 

 Den struktur, tillsyn och ledningsprocesser som säkerställer leverans 

av de förväntade fördelar som IT har. Samt att detta sker på ett 

kontrollerat sätt för att bidra med en långsiktig hållbar framgång för 

företaget: 

 Ansvaret för ITG ligger på styrelsen och den verkställande ledningen. 

Det är en integrerad del av företagets styrning och består av 

ledarskap, och organisatoriska strukturer och processer som 



   
 

   
 

säkerställer att organisationens IT upprätthåller och utökar 

organisationens strategier och mål. 

 En struktur av relationer och processer för att styra och kontrollera 

företaget med syfte att uppnå de mål som är satta. Detta skall ske 

genom att värde läggs till samtidigt som det sker en balansering av 

risker kontra avkastning över IT och dess processer. 

 Att det finns specificerade beslutsrättigheter och ett ansvarsramverk 

som främjar önskvärda beteenden i samband med användningen av IT 

inom företaget. 

 Governance handlar ej om vilka beslut som skall tas, det gör 

Management, det handlar om vem som tar beslutet samt hur de 

genomförs. 

 ITG är en term som används för att beskriva hur de personer som 

anförtrotts ansvaret för styrningen av ett företag ser på IT i sitt arbete 

med tillsyn, uppföljning, kontroll och ledning av företaget. Hur IT 

tillämpas kommer att ha en enorm inverkan på om företaget kommer 

att uppnå sin vision, mission eller strategiska mål. 

(Brisebois, Boyd & 

Shadid, 2009) 

 

Mårten Simonsson utvecklade en sammanfattad definition baserad på en 

litteraturstudie gjord på 60 artiklar inom ämnet ITG: 

 

“IT governance is the preparation for, making of, and implementation of IT-

related decisions regarding goals, processes, people, and technology on a 

tactical or strategic level.” (Simonsson, 2008). 

 

Van Grembergen och Ribbert et alt. framhåller att ITG handlar om att 

implementera en IT-strategi som länkar samman IT med affärsverksamheten. 

Detta för att uppnå bättre konkurrensfördelar: 

 

"IT governance is the organizational capacity exercised by the board, 

executive management, and IT management to control the formulation and 

implementation of IT strategy and in this way ensure the fusion of business 

and IT". (Grembergen, 2003). 

 

“IT governance … involving strategic integration of business and IT 

decisions, and building collaborative relationships and shared understanding 

among key stakeholders.” (Ribbers, et alt., 2002). 

 

Utgångspunkten för denna studie är den definition som Brisebois, Boyd och 

Shadid står för. 

 



   
 

   
 

2.4 IT Management (IT-ledning) 

Det är av stor vikt för denna studie att begreppet IT Governance inte 

förväxlas med begreppet IT management (ITM). Därför definieras även detta 

begrepp här samt att en skillnad klargörs. ITG handlar om, enligt Weill och 

Ross (2000), vem som tar besluten kring IT-frågor. Enligt deras bedömning 

så handlar ITG alltså om vem som har befogenhet att ta beslut. Weill och 

Ross (2000) menar istället på att ITM handlar om hur man implementerar 

beslut, tillexempel vilka faktiska penningbelopp som skall investeras för ett 

år.  

Figur 1 (Karim & Renström, 2007) visar en överskådlig bild av skillnaden 

mellan ITG och ITM. 

 
Figur 2 

Figur 2: En annan skillnad mellan ITG och ITM är att ITG även har ett mer externt 

och långsiktigt perspektiv än vad ITM har (Karim & Renström, 2007). 

 

Vad figur 1 visar är skillnaden mellan ITG och ITM. ITG fokuserar på att ha 

en bredare omfattning samt att anpassa den egna IT så att den kan möta upp 

de egna interna affärsmålen som finns men även de externa som finns ut mot 

kunden.  ITG inriktar sig även på att strategiskt planera ett bemötande av 

nutida och framtida krav. ITM fokuserar sig istället på interna IT-operationer 

och den ledning som sker av denna i nutid (Karim & Renström, 2007). 

Kort sagt så fokuserar ITG på riktning, mål och vilken ram man skall arbeta 

inom. Alltså vad det är som skall uppnås. ITM fokuserar på hur man skall ta 

sig till målet för att verkställa det. Alltså hur man uppnår det som är bestämt. 

 



   
 

   
 

2.5 Fördelar med ITG 

Då verksamheter oftast investerar stora summor pengar på sin IT så är det 

viktigt att klargöra varför styrningen av denna är så viktig. IT är oftast en 

kritisk tillgång och strategisk resurs och för att se till att organisationen får ut 

den nytta som var tänkt med investeringen så måste IT styras och kontrolleras 

(Haverblad, 2006). Kostnaderna för styrningen av IT i detta fall är inte 

investeringen i själva systemet utan planeringen, implementeringen och 

övervakningen av de processer och aktiviteter som skall styras. Med en god 

IT-styrning så kan ledning och aktieägare på ett enkelt sätt följa upp och 

verifiera uppsatta mål med IT. De kan även säkerställa att strategimål 

eftersträvas. Detta samtidigt som ett optimalt nyttjande av IT-resurserna sker, 

riskerna reduceras och ett värde säkras (Haverblad, 2006).   

Weill och Ross (2000) har utfört en studie där vinsten av god IT-styrning 

visar sig vara högre lönsamhet. I denna studie så medverkade över 250 

företag. 

 

”...firms with above-average IT governance following a specific strategy (for 

example, customer intimacy) had more than 20 percent higher profits than 

firms with poor governance following the same strategy.” (Weill & Ross, 

2000). 

 

De lyfter här fram att det är de företag med välarbetad och fungerande IT-

styrning, som kan utvinna maximal prestation och lönsamhet ur sina IT-

investeringar. Detta genom att de aktivt har formulerat sina IT-

styrningsmekanismer.  

 

”All enterprises have IT governance. Those with effective governance have 

actively designed a set of IT Governance mechanisms (committees, budgeting 

process, approvals, and so on) that encourage behavior consistent with the 

organization’s mission, strategy, values, norms, and culture” (Weill & Ross, 

2000).  

 

Weill och Ross (2005) har genomfört ytterligare studier där det framkommer 

att enbart ett genomsnitt på 38 procent av chefer av en högre rang, har 

kunskap om hur IT styrs. Grembergen (2003) visar även på att trots att det 

finns studier som påvisar effekten och nyttan med ITG, så förbises 

investeringar för att stödja och styrka detta. Anledningen till detta är enligt 

Grembergen (2003) att ledningen inte alltid har den tekniska insikten för att 

uppskatta möjligheter och risker med IT. Ytterligare en anledning är att IT, 

av tradition, oftast behandlas som en separat entitet till affärsverksamheten 

(Karim & Renström, 2007). 

 

Sammanfattningsvis så avslutar Weill och Ross (2000) med att förklara att IT 

är dyrt och att värdet av IT beror på mycket mer än bra teknologi. Därför är 



   
 

   
 

styrningen av IT så viktigt. IT erbjuder företag nya möjligheter och därför 

måste organisationen lära sig hur den skall hantera sin IT och anpassa sig 

därefter och se till att styra sin IT kritiskt (Weill & Ross, 2000).  

2.6 Mognadsmodell 

Denna modell (Modell 1) har gjorts av en kombination av modellerna 

Maturity Model For Internal Control (ITGI, 2007), IT Governance Maturity 

Model (ISCJ, 2002), Mognadstrappan (Kurtén, 2009) och Capability 

Maturity Model av SEI (Haverdal, 2006). Denna modell skall användas för 

att i kombination med litteraturstudier och studier av de praktiska 

förhållandena på Rent & Varmt AB, utvärdera företagets IT governance-

mognad. Som ses i Modell 1 så består den av sex steg där olika 

mognadsindikationer måste ha uppfyllts innan nästa steg kan aktualiseras.  

 

Modell 1. 
Mognadsnivå Status för intern kontrollmiljö Upprättande av intern kontroll 
0 Obefintlig Det råder en total avsaknad av ITG-processer inom verksamheten. Organisationen 

är helt omedveten om att det ens finns en fråga att lyfta inom området och därför 
finns det inte heller någon diskussion om ämnet. Den styrning som finns är 

centraliserad inom IT-organisationen och IT-budgeten och beslut tas centralt. Det 

finns stor risk för bristfälligheter och incidenter.  

Det finns ingen avsikt att bedöma behovet av 

ITG inom verksamheten. Incidenter hanteras 
när de uppkommer. 

1 Initial/Ad Hoc Organisationen har insett att det existerar ITG-relaterade problem och att dessa 
behövs tas upp. Det finns dock inga standardiserade översynsprocesser utan istället 

så behandlar ledningen problemen när de uppstår. Ledningens strategi är 

ostrukturerad och det finns inkonsekvent kommunikation om frågor och strategier 
för att hantera problem som uppstår. Det finns medvetenhet om att prestandan på 

IT-funktionen bör mätas, dock så finns det ej några mått att använda utan 

undersökningen baseras på individuella chefers önskemål. IT övervakning sker först 
reaktivt till en incident som har orsakat någon förlust eller förlägenhet för 

organisationen. Styrning är svårt att initiera och IT-verksamheten och 

affärsverksamheten har ett motsägelsefullt förhållande. Brister är ej identifierade 
och anställda är ej medvetna om sina ansvarsområden. 

Det finns ingen insikt om att det finns ett behov 
av utvärdering av vilken kontroll som behövs i 

form av IT-kontroller. Om en kontroll utförs så 

är det enbart på Ad Hoc-basis, på en hög nivå 
och som en reaktion till betydande incidenter. 

Bedömning efteråt gäller enbart isolerade 

händelser. 

2 Repeterbart 

men intuitivt 

Det finns en medvetenhet om IT-styrningsmål och metoder utvecklas och tillämpas 

av enskilda chefer. ITG verksamheten håller på att bli etablerad inom 
organisationens förändringsarbetsprocess, med företagsledningens aktiva 

engagemang och tillsyn. Utvalda IT-processer har identifierats för förbättring som 

kan påverka viktiga affärsprocesser. IT-ledningen har börjat definiera standarder för 
processer och tekniska arkitekturer. Ledningen har identifierat grundläggande ITG-

mått, utvärderingsmetoder och tekniker, men processen har ej antagits genom hela 

organisationen. Det finns ingen formell utbildning eller kommunikation angående 
ITG-standarder och ansvaret ligger på individnivå. En IT-styrgrupp har börjat 

formaliserats och fastställa sina roller och ansvar. Det finns ett utkast för 

styrningsstadgar; med deltagare, roller, ansvar, delegerade befogenheter, bibehållna 
befogenheter, delade resurser och policys. Små pilotstyrningsprojekt initieras för att 

se vad som fungerar eller ej. Allmänna riktlinjer har börjat växa fram för standarder 

och arkitektur som är lämpliga för företaget och en dialog har startat för att sälja in 
anledningen för deras behov i verksamheten. 

Utvärdering av behovet för kontroller sker 

endast vid behov för utvalda IT-processer för 
att fastställa den aktuella nivån av 

kontrollmognad, målnivån som skall nås och de 

luckor som finns. 

3 Definierad 

process 

Behovet av att agera med respekt avseende ITG förstås och accepteras. En 

basuppsättning av ITG-indikatorer är under utveckling, där sambanden mellan 
utfallsmått och prestanda definieras, dokumenteras och integreras i den strategiska 

och operativa planerings- och övervakningsprocessen. Tillvägagångssätt har 

standardiserats, dokumenterats och implementerats. Ledningen har kommunicerat ut 
standardiserade procedurer och informell utbildning är etablerad. 

Prestandaindikatorer för alla ITG-aktiviteter registreras och spåras, vilket leder till 

förbättringar för hela företaget. Verktyg är standardiserade med hjälp av tillgängliga 

tekniker. Det är dock upp till individen att få utbildning, att följa standarder och 

tillämpa de.  

Kritiska IT-processer har identifierats baserat 

på värde- och riskpåverkan. En detaljerad 
analys utförs för att identifiera kontrollkrav och 

grundorsaken till gapen samt för att utveckla 

förbättringsmöjligheter. Workshops, verktyg 
och intervjuer används för att stödja 

analysarbetet och säkra att IT-processägaren 

äger och driver sin utvärderings- och 

förbättringsprocess. 

4 Hanterad och Det finns full förståelse för ITG-frågor på alla nivåer, som stöttas med formell IT-processens kriticitet definieras regelbundet 



   
 

   
 

mätbar utbildning. Det finns en klar förståelse för vem som är kund och ansvarsområden 

definieras och övervakas genom servicenivåavtal. Ansvarsfördelningen är tydlig och 

processägarskap är etablerat. IT-processerna är i linje med företaget och med dess 
IT-strategi. Förbättringar inom IT-processer baseras främst på kvantitativ förståelse 

och det är möjligt att övervaka och mäta efterlevnaden av rutiner och processer. Alla 

processintressenter är medvetna om riskerna, vikten av IT och de möjligheter som 
IT erbjuder. Åtgärder vidtas i många fall, men inte alla, där processerna inte är 

effektiva. Processer förbättras ibland och de framtagna interna rutinerna efterlevs. 

ITG håller på att utvecklas till en företagsprocess och ITG-aktiviteter blir 
integrerade med företagets styrningsprocess. Det finns en fullt fungerande 

ledningsstruktur som behandlar arkitekturen konsekvent för omstrukturering och 

samverkan över hela företagets affärsprocesser och som säkerställer konkurrensen 

om företagets resurser för pågående investeringar i IT-infrastrukturen. IT är inte 

enbart ett ansvar för IT-organisationen utan delas med affärsenheterna. 

med fullt stöd och samtycke ifrån berörda 

affärsprocessägare. Bedömningen av 

kontrollkraven är baserade på de policys och 
den faktiska mognad som processerna innehar, 

gjord av en grundlig och genomtänkt analys 

som involverat nyckelintressenter. Ansvaret för 
dessa bedömningar är klart och verkställs. 

Förbättringsstrategier stöds av affärsidéer. Den 

prestanda som krävs för att nå önskade mål 
övervakas genomgående. Externa utvärderingar 

organiseras ibland. 

5 Optimerad Det finns en avancerad och framåtblickande förståelse för ITG-frågor och lösningar. 
Utbildning och kommunikation stöds av ledande begrepp och tekniker. Processer 

har förfinats till en nivå av ”best practice”, baserat på resultatet av en kontinuerlig 

förbättring. Implementeringen av policys har lett till att organisationen, personalen 
och processerna snabbt anpassar sig och stödjer ITG-styrningskraven. Alla problem 

och avvikelser orsaksanalyseras och effektiva och ändamålsenliga åtgärder 

identifieras och initieras. IT används på ett omfattande, integrerat och optimerat sätt 
för att automatisera arbetsflödet och ge verktyg för att förbättra kvaliteten och 

effektivisera organisationen. De risker och möjligheter som finns för IT-processerna 

är definierade, balanserade och kommunicerade ut till hela företaget. Övervakning, 
självbedömning och kommunikation av ITG-förväntningar har stor genomslagskraft 

i organisationen och det finns ett optimalt nyttjande av teknik för att stödja mätning, 

analys, kommunikation och utbildning. Företagsstyrningen och ITG är strategiskt 
sammanlänkade för att maximalt nyttja teknik, personal och finansiella resurser för 

att öka konkurrensfördelarna för företaget. ITG-konceptet och dess struktur utgör 

kärnan i företagets ITG-organ vilket inkluderar åtgärder för ändring av strukturen i 
företagets strategi, organisation eller nya teknologier. 

Affärsförändringar tar hänsyn till kritiska IT-
processer och skyddar eventuella behov av att 

omvärdera processtyrningskapaciteten. IT-

processägare utför regelbundet 
självutvärderingar för att bekräfta att kontroller 

är på rätt nivå av mognad för att möte upp 

företagets behov. De använder sig även av ITG-
mognadens egenskaper för att hitta sätt att göra 

kontrollerna mer effektiva. Kritiska processer 

utsätts för oberoende granskningar för att ge 
garantier att kontrollerna är på önskad nivå av 

mognad och arbetar som planerat. 

 

Med utgångs punkt i modell 1 så fås ett mått på en mognadsgrad för hela 

organisationen. Med hjälp av detta mått så kan ett resultat på en 

mognadsskala tas fram (se Bild 1). På denna skala så kan det då urskiljas var 

organisationen i nuläget befinner sig, vart organisationen vill befinna sig samt 

vart konkurrenter eller genomsnittet för branschen ligger. 

 

Bild 1: Mognadsskala (ITGI, 2005). 



   
 

   
 

3 Metod 

I detta kapitel så ges en detaljerad genomgång av den metod som använts 

under studien. Vidare så följer en beskrivning hur informations samlats in 

och analyserats, samt en diskussion kring undersökningens tillförlitlighet. 

3.1 Vetenskaplig ansats 

I denna studie så har huvudsakligen en tolkningsbaserad ansats använts. Detta 

innebär att det som studerats på Rent & Varmt AB är vilka gemensamma 

värderingar och normer de anställda på Rent & Varmt AB har, inte dess 

struktur (Jacobsen, 2002). Detta baseras på en metod där jag som forskare 

haft som metod att under en lång tid observera Rent & Varmt AB som 

organisation men även dess anställda (Jacobsen, 2002). 

 

Förutom detta hermeneutiska förhållningssätt så har även ett induktivt 

förhållningssätt med ett holistiskt perspektiv använts. Detta på grund av att 

jag ville gå in i studien utan fördomar (Jacobsen, 2002). Detta 

förståelseinriktade synsätt innebär även att tolkningen är det centrala. Detta 

för att förklara och bilda empatisk förståelse av beteendet på människor via 

att tolka intervjumaterial, texter och fältanteckningar (Bryman, 2002). Syftet 

med detta var för att kunna tolka vad som visade sig för mig samt vad 

innebörden i vad som visades var (Merriam, 1994). Att ett holistiskt 

perspektiv användes berodde på att jag som forskare under cirka ett års tid 

haft möjligheten att iaktta Rent & Varmt AB och dess anställda. Till denna 

metod så har jag blandat ett kvantitativt förhållningssätt med ett kvalitativt. 

Detta gjordes genom att jag i min intervjuguide med frågor, lade till 

graderingsfrågor. Anledningen till detta var att jag ville att respondenterna 

skulle gradera de olika kategorierna som jag frågade efter i från den modell 

som jag arbetat efter. Att denna metod blandades med en kvalitativ berodde 

på att jag ville ha den detaljrikedom som ett kvalitativt förhållningsätt ger.  

3.2 Datainsamling  

Min studie har huvudsakligen baserats på intervjuer på mellan två till tre 

timmar med de informanter som valts ut i olika processer. I min kvalitativa 

metod så har inslag av kvantitativa flätats in. Detta med hjälp av de 

graderingsfrågor som finns till respektive underkategori i intervjuguiden (se 

Bilaga 1). Dessa graderingsfrågor har informanten kunnat härröra till den 

modell som sammanställts av olika modeller sammanplockade ur litteraturen 

(se Modell 1). Förutom dessa graderingsfrågor så har jag även använt mig av 

Radars benchmarketing frågor på området. Radars frågor har använts för att 

kunna få en generell uppfattning om vad informanten tycker om ämnet. Detta 

innebär att de datainsamlingsmetoder som använts är både teknikerna med 

enkät och med intervjuer.  



   
 

   
 

 

Förutom denna typ av insamling av empiri så har jag även fått ta del av en 

stor del av Rent & Varmt AB:s interna material som stödjer den virtuella IT-

organisationens arbete. Detta för att kunna utlösa om de strategier, ramverk 

och verktyg som behövs verkligen existerar. Ur detta material så har även 

kontroller gjorts om de ansvar, mandat och roller som finns existerar och är 

realiserade. Jacobsen (2002) hävdar att man på detta sätt faktiskt kan få del 

av vad som faktiskt sagts och gjorts inom en organisation.  

 

Den sista datainsamlingstekniken som använts är observation då jag som 

forskare befunnit mig som observatör i och utanför det dagliga arbetet på 

Rent & Varmt AB i nio månaders tid. Min roll under mina observationer har 

inte alltid varit likt en forskares men då jag periodvis varit delaktig i projekt 

och arbeten utan vetskap om att denna studie skulle genomföras. Dock så har 

denna kunskap kunnat tillämpas väl då jag i efterhand kunnat få en 

uppfattning om Rent & Varmt AB:s anställdas beteende i en kontext 

(Jacobsen, 2002). Denna uppfattning har jag sedan kunnat använda mig av 

för att kunna jämföra den data jag fått in med hjälp av intervjuerna och 

enkäterna.  

3.3 Urval 

De intervjuinformanter som används i studie valdes ut genom 

rekommendation av beställare samt verksamhetsutvecklare med stor insyn i 

Rent & Varmt AB:s virtuella IT-organisation. Tanken med detta var att 

synpunkter på ITG från alla delar av de processer som påverkar IT-

organisationen skulle kartläggas med hjälp av informanter från alla delar. 

Efter första utplockningen av rekommenderat urval av populationen 

(Jacobsen, 2002) så hade jag 32 intervjuinformanter. På detta urval skedde 

sedan ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2002) där de intervjuinformanter som 

hade svarsbenägenhet, tillgänglighet och kunskap plockades ut. Totalt så 

intervjuades 20 personer. För att intervjuinformanterna skulle känna sig 

bekväma och svara sanningsenligt så har jag valt att anonymisera dessa. Jag 

är fullt medveten om att detta sänker reliabiliteten för studien men tror dock 

att detta medverkat till ett bättre intervjuklimat och därmed mer uttömmande 

svar. Den empiri som samlats in under intervjuerna har sedan sammanställts 

så att svaren inte går att utläsa på individnivå. Den intervjumall som används 

i arbetet med att intervjua respondenterna återfinns i Bilaga 1.  

 

Då urvalet av respondenter skall återspegla den totala populationen så krävs 

att informanter i alla delar av den virtuella IT-organisationen intervjuas 

(Jacobsen, 2002). Dock så har vissa informanter ej intervjuats på grund av att 

tidbrist, sjukdom eller ointresse. Jag hade stora svårigheter med att 

överhuvudtaget få respons på min utskickade e-post. Totalt så skickades fem 



   
 

   
 

stycken påminnelser ut och när den satta tiden på fyra veckor för 

empiriinsamling var över så saknade jag fortfarande svar från några 

intervjuobjekt som jag hade velat ha med i studien.  

3.4 Genomförande 

Detta examensarbete är genomfört på fallföretaget Rent & Varmt AB. Jag har 

i mitt arbete med studien kontinuerligt haft tillgång till stöd och handledning 

av chefen för Verksamhetsutvecklingsenheten och IT-teknik samt 

Verksamhetsutvecklingsenheten och på detta sätt fått tillgång till det material 

som jag efterfrågat. Utöver detta så har jag fått handledning av Leif Nordin 

som fungerat som handledare för mig i mitt arbete. Jag har sedan med hjälp 

av den modell som jag framtagit, utvärderat den data som samlats in under 

studiens empiriska del. Allt detta har gjorts för att säkerställa att tillräckligt 

med underlag för att utföra studien har erhållits samt att fastsälla att jag har 

arbetat åt rätt mål inom ramen för mitt examensarbete. Mitt fokus med denna 

studie har lagts på att undersöka aspekter som kan tillge Rent & Varmt AB 

ny kunskap som praktiskt sett kan nyttjas för förbättringar. 
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3.4.1 Litteraturstudier 

Initialt så startades studien med en litteraturstudie av området ITG där 

relevant material så som böcker, artiklar och tidigare arbeten studerades. 

Förutom detta så studerades även några mognadsmodeller, dels den som är 

utarbetad i ramverket CobiT (ITIG, 2007), Rabbe Kurténs mognadstrappa 

(2009) och de mognadsmodeller som är framarbetade av ISCJ (2002) och SEI 

(Haverdal, 2006). Litteraturstudien startade det metodförlopp som illustreras i 

Figur 3. 

3.4.2 Fallstudie 

Då jag i detta examensarbete undersöker mognaden på Rent & Varmt AB:s 

IT governance så har jag arbetat efter vad som litteraturen kallar en fallstudie. 

En kvalitativ fallstudie är en intensiv och holistisk beskrivning och analys av 

ett begränsat fenomen (Merriam, 1994). Merriam (1994) hävdar att 

utgångspunkten för en studie av denna karaktär är ett helhetsperspektiv där 

forskaren har för avsikt att få så täckande information som möjlig om ämnet. 

Min avsikt för denna studie är densamma.  

 

Innan intervjuarbetet med informanterna kunde startas upp så var det tvunget 

att, med hjälp av beställare och ansvariga på Verksamhetsutvecklingsenheten, 

plocka fram de roller som fanns strukturerade i rent & Varmt AB:s virtuella 

IT-organisation. Detta för att identifiera roller och ansvarfördelning samt för 

att fastställa vilka personer som var lämpliga att bli informanter och delge 

information till studien. Som ses i Figur 3 så utgör mappning av roller det 

andra steget i metodförloppet. 



   
 

   
 

3.4.3 Gruppering av processer till roller 

Efter att rollerna på rent & Varmt AB fokuserats och plockats ut så kopplades 

de till de interna processer inom Rent & Varmt som respektive roll 

medverkade i. Även vilken typ av ansvar respektive roll hade till respektive 

process klargjordes. Gruppering av processer till roller utgör det tredje steget 

i metodförloppet som illustreras i Figur 3. 

3.4.4 Utskick av intervjuguide och enkät 

För att informanterna skulle få den förståelse som krävs för att 

intervjuresultatet skall bli valid och reliabelt så skickades en intervjuguide 

med enkätfrågor samt definitioner på IT management och ITG ut till alla 

tilltänkta informanter. Denna intervjuguide återfinns i Bilaga 1. 

Framtagningen av frågorna i intervjuguiden gjordes tillsammans med 

beställare och ansvariga för processerna på Verksamhetsutvecklingsenheten. 

Denna intervjuguides mening var endast för att kunna stödja informanterna i 

min process att få uttömmande svar och följdfrågor kompletterades med 

diskussion med informanterna vid intervjutillfället. Detta steg är det fjärde 

steget som illustreras i Figur 3:s metodförlopp. 

3.4.5 Intervjuer 

För att en intervju skall anses vara väl genomförd och användbar så har denna 

krav på sig att resultatet skall vara tillförlitligt. För att resultatet skall räknas 

som tillförlitligt så måste metoden som den utfördes med hjälp av vara 

reliabel, resultaten måste vara valida samt att det skall vara möjligt för andra 

att kritiskt ta del av och granska slutsatserna (Lantz, 2007). Jacobsen (2002) 

menar att en halvöppen, semistrukturerad intervju innehåller en intervjumall 

med ett tema, en relativ fast ordningsföljd samt den del fasta svarsalternativ. 

Utifrån Jacobsens direktiv så har jag valt att använda en intervjumall med 

frågor men jag har valt att komplettera dessa frågor med följdfrågor beroende 

på svar ifrån respondenten. Detta för att, utifrån respondentens kompetens 

och kunskap, hitta den information som jag sökte. Jacobsen (2002) hävdar 

vidare att denna intervjumetod lämpar sig när man är intresserad av vad den 

enskilde individen säger samt när man är intresserad av hur respondenten 

tolkar och lägger mening i ett speciellt fenomen. Jag har därtill lagt till 

graderingsfrågor utifrån modell 1 för att få en uppfattning i respondentens 

generella syn på olika ämneskategorier inom ämnet. Sist vid varje 

intervjutillfälle så har radars benchmarketing-frågor använts för att få en 

generell uppfattning om vad respondenten tycker att Rent & Varmt AB ligger 

i de olika ämneskategorierna. 

 

Intervjuer utgör det femte steget i metodförloppet i Figur 3. Förfrågan om att 

delta i studien tillsammans med Guiden skickades till de 32 tilltänkta 

informanterna. Dock så uppstod svåra problem med att få informanterna att 



   
 

   
 

ens svara på förfrågan om att delta i studien. Detta resulterade i att ett 

påminnelseutskick skickades två gånger i veckan i tre veckors tid. Ett annat 

resultat av detta var även att vid empiriinsamlingens slut så var enbart 20 av 

de tillfrågade informanterna intervjuade.  

 

Intervjuerna strukturerades på det sätt att relevant data skulle erhållas till 

mognadsmodellen 1 samtidigt som det strävades efter att informanten skulle 

identifiera och utveckla sina tankar kring ITG och dess situation på Rent & 

Varmt AB. Varje intervjutillfälle sträckte sig över cirka två timmar och oftast 

så hade informanten studerat intervjuguiden och dess material grundligt innan 

sessionen. Avslutningsvis vid varje intervjutillfälle så fick informanten fritt 

behandla aspekter som denne ansåg vara relevanta för ämnet samt 

problemområden som skulle kunna förbättras. Denna del av intervjun 

anpassades efter informanten. Vid varje intervjutillfälle så skedde både 

inspelning och anteckning av informantens svar. Dessa svar sammanställdes 

sedan efter intervjutillfället. 

3.4.6 Dokumentstudier 

Sista delen i fallstudien bestod i att ta del av relevanta dokument. Då jag har 

velat försäkra mig om att den information som jag erhållit via intervjuerna är 

sanningsenlig och tillförlitlig så har jag i den utsträckning som varit möjlig 

försökt att få den bekräftad genom att studera de dokument som funnits 

tillgängliga, Rent & Varmt AB:s intranät, Rent & Varmt AB:s 

verksamhetsstyrning och annat tillgängligt material. Detta är enligt Bryman 

(2002) en innehållsanalys som görs för att säkerställa realiteten i det innehåll 

som finns dokumenterat. Denna del illustreras som steg sex i Figur 3 för 

metodförlopp.  

3.5 Analys 

Då både en kvalitativ och kvantitativ ansats i använts i studien så har även två 

typer av analyser fått utföras. I den kvalitativa delen av studien så har jag valt 

att använda mig av Jacobsens (2002) synsätt för att analysera den information 

som samlats in via intervjuer. Den primära utgångspunkten för denna studie 

har varit att jämföra befintlig teori med den empiri som samlats in från 

fallföretaget i och med befintliga intervjuer, granskning av dokumentation 

och observation. För att detta skulle ske på ett korrekt sätt som möjligt så 

började jag med att registrera den data jag samlat in. Detta gjordes för att få 

en beskrivning av den data som ackumulerats. När detta var gjort så 

systematiserades och kategoriserades datan för att en överskådlig bild skulle 

kunna överblickas ur ett lättare perspektiv. Sist så gjordes en tolkning av den 

ackumulerade datan. Denna metod härrör från Jacobsens (2002) tre steg a) 

Beskrivning b) systematisering och c) kombination och hans analysprocess 

som sker via en kontinuerligt stigande spiral. Det som sker i denna spiral är 



   
 

   
 

att en reduktion av den insamlade empirins mångfald. Detta samtidigt som en 

berikning av den ursprungliga informationen läggs till via analysen.  

 

I den kvantitativa delen av analysen så har jag sammanställt den data jag har 

fått ut ur min enkätdel på min intervjuguide mot den modell som beskrev i 

teorikapitlet. Detta för att kunna få en uppfattning om hur Rent & Varmt 

ligger till vid en jämförelse mot ett ramverk som kunna göra en 

benchmarketing-jämförelse och se till hur organisationen ligger till jämfört 

med best practise.  

 

Sista steget var att kategorisera den data jag fått fram. Detta gjordes för att få 

fram de fenomen som jag funnit i samband med min undersökning (Jacobsen, 

2002).  

 

Fokusen för min analys har legat på en ämnescentrerad nivå (Jacobsen, 

2002), där jag som forskare har velat få en djupare insikt och förståelse i 

ämnet ITG, och dess mognad, samt hur en undersökning av ämnet kan gå till.  

3.6 Tillförlitlighet 

En viktig del i alla typer av undersökningar är att den studie som man 

genomfört är tillförlitlig. I den akademiska världen så används olika metoder, 

ansatser och tillvägagångssätt för att få fram ett resultat i sin forskning. Det 

viktigaste i slutändan är, oavsett vilket tillvägagångssätt som man använt sig 

av, vilken tillförlitlighet som ens studie kan tillskrivas. Jacobsen (2002) 

menar att väl genomförd undersökning skall ha utövats med en metod som 

ser till att den empiri som samlats in är giltig och relevant sam tillförlitlig och 

trovärdig. Med giltighet och relevans så menas att det är av största vikt att det 

som mäts faktiskt är det som önskas mäta samt att det som mätts går att 

generalisera. Med tillförlitlighet och trovärdighet så menas att 

undersökningen måste vara gjord på ett trovärdigsätt som väcker tillit hos 

läsarna.  

 

I min studie så har jag valt ämneskategorier till mina intervjufrågor som är 

kopplade till de olika ämneskategorier som påverkar IT governance-

mognaden. Dessa ämneskategorier har jag funnit vid genomgång av den 

tidigare forskning som genomförts inom området På detta sätt så har jag 

försökt att mäta de faktorer som påverkar IT governance-mognaden samt 

använt mig av dessa för att kunna generalisera mitt resultat. Då jag även 

försökt att beskriva den metod och det tillvägagångssätt som jag använt mig 

av på ett utförligt sätt så pläderar jag även för att mitt resultat är tillförlitligt.  

 

För att kunna styrka validiteten på den studie som jag genomfört så har jag 

genomfört en uppgiftslämnarvalidering på utvalda intressenter med kunskap 



   
 

   
 

inom ämnet. Med detta tillvägagångssätt så har jag konfronterat dessa med 

centrala begrepp och slutsatser från studien. Utifrån detta förfarande så har 

jag bekräftat att de slutsatser som jag kommit fram till återspeglar den realitet 

som finns hos fallföretaget. 

 



   
 

   
 

4             Resultat 

Initialt i detta kapitel så redogörs Rent & Varmt AB:s organisation generellt. 

Därefter så presenteras företagets virtuella IT-organisation och dess ITG. 

Kapitlet avslutas med den interna synen på Rent & Varmt AB:s ITG. 

4.1 Organisationsbeskrivning Rent & Varmt AB 

Rent & varmt AB är ett av Västsveriges ledande miljöföretag inom branschen 

för hantering av avfall och återvinning. De arbetar med att kunna tillgodose 

såväl företag, kommuner och andra offentliga verksamheter med 

kundanpassade och miljöriktiga lösningar för deras avfallshantering. Inom 

ramen för detta så ingår transport, sortering samt behandling av avfall och 

återvinningsmaterial. Detta arbete genomförs med största fokus på miljön då 

Rent & Varmt AB:s vision är att leda utvecklingen av hanteringen av avfall 

mot en långsiktig hållbar tillväxt.  

 

Rent & Varmt AB är ett aktiebolag som har 11 ägarkommuner i Västsverige 

och som, med dotterbolaget inräknat, har en omsättning på 1 143,4 miljoner 

kronor. De har cirka 800 medarbetare anställda.  Förutom huvudbolaget Rent 

& Varmt AB så består koncernen även av dotterbolaget Kunglig 

Transporttjänst AB och så äger Rent & Varmt AB även en tredjedel av 

Stenets Renhållning AB.    

 

Rent & Varmt AB har tre kärnvärden som de arbetar aktivt med att bli 

förknippade med: 

 Miljö 

 Kompetens 

 Nytänkande 

Rent & Varmt AB:s affärsplan 

Enligt Rent & Varmt AB:s ägardirektiv så skall Rent & Varmt AB arbeta för 

att vara ett av de ledande återvinnings- och avfallsföretagen i Västsverige. 

Utifrån dessa ägardirektiv så bedriver Rent & Varmt AB sitt strategiska 

arbete och har formulerat sin vision och affärsidé efter dessa direktiv. 

 

Rent & Varmt AB:s vision: 

”Rent & Varmt AB skall leda utvecklingen mot en långsiktig hållbar tillväxt i 

vår region”. 

 

Rent & Varmt AB:s affärsidé: 

”Rent & Varmt AB erbjuder kundanpassade miljöriktiga tjänster och 

produkter inom återvinnings- och avfallsområdet i vår region”. 

 



   
 

   
 

Från Rent & Varmt AB:s affärsplan, sekretesstämplad. 

 

Rent & Varmt AB:s övergripande mål är: 

 Nöjda ägare 

 Nöjda kunder 

 Nöjda medarbetare 

 

Rent & Varmt AB bryter sedan ner dessa övergripande mål i verksamheten 

till olika avdelningar, verksamhetsområden och underliggande enheter, till 

mål som är relevanta för varje enskild nivå.  

 

I strategiarbetet ingår även aktiviteter som säkerställer att Rent & Varmt AB 

skall nå: 

 Stabil lönsamhet 

 Nöjda kunder 

 Optimal produktion och optimalt resursutnyttjande 

 Väl fungerande processarbete 

 Kundorienterade medarbetare 

 Tydligt och klart ledarskap 

 Projekt och utvecklingsarbete som når önskad effekt 

 

Dessa aktiviteter, i samklang med en tydlig målbild för medarbetare och 

ägare, skall arbeta för att föra Rent & Varmt AB närmare sin vision. 

4.1.1 Rent & Varmt AB som organisation 

Rent & Varmt AB är en funktionsorganisation baserad på ett flödesorienterat 

arbetssätt enligt Figur 4 med de två verksamhetsområdena Insamling och 

Logistik samt Återvinning och Behandling. Förutom dessa två 

verksamhetsområden så finns det sex olika avdelningarna Kommunikation, 

Human Resources, Administration, Säkerhet, Försäljning och Strategisk 

Utveckling.  

 



   
 

   
 

 
Figur 4: Rent & Varmt AB organisationsstruktur. 

 

På detta sätt kan Rent & Varmt AB arbeta för att driva kundorienterad 

verksamhetsutveckling för att uppfylla målet att leverera enligt kundens 

behov samt att ha ett aktivt förbättringsarbete. 

4.2 Nulägesbeskrivning av Rent & Varmt AB 

Rent & Varmt AB har idag en dokumenterad virtuell IT-organisation som 

visar hur arbetet med IT är tänkt att exekveras. Det är viktigt att påpeka att 

Rent & Varmt AB är en väldigt IT-intensivt organisation. Strukturen för den 

virtuella IT-organisationen är uppbyggt enligt följande: 

 

IT-råd 

Säkrar kopplingen mot affärsplan. Prioriterar utifrån ett Rent & Varmt AB:s 

perspektiv. Sätter budgeten för Rent & Varmt AB:s totala IT-kostnader.  

Deltagare: Bolagsledning och chefen för Verksamhetsutvecklingsenheten. 

 

Utvecklingsråd 

Säkrar kopplingen mot processplanen. Prioriterar utifrån ett 

processperspektiv. Lämnar förslag på budget för processens IT-relaterade 

utvecklingskostnader 

Deltagare: Ansvarig verksamhetsutvecklare, chefen för 

Verksamhetsutvecklingsenheten, diverse deltagare från ledningsgrupper och 

enhetschefer i verksamheten. 

 

Superanvändarforum 



   
 

   
 

Tar emot önskemål och krav från organisationen. Bearbetar dessa och tar 

fram beslutsunderlag för systemleverantörer, Utvecklingsråd och IT-råd. Är 

rådgivande till utvecklingsråd och tar fram vad som skall ingå i budget och 

vilka projekt som bör genomföras. 

Deltagare: Ansvarig verksamhetsutvecklare och utsedda superanvändare i 

flödet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De olika processer eller organisationsben som ingår i den virtuella IT-

organisationen är följande: 

Organisationsben 

 Affärsutveckla och Sälja 

  Order till Betalning exklusive Behandla 

  Behandla (Viktoria + ÅVC) 

  Stödprocesser 

  Kommunicera samt Informationsdelning och Ärendehantering 

  Styra och Följa upp 

 

Struktur  

Bolagsledning Bolagsledning Bolagsledning       

            =             = 

  Delta styrgrupp IT-råd 

 

 

 

Linjearbete  Projektportfölj IT-organisation 
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Figur 5: Rent och Varmt AB:s virtuella IT organisation 



   
 

   
 

Som ses i strukturförklaringen ovan så är Rent & Varmt AB toppstyrt med 

bolagsledningen som högsta styrande organ för både linjeverksamheten, 

projektarbeten och IT-organisationen. 

4.3 Administrativa avdelningen och 

Verksamhetsutvecklingsenheten och IT-teknik 

Den studie som jag utfört är huvudsakligen genomförd från 

Verksamhetsutvecklingsenheten och IT-teknik. Jag har även praktiserat på 

denna enhet under åtta månader sedan hösten år 2011. 

Verksamhetsutvecklingsenheten är en av sju enheter som ingår i 

Administrationsavdelningen och i Verksamhetsutvecklingsenheten så ingår 

även IT-teknik. Administrativa avdelningen arbetar aktivt för att internt 

stödja de processer som krävs för att Rent & Varmt AB som organisation 

skall fungera så optimalt som möjligt.  

 

Administrativa avdelningens verksamhetsplan: 

”Administrativa avdelningen skall tillhandahålla ett effektivt och 

professionellt service- och tjänsteutbud som bidrar till att öka Rent & Varmt 

AB:s konkurrenskraft.” 

 

Verksamhetsutvecklingsenhetens primära arbete går ut på att ansvara för att 

Rent & Varmt AB har informationssystem och informationsteknik och att 

dessa fungerar på bästa möjliga sätt för att stödja och bidra till utvecklingen 

av Rent & Varmt AB som organisation både med det strategiska arbetet och 

för att vara så konkurrenskraftigt som möjligt.  

I detta arbete så ingår utvecklingsarbete, rådgivning och att bidra med 

expertkompetens men även förvaltningsarbete. Verksamhetsenheten har 

också som arbetsuppgift att ansvara för tester, budgetarbete, 

databasadministration, avtal, inköp och upphandlingar inom området för 

informationssystem och informationsteknik. 

4.4 Rent & Varmt AB:s ITG 

Det finns en tydlig ITG På Rent & Varmt AB enligt den struktur som finns i 

IT-organisationen. Dock så är detta enbart en pappersprodukt då den taktiska 

och strategiska delen av denna inte fungerar. Då det högst beslutande IT-

rådet inte har regelbundna möten där strategier bestäms och besluts förankras 

gentemot affärsplanen så fungerar ej Rent & Varmt AB:s ITG på ett optimalt 

sätt. Då ITG skall vara toppstyrt och bolagsledningen är den samma som IT-

rådet så skulle det bästa arbetssättet vara att IT-rådet sågs regelbundet för att 

den ITG som behövs skulle vara aktuell. Det finns ej heller något tydligt 

ramverk för Rent & Varmt AB som tydligt visar hur styrningen av IT skulle 

gå till samt hur arbetet med styrningen skulle utarbetas. 



   
 

   
 

4.5 Intern syn på företagets ITG 

Följande empiri som finns i Resultatkapitlet är ett resultat av alla de 

intervjuer som genomförts under min studie. Dessa intervjuer har genomförts 

för att fånga upp hur olika delar av Rent & Varmt AB:s organisation 

uppfattar IT-organisationen i allmänhet men i synnerhet verksamhetens ITG. 

Följande stycken är därför baserade på min uppfattning av informanternas 

uttryck under intervjuerna. De inslag av ibland normativ karaktär bygger 

därför på hur informanten utryckt sig och är inte författarens personliga åsikt. 

4.5.1 Rent & Varmt AB:s virtuella IT-organisation 

Den virtuella IT-organisationen på Rent & Varmt AB beskrivs enligt Figur 4. 

Dock så fungerar enbart den operativa delen av denna organisation då IT-

rådet inte har haft ett sammanträde på cirka ett år. Meningen med denna typ 

av organisation är att användarna via sina superanvändare skall kunna lyfta 

upp behov och krav, både interna och externa, till de verksamhetsutvecklare 

som är ansvariga för respektive process. Verksamhetsutvecklarna skall sedan 

tillsammans med chefen för Verksamhetsutvecklingsenheten, deltagare från 

ledningsgruppen och enhetschefer diskutera vilka förslag som skall lyftas upp 

till IT-rådet. I IT-rådet så skall det säkras att de beslut man tar är kopplat mot 

Rent & Varmt AB:s affärsplan samt strategier samt se till att Rent & Varmt 

AB:s totala IT-budget blir planerad. Då IT-råden inte har regelbundna möten 

där övergripande beslut kan tas så innebär detta att kopplingen mot 

affärsplanen saknas. Därför så fungerar heller ej IT-organisationen på den 

taktiska och den strategiska delen. Utvecklingsråden har sammanträde två till 

fyra gånger om året men de saknar koppling upp till bolagsledningen där alla 

styrningsfrågor bör tas. Detta innebär i sin tur att IT governance bara är en 

pappersprodukt på Rent & Varmt AB och ej realiserats i arbetslivet. I dag så 

har IT-rådet möte enbart då budgetbeslut skall tas. 

 

Den allmänna uppfattningen bland de anställda som medverkat i arbetet med 

studien är att ITG är obefintlig och att det istället är IT management som 

ligger i fokus och som tyvärr ofta missuppfattas för governance. Många av de 

intervjuade hade ingen uppfattning om vad ITG innebär och trodde sig veta 

att det var chefen för Verksamhetsutvecklingsenheten och IT-teknik som 

ansvarade för att det genomfördes. Den del av informanterna som förstod sig 

på begreppet trodde dock att bolagsledningen och affärsverksamheten varken 

förstod innebörden av ITG eller har tilltro till att styrning av IT är nödvändigt 

för framgång och konkurrenskraften för företaget. Ytterligare en uppfattning 

är att IT ses som ett nödvändigt ont, en ”amöba som kostar en massa pengar 

och som inte går att påverka”.  



   
 

   
 

4.5.2 Intern syn på företagets IT 

Generellt sett så är informanterna indelade i två grupper beroende på hur 

deras synsätt på IT är. Den ena gruppen står för åsikten om att IT inte är så 

viktigt för verksamheten utan mer en stödfunktion och som ej bidrar med 

konkurrenskraft eller möjligheter utan snarare enbart är till för att spara och 

rationalisera.  

 

Å andra sidan så har den andra halvan av gruppen åsikten av att IT är 

livsviktigt för organisationen och att hela verksamheten förlitar sig på IT för 

att kunna överleva. Denna grupp står för åsikter så som att IT ger möjligheter 

till en stor konkurrenskraft och även att IT är en stor möjliggörare på olika 

sätt.  

 

Detta i sin tur leder till stora meningsskillnader när det kommer till hur 

organisationen och dess anställda skall arbeta. Det största orosmomentet är 

informanternas olika åsikter på hur det skall arbetas med den standardversion 

av företagets ERP-system som är inköpt. Rent & Varmt AB:s IT-policy säger 

att ingen egenutveckling skall bedrivas inom företaget samt att det skall 

arbetas efter standardiserade lösningar. Detta är dock inget som företaget 

efterlever utan anpassningar utarbetas i stor utsträckning.  

 

Anledningen till att det görs anpassningar på ERP-systemet är att Rent & 

Varmt AB har fasta affärsprocesser som affärssystemet skall följa. Dessa 

processer är unika för Rent & Varmt AB och affärssystemet ses därför enbart 

som en grundplattform. Dock så har majoriteten av informanterna 

uppfattningen att det görs för mycket anpassningar för specifika anställdas 

skull där processen egentligen skulle ha kunnat omarbetats. En anledning till 

att detta tillåts ske skulle då vara avsaknaden av en IT-strategi som följer 

affärsplanen. Avsaknaden av en IT-strategi tillåter de anställda att arbeta utan 

gemensamma mål och på detta sätt så kan enskilda individer beställa 

anpassningar som egentligen inte skulle få gå igenom.  

 

Ytterligare en anledning till att detta sker är att verksamheten saknar ramverk 

för sin ITG och ej tillämpar Best Practise i sitt arbetssätt. Detta leder till att 

personalen känner att de inte har några standarder att arbeta efter. Då 

processerna är så pass omständiga så sker många anpassningar för att 

verksamhetsstödet skall kunna fungera. Detta i praktiken leder till att Best 

practise i systemet inte tillämpas. 

 

Trots Rent & Varmt AB är en väldigt IT-intensivt organisation där de flesta 

funktioner behöver någon form av IT-stöd, så är den allmänna uppfattningen 

att IT-mognaden är låg inom företaget. Många av de anställda ser ej 

potentialen i IT eller vilket stöd som det verkligen är. Majoriteten av 



   
 

   
 

personalen anser att IT är den skärm som de arbetar framför samt att det bara 

skall vara ”en knapp att trycka på” för att få det hela att fungera. De förstår ej 

hur systemen fungerar samt hur de stödjer processerna. Det är även en allmän 

låg förståelse för komplexiteten i systemen, och hur detta hänger samman 

med kravbilden och omvärldskraven. Dock så finns det ett antal informanter 

som anser att IT är en lika viktig del av organisationen som exempelvis 

övriga funktioner så som ekonomi, administration och Human Resources.  

 

De informanter som hade störst insyn i Rent & Varmt AB:s IT-funktioner 

anser att IT-organisationen skall vara en digital version av det analoga 

affärsarbetet och att de flesta som arbetar inom Rent & Varmt AB inte inser 

detta. De menar på att IT speglar de processer som sker i det verkliga livet 

och stödjer dessa så att de kan få ut den kritiska funktion som ger 

kundnöjdhet och som i slutändan genererar den vinst som företaget förväntas 

inbringa.  

 

Slutligen så finns det en stor missuppfattning bland informanterna om att IT-

styrning och IT-ledning skulle vara samma sak. I dagsläget så är det enbart 

IT-ledning som utförs på Rent & Varmt AB och det är chefen för 

Verksamhetsutvecklingsenheten och IT-teknik som ansvarar för budget, 

lösningar, infrastruktur, applikationsplattform, ärendehantering, förvaltning, 

IT-strategi, IT-styrning och utveckling. Detta helt utan några mandat. Detta 

innebär att den person med störst kunskap om den interna IT lägger förslag 

på dessa ansvarsområden men som oftast ej tas emot av bolagsledningen. Det 

finns här inget forum för diskussion utan bolagsledningen tar sina beslut utan 

reflektion över de förslag som getts.  

4.5.3 IT-strategi 

Det finns idag ingen aktuell eller genomarbetad IT-strategi på Rent & Varmt 

AB. Den pappersprodukt som finns i dagsläget är mer en redogörelse för hur 

Verksamhetsutvecklingsenheten och IT-teknik skall arbeta. Många av 

informanterna tyckte att IT-strategin snarare var en IT-policy. Majoriteten av 

informanterna fann att IT-strategin ej är kopplad till affärsverksamhetens 

strategiarbete eller finns med i det årliga strategiska arbetet för verksamheten. 

Den allmänna uppfattningen var också att IT-strategiska frågor diskuteras allt 

för sällan på ledningsnivå och att detta görs huvudsakligen i akutfall. Det 

saknas även en långsiktig strategisk plan för utveckling och investeringar i IT 

inom företaget.  

 

Återigen så nämner majoriteten av informanterna ordet pappersprodukt. 

Många nämnde att de tycker att arbetet med IT mer är ett arbete som utförs 

Ad Hoc och att många av de pappersprodukter som nämnts enbart finns till 

för revisioner och för att företaget skall kunna få licenser. Det finns i 



   
 

   
 

dagsläget heller ingen tid att arbeta fram några strategier då arbetet med att 

genomföra alla projekt äter upp tiden för strategiskt arbete.  

 

Detta har i sin tur lett till att arbetssättet för Verksamhetsutvecklingsenheten 

och IT-teknik ses som mer reaktivt än proaktivt. I dagsläget så arbetar de 

anställda mer efter tekniska livslängder istället för att följa någon form av 

strategi. I avsaknad av strategier så blir det ofta att system, lösningar och 

anpassningar görs efter en låg entry-kostnad eller engångskostnad istället för 

att titta på helheten och den totala livscykelkostnaden. 

 

Många informanter påpekade även att både affärsplanen och de flesta 

strategierna inom Rent & Varmt AB är hemliga och att det därför är svårt att 

jobba mot dem. De vill även ha klara och tydliga riktlinjer som är 

kommunicerade ner från bolagsledningen för att de skall kunna veta hur de 

skall jobba. Detta för att de anställda känner att de behöver en stabil plattform 

att stå på då det sker hastiga ändringar frekvent i affärsverksamheten.  

 

Informanterna känner också att det är tack vare avsaknaden av klara och 

långsiktiga strategier som så mycket Ad Hoc-arbete tillåts ske vilket också är 

en av anledningarna till all arbete med att släcka bränder inom företaget. De 

vill ha klara ansvar, roller, ramverk, mandat, strukturer och metoder så att 

alla skall kunna veta vem som är ansvarig för vad. De flesta av informanterna 

anser att den virtuella IT-organisationen och alla strategier och beslut 

återigen bara är pappersprodukter som ej efterlevs.  

 

Ytterligare ett ämne som informanterna fann negativt är att Rent & Varmt 

AB inte har en framtagen verksamhetsarkitektur eller att de 

förändringsprojekt som genomförs aktivt konsulterar en verksamhetsarkitekt. 

Detta har lett till att det tas beslut om förändringar som ej har kompabilitet 

mot övrig arkitektur. Detta har även lett till att företaget har svårare för sin 

kompetensöverföring och att det finns en stor avsaknad av dokumentation.    

4.5.4 Kravprocessen  

Som tidigare beskrivits i Figur 5 så börjar kravprocessen med att användare 

vänder sig till sin process superanvändare för att lyfta ett krav eller ett behov. 

Superanvändarna bearbetar detta underlag och lyfter detta till 

Superanvändarforumet för respektive process. I Superanvändarforumet så 

bearbetas underlagen tillsammans med processens ansvariga 

verksamhetsutvecklare. Här så skall underlaget för kravet innehålla en 

beskrivning på vad som skall göras, vilken påverkan som kan finnas på andra 

processer samt hur kalkylen för kravet ser ut. Därefter så lyfts underlaget till 

utvecklingsrådet för beslut och prioritering kraven emellan och när detta är 

klubbat så skall sista instansen för kravet vara IT-rådet. Här skall beslut tas 



   
 

   
 

om kraven mot gällande strategier och Rent & Varmt AB:s affärsplan. 

Kraven skall även matchas mot den totala IT-budgeten så att planen för 

kraven matchar strategierna. På grund av att det inte existerar regelbundna 

IT-rådsmöten så lyfts i dagläget bara krav upp till bolagsledningen när 

kommande budget skall klubbas. Även detta leder till att det strategiska 

tänket försvinner då det är alldeles för långa tidsspann mellan IT-rådsmötena.  

 

Informanterna har olika uppfattning om vem som innehar rollen som 

beställare och vem som innehar rollen som leverantör vid olika typer av 

beställningar. I princip alla informanter beskrev kravprocessen olika samt 

vilka roller som hade vilka ansvar. De var dock eniga om att beställare och 

leverantörer ofta hade olika uppfattningar om vad som var målet med 

beställningen. De var dock eniga om att det behövdes tydligare 

kravställningar för bättre leverans och resultat.  

4.5.5 Bolagsledningen 

Inga av de informanter från bolagsledningen/IT-rådet som tillfrågades 

tackade ja till att medverka i studien. Därför saknas deras uppfattning av hur 

de ser på ITG och övriga diskussionsämnen som tagits upp.  

 

De informanter som intervjuades har dock uppfattningen om att den struktur 

som finns i dag inte fungerar. Eftersom att Rent & Varmt AB är en hierarkisk 

och toppstyrd organisation så krävs det att bolagsledningen visar att IT är 

prioriterat, att det finns klara strategier och mål med organisationens IT-

arbete samt att bolagsledningen stödjer IT-arbetet fullt ut. Så finner 

informanterna ej att fallet är i dagsläget. De menade på att de ej känner något 

stöd uppifrån samt att det märks i det dagliga arbetet att klara strategier och 

mål saknas.  

 

Majoriteten av de informanter som frågades ut i studien, finner sig ha åsikten 

av att bolagsledningen varken tyckte att IT borde vara prioriterat eller att de 

kommunicerade ner på alla nivåerna i organisationen om vilka mål, roller, 

strukturer och strategier som de anställda skall arbeta efter.  

 

Det är många av informanterna som tycker att rollen som CIO (Chief 

Information Officer) saknas i bolagsledningen och att avsaknaden av denna 

roll gör att det varken finns tillräckligt med kunskap eller intresse för ämnet 

på denna nivå. De finner att det behövs en roll i bolagsledningen som har den 

omfattande kunskap som behövs när utveckling och förändringsprojekt 

diskuteras och fattas beslut om på denna nivå då det nästan alltid ingår IT-

komponenter i dessa. I dagsläget så finner informanterna att besluten oftast 

tas uppifrån bolagsledningen utan att dessa förstår konsekvenserna i dessa 

beslut på grund av att de ej har kännedom om komplexiteten i systemen. Med 



   
 

   
 

en CIO i bolagsledningen så tror även informanterna att betydelsen av IT 

skulle kommuniceras ner på alla nivåer i organisationen och på ett sådan sätt 

så skulle även strukturen av den virtuella IT-organisationen kunna efterlevas. 

 

I dagsläget så är uppfattningen att bolagsledningen har stort ointresse och 

liten kunskap om IT samt att de bara engagerar sig i stora IT-frågor när Delta 

styrgrupp skall ta beslut om ett större projekt med en hög IT-komponent. 

4.5.6 Affärsverksamheten 

Affärsverksamheten säger själva att de har dålig förståelse för vad 

Verksamhetsutvecklingsenheten arbetar med och många av dem tycker inte 

att det skall ligga så stor vikt vid IT. De anser att de skall kunna jobba på 

valfritt sätt och eftersom att IT bara är ett stöd/verktyg så skall IT anpassas 

efter deras arbetssätt. De hade ingen kunskap om varken Best Practise, 

ramverk eller strategier och tror att IT Management och ITG är samma sak. 

De anser även att det är chefen för VU och IT-teknik som har ansvaret för 

både management och governance.  

 

VU å andra sidan finner att affärsverksamheten måste bli bättre på att 

kommunicera vad de vill i sitt arbete samt göra detta i rätt tid för att VU skall 

kunna ha en chans att ge dem det de vill ha i rätt tid och till rätt kostnad. 

4.5.7 Verksamhetsutvecklingsenheten och IT-teknik 

Den allmänna uppfattningen bland informanterna är att 

Verksamhetsutvecklingsenheten är kittet mellan affärsverksamheten och IT. 

Många kallar dem för ”räddande änglar” och har starka åsikter om att det ofta 

är tack vare deras höga verksamhetskompetens och kunskap inom IT som 

övriga anställdas arbetsdagar kan räddas. Förtroendet för 

Verksamhetsutvecklingsenheten är högt och informanterna anser att det är 

tack vare de anställda inom Verksamhetsutvecklingsenheten som att den 

operationella delen på Rent & Varmt AB fungerar då det finns stora brister i 

de taktiska och strategiska nivåerna.  

 

Dock så anser alla informanter att Verksamhetsutvecklingsenheten arbetar 

mycket mer reaktivt än vad de borde göra. Anledningen till att det ges så lite 

tid till att arbeta proaktivt är för att alla projekt äter upp den tid som de 

anställda borde ha till förvaltnings- och strategiarbeten. I dagsläget så arbetar 

de anställda med så mycket som 60-70% brandsläckning för att se till att det 

dagliga affärsarbetet skall kunna rulla på problemfritt. De tar även på sig 

alldeles för många arbetsuppgifter som inte hör hemma på 

Verksamhetsutvecklingsenheten på grund av att det är alldeles för låg 

kunskap och tidsbrist på de andra avdelningarna. Detta har lett till att det ofta 



   
 

   
 

blir Verksamhetsutvecklingsenheten som blir en intern beställare och konsult 

åt sig själva eftersom att de ofta får agera som leverantör.  

 

Verksamhetsutvecklingsenheten själva anser att affärsverksamheten ofta ser 

dem som en bromskloss då de försöker att förklara varför vissa beställningar 

inte går att genomföra på grund av komplexiteten i systemen. De anser att 

affärsverksamheten inte har förståelse för att 

Verksamhetsutvecklingsenhetens funktion i första hand är att stötta 

affärsverksamheten.  

 

Affärsverksamheten och andra sidan finner att 

Verksamhetsutvecklingsenheten måste få mer förståelse för organisationen 

som helhet och att IT bara är ett stöd för kärnfunktionerna i verksamheten.  

 

Både Verksamhetsutvecklingsenheten och affärsverksamheten finner att 

Verksamhetsutvecklingsenheten borde vara med mer ute i den dagliga 

verksamheten för att en gemensam förståelse skall kunna upparbetas. De har 

även en gemensam uppfattning om att både Verksamhetsutvecklingsenheten 

och IT-teknik kommer alldeles för sent in i projekt och förändringsarbeten 

vilket leder till att beslut om upphandling redan är taget och att detta beslut 

inte går att införliva i systemen. Affärsverksamheten har då ej gett 

Verksamhetsutvecklingsenheten och IT-teknik någon chans att komma med 

alternativa lösningar som kan fungera bättre eller bli billigare i det långa 

loppet. 

4.5.8 Projektkontoret 

Även när det kommer till Projektkontoret på Rent & Varmt AB så är 

informanterna splittrade. De är uppdelade i två grupper varav den ena 

gruppen finner att ett projektkontor inte behöver sitta med någon speciell 

kompetens, utan enbart skall vara ”spindeln” i nätet och sy ihop projektet 

genom att se till att rätt saker blir utförda i rätt tid samt att rätt kompetens 

finns på plats för att delge information. Den andra gruppen anser att ett 

projektkontor bör sitta på en stor allmän organisationskunskap för att kunna 

se till att alla delar i projektet blir utförda på ett korrekt sätt. De två grupperna 

är dock eniga om att metodiken och verktygen som idag finns i 

projektportföljen antingen är undermålliga eller ej följs på ett korrekt sätt. 

Anledningen till att informanterna har dessa åsikter är att det i nuläget alltid 

är stora konflikter vid resursuppdelning av kompetens mellan de olika 

projekten samt att det ofta händer att IT-kompetens kommer in försent i 

projekten vilket resulterar i att beslut fattas som både blir komplicerade att 

genomföra och som ofta spräcks i både tid och budget. 

 



   
 

   
 

En annan uppfattning är att den ena gruppen finner att förstudier till projekt 

ofta är undermålliga och innehar för svaga underlag medan den andra 

gruppen av informanter har åsikten om att projektkontoret ofta får färdiga 

projekt lagda i ”knät” vilket innebär att projekten genomförs utan att en 

komplett förstudie gjorts. 

 

Informanterna tycker även att Projektkontoret borde ha mer verktyg som 

stödjer de projekt som har en hög IT-komponent och att dessa borde ha väl 

utarbetade arbetsrutiner så att alla inblandade i ett projekt vet vilket 

tillvägagångssätt som de skall arbeta efter. 

4.5.9 Verksamhetsutvecklingsenheten och Projektkontoret 

Ett av de större orosmomenten som finns bland informanterna är den 

outtalade slitning som finns mellan Verksamhetsutvecklingsenheten och 

Projektkontoret. Dessa två olika enheter som dessutom tillhör olika 

avdelningar, har skilda åsikter om vilken roll som skall utföra vad i samband 

med projekt. Detta har lett till en dålig arbetsstämning som har spridit sig ut 

över övrig affärsverksamhet samt att de anställda på den operationella nivån 

har svårt att veta vilka arbetsuppgifter som de har ansvar över att utföra.  

4.5.10 Projekt 

Den allmänna uppfattningen är att Verksamhetsutvecklingsenheten och IT-

teknik kommer alldeles för sent in i projekt. Konsekvenserna av detta har 

beskrivits under rubriken Projektkontoret. Förutom detta problem så är 

uppfattningen den att mängd projekt och omfattningen på dessa som startas 

upp och arbetas med är för stor samt att det är för likställd inbördes 

prioritering mellan de olika projekten. Detta leder till att projekten kör över 

de resurser som påverkas genom uppbokning för medverkan i projekten. 

Utkomsten av detta är att resurserna inte har tid till att sköta det linjearbete 

som de är förordnade att göra. De har heller ingen tid för strategiskt arbete, 

dokumentation eller omvärldsbevakning och detta i sin tur leder till alla de 

brandsläckningsjobb som påtalades under rubriken 

Verksamhetsutvecklingsenheten och IT-teknik. De flesta av informanterna 

anser återigen att resursfördelningen i projektportföljen är undermållig och att 

projektportföljen behöver tydligare riktlinjer med klara metoder, modeller, 

verktyg och checklistor så att alla resurser i ett projekt får klara 

arbetsuppgifter. Informanterna finner att det borde finnas någon typ av 

uppdelning av resurser mellan drift/underhåll och utveckling. 

 

Ett annat problem som informanter fann upprepade sig kontinuerligt var det 

faktum att det ofta inte finns några aktiva beställare. Detta på grund av att 

projekten inte startas upp som projekt utan snarare som aktiviteter som sedan 

blir för stora och omfattande och då övergår till att bli ett projekt. Detta har 



   
 

   
 

även lett till att informanterna känner att arbetas med alldeles för många 

projekt parallellt. De känner att ett större antal projekt måste avslutas innan 

nya projekt kan startas upp. Så som situationen är idag så mår personalen inte 

bra av den typen av arbetsbelastning som sker. Informanterna känner även att 

ibland så kanske grundorsaken till ett problem lösas istället för att starta upp 

ett projekt som enbart löser det administrativa problemet kopplat till 

grundorsaken. Många av informanterna menar på att ibland så är ett nerlagt 

projekt ett lyckat projekt då man har insett att den nytta som var kopplat till 

projektet aldrig kommer att infinna sig. 

 

Slutligen så är det många av informanterna som tycker att det är personalen 

på Verksamhetsutvecklingsenheten som tar det största ansvaret för projekt 

med hög IT-komponent. Detta leder då till den höga arbetsbelastning som i 

sin tur leder till att linjearbetet kommer i kläm. De menar på att 

projektledarna måste ta ett större ansvar för projekt med hög IT-komponent 

och se till att de metoder, modeller och verktyg som finns stöttar dessa typer 

av projekt. 

4.5.11 Organisationskultur 

Generellt sett så tycker informanterna att organisationskulturen på Rent & 

Varmt AB är behaglig och fungerande. Dock så finns det vissa områden som 

är problematiska.  

 

Ledarkultur: 

Det är en splittrad och ansträngd ledarkultur på Rent & Varmt AB där det 

finns många enskilda individer/eldsjälar som dels får skeppet att flyta men 

som det dessutom blir ganska så många konflikter med. Som tillägg till detta 

så finns det en stor rädsla för VD:n på företaget vilket har lett till att 

personalen inte vågar ge uttryck för sina åsikter. Det finns även en allmän 

uppfattning om att ansvar ofta negligeras istället för att delegeras till rätt roll. 

De anställda på en operationell nivå finner även att ledarna är dåliga på att 

kommunicera ner strategier, mål och arbetssätt till de anställda. Resultatet av 

detta är olika prioriteringar på olika avdelningar. 

 

Grupperingar: 

Det finns en stor frustation inom företaget över de grupperingar som finns i 

dagsläget. Det finns en stor ”Vi mot dem”-känsla inom avdelningarna. 

Avdelningarna känner att de arbetar som enskilda öar där de egna 

avdelningarnas mål kommer före organisationen som helhet. Detta har i sin 

tur skapat ”gråzoner” där vissa funktioner hamnar som ingen vill ta ansvar 

för. Vissa avdelningar lider mer av detta då personliga mål och viss 

personkemi kommer i mellan arbetsrelationerna.  

 



   
 

   
 

Förståelse för IT 

De flesta informanter finner att IT mognaden är väldigt låg relaterat till hur 

IT-intensiv organisationen är. Det finns dock en förståelse för IT men ingen 

efterlevnad av det teoretiska arbete som är framtaget. Pappersprodukt var ett 

ord som majoriteten av informanterna använde sig av vid upprepade tillfällen 

under intervjuerna. Några av informanterna hade även fått tillsägelse av 

högre uppsatta chefer att de skulle använda papper och penna istället IT och 

IS då de ansåg att detta var mer effektivt än IS och IT. 

4.5.12 Kompetens 

Det finns en allmän uppfattning bland informanterna att den interna 

kompetensen ej värdesätts. Dels så har Rent & Varmt AB lönenivåer och en 

lönepolitik som gör det svårt att få in och behålla rätt kompetens. Dels så 

finns ingen förståelse för att den tillgängliga kompetensen måste matcha 

utveckling och efterfrågan inom företaget. Detta har lett till att vissa resurser 

får arbeta upp till 60 timmar i veckan eller mer periodvist för att klara av de 

arbetsuppgifter som tillsätts dem.  

4.5.13 Uppföljning 

Informanternas allmänna uppfattning är att uppföljningsarbeten görs i en all 

för liten utsträckning samt att när det väl görs så utvärderas inte alla kritiska 

aspekter. Mycket av de komplikationer som uppstår i samband med, och efter 

ett projekt slutförs, löses operationellt i tysthet. Därför utvärderas inte alltid 

orsak och följderna till problemen.  

 

Vid uppföljningen på genomförda verksamhetsförändringar i form av 

utvecklingsprojekt så sker enbart uppföljning på totalnivå för projektet samt 

för projektets leverans. Det görs ingen uppföljning för projektets totala 

livscykelkostnad eller någon uppföljning som visar projektets nytta kopplat 

till intern eller extern kund. Det finns heller ingen resurs som aktivt arbetar 

med att mäta effekthemtagningen. 

 

Ett annat problem som de flesta informanterna var eniga om var att på grund 

av att det är projekten som tar kostnaderna för utvecklingen och inte det 

faktiska ansvaret så finns det inget större engagemang för ansvaret att arbeta 

aktivt för att hålla IT-kostnaderna nere. De kan på detta sätt inte se vilka de 

ekonomiska följderna blir för ett utvecklingsarbete. 

4.5.14 Budget 

Den allmänna åsikten hos informanterna är att 

Verksamhetsutvecklingsenheten och IT-teknik borde få ha både större 

mandat och mer att säga till om när det kommet till IT-budgeten och speciellt 

de IT-relaterade kostnaderna i Delta styrgrupp. Detta då det är personalen i 



   
 

   
 

denna enhet som har störst kompetens inom området IT. I dagsläget så ses 

IT-kostnaderna enbart som rena utgifter och man ser ej de intäkter och den 

lönsamhet som IT bidrar med. Uppfattningen är att i dagsläget så är IT-

budgeten ett temporärt arbete och saknar den strategiska hållpunkt som 

behövs över lång sikt. Informanterna känner även att det är huvudsakligen 

Delta styrgrupp och Deltaprojekt som investeringarna och att det är mycket 

sällan som strategiska investeringar görs. 

 

Även att kostnaderna ej är direktpåverkande på den enhet som beställer en 

förändring påverkar att kostnadseffektiviseringen på Rent & Varmt AB inte 

fungerar på ett effektivt sätt. Informanterna tycker även att utformningen av 

SLA:erna (Service Level Agreement) inte utförs på ett optimalt sätt. 

Enheterna får ej ta kostnaderna för SLA:erna på rätt sätt vilket innebär kraven 

ofta är större än vad behovet är. Enheterna i sin tur vill ej betala för den tjänst 

som de kräver vilket leder till konflikter avdelningarna i mellan.  

 

Ett annat ämne inom budget som oroade informanterna är att inköp av IT-

komponenter kan göras av vem som helt och hur som helst. Detta utan att ha 

rådfrågat varken chefen för Verksamhetsutvecklingsenheten, någon 

verksamhetsutvecklare, gruppledaren för IT-teknik eller 

verksamhetsarkitekten. Detta har lett till att inköp gjorts som inte alls är 

kompatibla med övrig arkitektur samt att inköpet blivit mycket dyrare än vad 

som troddes vis inköpet. Ofta så har sådana köp lett till merjobb hos 

Verksamhetsutvecklingsenheten då de i slutändan har fått arbeta extra med 

att få inköpet att fungera med övriga lösningar. 

4.5.15 Försäljningsavdelningens relation till IT 

Försäljarna på Försäljningsavdelningen säljer ofta lösningar till externa 

kunder som inte går att matcha med de standardiserade produkter och artiklar 

som företaget bestämt sig för att arbeta med. Detta leder i sin tur till att hela 

vinsten med försäljningen äts upp av kostnaderna för anpassningarna i 

systemen. Det är detta som lett till att många anställda ser IT som en stor 

oföränderlig utgift. Ofta så hade dock detta problem kunnat lösas om 

försäljarna hade haft en större teknisk kompetens alternativt att de hade 

kunnat kontrollera sin lösning med en verksamhetsutvecklare innan avtalet 

fullbordades. Verksamhetsutvecklaren skulle då kunnat få en chans att ge 

förslag på alternativa lösningar som både skulle kunna löna den externa 

kunden till lika väl som den egna organisationen.  

 

Detta är även en av anledningarna till att avdelningarna ser IT som en stor 

oföränderlig utgift istället för en möjliggörare och en intäktsskapare.  

 



   
 

   
 

Å andra sidan så har informanterna på försäljningsavdelningen uppfattningen 

att det är ett snett fokus på projekt med IT, att det behöver bli ett större 

marknadsfokus för att det är den externa kunden som är målet och som ger 

vinsten till företaget. Detta har i sin tur lett till att vissa uttalar helt öppet att 

de totalt struntar i IT, IT-strategier och att de anser att det läggs alldeles för 

stor vikt vid IT. De anser att de är där för att sälja och att det är den externa 

kunden som är viktig i sammanhanget. 

4.5.16 Kvantitativ empiriinsamling 

Som ses i Bilaga 1 och 2 så svarade informanterna även på kvantitativa frågor 

i form av graderingsfrågor till varje kategori. Tyvärr så finner jag att de svar 

som jag mottagit på dessa frågor ej visar den reella bilden av hur läget ser ut 

på Rent och Varmt AB. Detta då de flesta av informanterna kunde ge en bild 

kvalitativt för att sedan ge en helt annan bild kvantitativt. Dock så är den 

generella uppfattningen både kvalitativt och kvantitativt att nivån på alla 

ämneskategorier är lägre än vad som borde vara lovligt inom ett företag. På 

de ämnesområden som jag hade valt så hamnade de flesta mellan Obefintligt 

till Repeterbart men intuitivt. Undersökningen från Radar hamnade runt en 

tvåa. Anledningen till att jag väljer att stödja mig på den kvalitativa delen i 

undersökningen är för att jag i den delen av studien fick ut mer detaljerade 

svar till varför informanten har den åsikt som den har. Jag har därför enbart 

valt att använda den kvantitativa delen i undersökningen som ett stöd till den 

kvalitativa.   



   
 

   
 

5 Analys och diskussion  

I detta kapitel så analyseras resultaten från studien på fallföretaget Rent & 

Varmt AB. Detta görs genom att den diskuterade teorin jämförs med den 

information som framkom vid intervjuerna med informanterna på företaget 

och utifrån detta så dras slutsatser om Rent & Varmt AB:s ITG. Kapitlet 

avslutas med reflektion mot tidigare forskning och metoden som använts 

under studien.  

5.1.1 Rent & Varmt AB:s virtuella IT-organisation samt ITG 

Konkret sett så har Rent & Varmt AB konstruerat en struktur för sin virtuella 

IT-organisation som borde vara fullt funktionell för sitt ändamål. Dock så är 

fallet ej så i dagsläget. På grund av att det inte finns någon regelbundenhet i 

mötesflödet på den taktiska och framför allt den strategiska nivån så kopplas 

inte de besluts som tas strategiskt mot affärsplanen. Detta i sin tur påverkar 

att beslut tas som resulterar i investeringar som inte är kompatibla med 

varandra. Personalen har dessutom svårt att veta åt vilket mål de skall jobba 

åt då detta inte kommuniceras ned på alla nivåer ifrån varken IT-rådet eller 

bolagsledningen. Många av informanterna klargjorde att Rent & Varmt AB 

befinner sig i en ständigt föränderlig miljö och att de känner att de saknar en 

stabil plattform att stå på för att kunna bemöta dessa förändringar på ett trygg 

och säkert sätt. Det klargörs väldigt tydligt att det enbart är den operationella 

delen av den virtuella IT-organisationen som fungerar och att denna del får ta 

ett större ansvar än vad personalen på denna nivå varken har kompetens eller 

mandat för. Enligt Kurtén (2009) så är det viktigt att organisationer tillämpar 

samma principer och metoder på sin användning av sin informationsteknik, 

som de använder för att styra övriga nyckeltillgångar. 

 

Det framkommer även i empiridelen av undersökningen att det finns en 

uppfattning inom företaget, speciellt på ledningsnivå, att IT inte ses som en 

nyckeltillgång. För att kunna leda ett företag mot framgång så är det viktigt 

att man lyfter fram alla de nyckeltillgångar som är viktiga inom Corporate 

governance. I det ramverk som Weill och Ross (2000) framtagit så syns 

tydligt vilken stor del av Corporate governance som ITG påverkar.  

 

I dagsläget så kan det konstateras att det arbetssätt med dess strukturer som 

ligger närmast att kallas ITG snarare bedrivs som IT-management på Rent & 

Varmt AB. Det är chefen för Verksamhetsutvecklingsenheten och IT-teknik 

som får ta det ansvar som egentligen skall ligga på bolagsledningen och som 

denne inte har mandat till att utföra. Detta gör att det blir en felaktig balans 

mellan Rent & Varmt AB:s ITG och dess ITM. Som Karim och Renström 

(2007) beskriver det så är det chefen för Verksamhetsutvecklingsenheten och 

IT-teknik som skall bedriva ITM och som skall fokusera på interna IT-



   
 

   
 

operationer och ledning i nutid medan det är bolagsledningen som skall 

handha ITG och strategiskt planera ett bemötande av nutida och framtida 

krav.  

5.1.2 Den interna synen på IT och företagets IT-strategi 

Det är en kraftig gruppering mellan informanterna angående deras åsikt om 

IT. Synsättet skiljer sig vida beroende på vilken avdelning som informanterna 

arbetar på. Här har återigen bolagsledningen misslyckats i att kommunicera 

ner på alla nivåer att IT är en lika viktig nyckeltillgång som de mänskliga, 

finansiella, fysiska, relations- och IP-tillgångar som finns inom företaget 

(Weill & Ross, 2000). IT på Rent & Varmt AB utgör en grund för att alla 

affärskritiska processer skall kunna fungera. Att personalen inte har någon 

förståelse för hur IT-intensivt företaget är och hur IT därför påverkar lika 

mycket som påverkas av övriga funktioner i verksamheten är inte en fördel 

för varken de interna som de externa kunderna till Rent & Varmt AB.  

 

Avsaknaden av en framtagen, beslutad och etablerad IT-strategi medverkar 

också till nedvärderingen av IT inom bolaget. Då det inte finns en IT-strategi 

som tydligt visar hur det skall arbetas med förvaltning, utveckling och övriga 

strategiska frågor så tas det separata beslut i olika frågor som borde vara 

kopplade till varandra. Detta leder i sin tur till att de anställda arbetar mot 

separata mål som mer är kopplade mot den egna avdelningen än mot 

organisationens gemensamma affärsmål. I dagsläget så får ofta 

Verksamhetsutvecklingsenheten och IT-teknik ta på sig arbetsbelastningen 

vid misslyckade investeringar samt skulden för dessa. Enligt Karim och 

Renström (2007) så leder bristen på ramverk och strategier för IT-relaterade 

beslut ofta till att IT-organisationer på företag både får ta beslut som de ej 

befogar över, samt att de får bära skulden för felaktiga beslut, funktionaliteter 

och investeringar som de ej varit med och beslutat om. Avsaknaden av 

strukturerad ITG leder även till att IT-systemen ej utnyttjas på bästa sätt för 

att öka värdet till företaget. En av anledningarna med ITG är att det skall 

finnas styrmodeller och standarder (Kurtén, 2009) som ser till att detta sker. 

Det är även avsaknaden av ITG som ger de anställda den känsla av isolering 

sinsemellan när det kommer till vilka mål de skall arbeta mot. I dagsläget så 

får ej intressenter på alla nivåer vara delaktiga i den beslutsprocess som är 

kopplad till IT. Detta gör att IT ses som en isolerad disciplin istället för det 

värdeskapande medel som det egentligen är (Brisebois, Boyd & Shadid, 

2009).  

 

Avsaknaden av ITG har lett till avsaknad av IT-strategi vilket i sin tur har lett 

till en brist på klara roller, mandat, strukturer, ansvar och arbetsmetoder. 

Detta påverkar ytterligare att personalen saknar mål att arbeta mot. Detta har 

lett till att IT-verksamheten isolerat sig från kärnverksamheten på Rent & 



   
 

   
 

Varmt AB och numera ses som en separerad disciplin istället för en 

integrerad nyckeltillgång.  

5.1.3 Bolagsledningen 

Då inga av de tillfrågade informanterna från bolagsledningen deltog i studien 

så saknas deras syn på hu ITG realiseras på Rent & Varmt AB. 

 

Den allmänna uppfattningen från övrig personals sida är att bolagsledningen, 

både i form av bolagsledning, IT-råd och Delta styrgrupp, inte har det 

engagemang, intresse eller den kunskap som behövs för att stabilisera IT-

verksamheten inom organisationen. Eftersom att bolaget är så toppstyrt som 

det är så känner personalen att de behöver ha kommunicerat ner tydligare mål 

samt ramverk att arbeta efter. Både Kurtén (2009), Weill och Ross (2000), 

Hovnell (2007) Karim och Renström (2007) och Briseboise, Boyd och 

Shadid (2009) utrycker klart och tydligt hur viktigt det är att ITG förstås och 

aktivt bearbetas av den strategiska nivån på ett bolag. Det är viktigt att de tar 

de strategiska beslut som det skall arbetas efter ur ett långsiktigt perspektiv. 

Vad som är ännu viktigare är att dessa beslut och mål sedan kommuniceras 

ner på alla nivåer inom företaget så att alla intressenter inom organisationen 

blir delaktiga i hur det skall arbetas med IT. Det är även mycket viktigt att det 

finns en IT-organisation inom verksamheten som ser till dessa intressenter 

aktivt deltar i beslutsprocessen som är kopplad mot IT.  

 

En anledning till att informanterna anser att IT inte prioriteras som en 

nyckeltillgång är för att det ej sitter någon ansvarig med kompetens för IT i 

bolagsledningen. Detta tyder på att den strategiska nivån på Rent & Varmt 

AB inte anser att IT är en lika viktig nyckeltillgång till som andra funktioner 

inom företaget. Detta påverkar också att de beslut som tas i bolagsledningen 

kopplat till IT-komponenter inte alltid tas med hänsyn till de befintliga 

komplexa system som redan finns integrerat i företaget.  

5.1.4 Affärsverksamheten 

Återigen så är det avsaknaden av kommunikation ner från bolagsledningen 

och deras tydliga bild av att IT inte prioriteras inom verksamheten som gör 

att även affärsverksamheten får bilden av att IT inte är den värdeskapande 

funktionen som den egentligen är. Då de i dagsläget tror att den IT-

management som utförs är samma sak som IT governance och att resultatet 

av dagen ickestyrning är utkomsten av IT governance så är det lätt att förstå 

deras förvirring. De får ej det viktiga ramverk beslutat som ska ge dem de 

roller, ansvar och mandat som de skall ha. De har heller ej de metoder, 

arbetsmodeller eller verktyg som de behöver för att fatta rätt beslut. Detta i 

sin tur leder återigen till att isolerade beslut tas som ej stöttar den 



   
 

   
 

gemensamma väg som Rent & Varmt AB borde gå för att få den IT-hantering 

som de önskar. 

5.1.5 Verksamhetsutvecklingsenheten och IT-teknik och 

Projektkontoret 

Många av de problem som informanterna berättar om angående 

Verksamhetsutvecklingsenheten och IT-teknik samt Projektkontoret är också 

styrningsproblem. Återigen så finns det inga mål och visioner 

kommunicerade ner till avdelningarna som ger klara instruktioner på hur 

prioriteringar skall tas. Det finns även stora meningsskiljaktigheter på vilka 

ansvar som ingår i de interna arbetsuppgifterna. Avdelningarna behöver ha 

delegerat uppifrån vilka ansvar och mandat som ingår i de olika 

arbetsuppgifterna så att det ej blir interna konflikter avdelningarna i mellan.  

 

Det behövs även tydliga beslut från den strategiska nivån ner till respektive 

taktiskt nivå om de modeller, verktyg och standarder som det skall arbetas 

efter operationellt på varje avdelning. Detta för att det faktiskt skall 

prioriteras framtagning av det dokumentering av det material som behövs för 

ett beslutat arbetssätt. Det är sedan viktigt att det prioriteras en uppföljning på 

slutförda arbetsuppgifter för att det skall kunna konstateras att beslutade 

arbetssätt följs (Hovnell, 2007). 

5.1.6 Organisationskultur 

En av anledningarna till att personalen inte finner att IT är den värdesättande 

funktion som den faktiskt är, har att göra med den organisationskultur och IT-

mognad som finns inom organisationen. Weill och Ross (2000) menar på att 

det är lika viktigt att ledningen på ett företag tar fram strategier som att se till 

att skapa ett önskvärt beteende inom företaget. I begreppet önskvärt beteende 

så ingår bland annat värderingar, kultur, målbilder och organisationskultur. 

Även de problem som kan relateras till organisationskulturen är ett ansvar 

som måste ligga hos ledningen inom en organisation. Det är den strategiska 

nivån som skall ta beslut om de värderingar som ligger inom området 

önskvärt beteende och sedan kommunicera ner detta till den taktiska nivån 

som sedan delegerar ut dessa som riktlinjer till den operationella nivån. Detta 

för att man skall kunna få en gemensam syn på både värderingar, strategier 

och mål inom företaget.  

5.1.7 Uppföljning och Budget 

Både Hovnell (2007) och Weill och Ross (2000) anser att en viktig del av IT 

governance är att det finns ramverk för regelbunden och kontrollerad 

uppföljning. Detta är för att man skall kunna utvärdera och se den nytta och 

det värde som IT-organisationen skall bidra med. Detta görs i dagsläget inte 

alls i den utsträckning som börs på Rent & Varmt AB. Därför så genomförs 



   
 

   
 

idag både aktiviteter, inköp och projekt som i slutänden inte genererar något 

mervärde till organisationen och som ibland till och med leder till en förlust. 

Det behövs strikta regelverk för hur uppföljning skall gå till samt i vilken 

utsträckning den skall utföras. Även detta är ett beslut som måste ta på 

ledningsnivå för att sedan kommuniceras ner i organisationen.  

 

Det behövs även klara riktlinjer uppifrån hur budgeten är tänkt att påverka 

IT-organisationen. Då det i dagsläget inte finns någon IT-strategi som 

långsiktigt kan framställa de mål som det skall arbetas mot med investeringar 

så är det svårt för anställda att ta beslut angående investeringar som gör att 

man arbetar åt samma riktning. Att vem som helst dessutom har befogenhet 

att köpa in IT-komponenter utan att detta rådgörs för med chefen för 

Verksamhetsutvecklingsenheten och IT-teknik eller verksamhetsarkitekten, 

för att se om lösningen är kompatibel, är ett klart bevis på att det saknas IT 

governance inom företaget. Alla beslut som tas om inhandling av nya IT-

komponenter skall göras efter en gemensam styrning så att det homogena 

resultatet blir så fulländat som möjligt. 

5.1.8 Mognad enligt Mognadsmodellen 

Självklart så är det svårt att lägga all de faktorer som berör IT governance för 

ett företag på ett och samma steg i en modell. Detta för att det alltid finns 

vissa förhållanden som fungerar bättre eller sämre i det stora hela. Dock så 

kan jag generellt se vid kategoriseringen och analysen av den information 

som samlats in från informanterna i empiridelen av studien att det finns stora 

brister i, och till och med avsaknad av IT governance inom Rent & Varmt 

AB. Det saknas ansvarsramverk, strategier och specificerade 

beslutsrättigheter.  

 

Det faktum att det mesta av de strukturer, strategier och andra dokument som 

framtagits enbart är pappersprodukter som ej realiseras i verkliga livet visar 

på hur prioriterat IT är inom verksamheten. Att IT-verksamhetens roll inte är 

definierad och uttalad ner i hela företaget på alla nivåer så att det påverkar 

alla IT-beslut tydliggör dessutom att bolagsledningen på Rent & Varmt AB 

varken är involverad eller engagerad i frågan. Just bolagsledningens intresse 

och engagemang är troligtvis en betydande anledningen till att IT ser ut som 

den gör i dagsläget. Bolagsledningen har heller ej sett till att IT och 

styrningen av denna är konsistent med den övriga organisationen samt att den 

stödjer de strategiska affärsmålen. Arbetet i dag sker mest på en AD Hoc-

basis då beslut måste tas reaktivt på grund av att en akut situation uppstår. 

Strategier för inköp eller utveckling finns heller inte utan detta styrs helt av 

behov från externa kunder eller utvecklingsprojekt från Delta styrgrupp.  

 



   
 

   
 

Efter en analys på den kvalitativa information som samlats in under studien 

så är bedömningen att det steg i Mognadsmodell 1 som Rent & Varmt AB 

skall positioneras i blir steg 1: Initialt/Ad Hoc. Det är det steg som mest 

passar in på den samlade analys som gjorts av den information som samlats 

in under empiridelen av studien.  

5.2 Min studie jämfört med tidigare forskning 

Då jag påbörjade min studie med att undersöka hur man kan mäta IT 

governance-mognaden på ett företag så hade jag i princip aldrig hört talats 

om begreppet IT governance tidigare. Min stora utmaning var att kunna mäta 

mognaden på ett fallföretag genom att använda mig av en kvalitativ metod då 

den tidigare forskningen förespråkade kvalitativa.  

 

Jag tycker att jag med tanke på den starkt begränsade kunskap som jag hade i 

ämnet innan studien startades upp lyckats med att utröna den mognad som 

Rent & Varmt AB innehar gällandes IT governance-mognad. Jag är även av 

den åsikt att det fungerar att mäta IT governance-mognad utan kunskap om 

ramverk så som exempelvis CobiT. Att använda en kvalitativ metod har gett 

mig ett brett och detaljrik informationsflöde att analysera data ifrån där jag 

lyckats utröna de problemområden som Rent & Varmt AB kan arbeta vidare 

med för att få en förbättrad organisation.  

 

Det slutliga kunskapsbidraget som jag tycker att denna studie erhåller är den 

fakta att IT-styrning är ett begrepp som ligger väldigt långt undangömt. Det 

mesta av den forskning som gjort i ämnet är gammal och under min resa med 

studien så har det varit få om inte näst intill obefintligt med personer som har 

haft kunskap om vad IT governance innebär och varför det är så viktigt för 

organisationer. Jag fick vända mig till ett flertal personer på högre instanser 

innan jag kunde få hjälp med en förklaring till IT governance och hur jag 

skulle angripa problemet. Begreppet var nästintill okänt av informanterna på 

Rent & Varmt AB, detta inklusive de informanter på en taktiskt nivå inom 

bolaget. Detta tycker jag är en varningsklocka då IT är en av de viktiga 

nyckeltillgångar som stödjer att organisationers bolagsstyrning utförs enligt 

bästa möjliga arbetssätt.  

 

Detta kommer att bli mer och mer viktigt i framtiden så IT och IS får en allt 

mer viktigt och framtydande roll i de flesta organisationer. Därför så tror jag 

att det är viktigt för organisationer att man inser värdet på IT governance och 

att man sätter upp ramverk för hur detta skall skötas internt samt fastställer 

uppföljning och mätning av dess mognad. 



   
 

   
 

5.3 Metodreflektion 

Jag tror att en kvalitativ undersökningsmetod fungerar som en 

kompletterande metod till en kvantitativ där ett ramverk är inblandat för att 

mäta mognad på olika processer inom en organisation. En kvalitativ metod är 

att föredra om en förståelse skall upprättas för vilka faktorer det är internt 

som påverkar mognaden samt för att få en detaljrikedom som annars är svår 

att utmäta i den kvantitativa metoden. Jag tycker att jag har fått en stor 

förståelse för styrning av IT governance samt anledningen till avsaknaden av 

den på Rent & Varmt AB.  

 

Den största kritiken som jag har på metoden till mitt arbete är att ingen 

informant på den strategiska nivån medverkade i intervjuerna. Jag skulle 

funnit min studie mycket mer tillförlitligt om både VD:n för Rent & Varmt 

AB medverkat samt några av den personal som sitter med i 

bolagsledningen/IT-rådet/Delta styrgrupp för att få deras synvinkel på ämnet. 

Detta lämnar ett gap i studien som jag inte lyckats fylla utan deras 

medverkan. Dock så hoppas jag att denna rapport hamnar på deras skrivbord 

så att de kan bearbeta den syn som den operationella och den taktiska nivån 

har på den interna styrningen av IT i bolaget.  



   
 

   
 

6              Avslutning 

Detta kapitel presenterar slutsatsen av mitt arbete som kan ses som ett 

koncentrat av analysen. Detta innebär att det resultat som visat sig 

betydande för Rent & Varmt AB:s IT governance-mognad samt de 

förbättringsförslag som är mest betydande. Slutligen så diskuteras 

tillförlitligheten på arbetet och förslag ges på forskning som vidareutvecklas 

inom ämnet. 

6.1 Slutsats 

Undersökningen har givit en relativ komplett bild av IT-verksamheten på 

Rent & Varmt AB och utvärderingen mot mognadsmodell 1 har visat att 

verksamheten hamnar på steg 1. Uppsatsen har tyvärr inte så mycket positivt 

att framföra om styrningen av IT inom organisationen vilket leder till att det 

finns en del problemområden som det behövs arbetas med extra för att 

företaget skall utvecklas och avancera i mognadsskalan. 

 

Den viktigaste komponenten inom IT governance är att den förstås av och 

införlivas i organisationen på ledningsnivå. Detta är också det största 

problemet på Rent & Varmt AB. Bolagsledningen måste få en förståelse för 

att IT är en av de nyckeltillgångar som skänker företaget konkurrenskraft och 

utvecklingsmöjligheter. De måste visa att IT är prioriterat och sedan 

kommunicera ner detta på alla nivåer samt se till att alla intressenter i 

verksamheten är delaktiga i beslutsprocessen om IT. 

 

Bolagsledningen skall också vara ansvarig för att aktuella strategier och mål 

tas fram som är synkroniserade med de mål och strategier som finns i 

affärsplanen. De skall också se till att ramverk framarbetas som tydliggör 

roller, ansvar och mandat för personalen på den operationella och den 

taktiska nivån. På detta sätt så kan många av den problematik som i dag finns 

i organisationskulturen och i den gruppering mellan avdelningarna som 

etablerats, undvikas. Då får all personal både i affärsverksamheten, 

Verksamhetsutvecklingsenheten och IT-teknik samt Projektkontoret tydligt 

fördelat vilka arbetsuppgifter som respektive avdelning ansvarar för. Med ett 

etablerat ramverk så följer även de arbetsmetoder, verktyg och modeller som 

personalen på den operationella nivån behöver för att utföra sitt arbete på 

korrekt och resultatgivande sätt.  

 

Det är även viktigt att alla de strukturer, som i dagsläget enbart existerar som 

pappersprodukter, realiseras och börjar användas. Alla informanter var 

överens om att detta material var väl framarbetat, det ända problemet var att 

de inte följdes. Skulle IT-rådet mötas kontinuerligt minst varannan månad för 



   
 

   
 

att se till att budget, förvaltning och de utvecklingsbeslut som tas följer 

affärsplanen så skulle en stabilitet infinna sig inom IT-organisationen. 

 

Sist men inte minst så är det viktigt för Rent & Varmt AB att organisationen 

särskiljer på IT governance och IT management och ser till att rätt ansvar 

hamnar på rätt nivå. Detta skulle i sin tu hjälpa till med att gå ifrån den syn 

som idag finns om att IT är en egen disciplin och istället ge IT den status som 

värdeskapande tillgång som IT faktiskt är.  

 

Även Projektkontoret behöver ingå i den styrning av IT som relaterar till de 

projekt och förändringsprojekt som innehar IT-komponenter. De behöver ta 

fram en bättre projektportfölj och mallar för kostnads- och nyttokalkyler. De 

behöver även se till så att det sker bättre uppföljning på projekt som 

genomförs samt att den uppföljningen innehåller den totala 

livscykelkostnaden för projektet.  

6.2 Generaliserande slutsats 

Avslutningsvis till min slutsats så vill jag lyfta upp de slutsatser som jag tagit 

i mitt arbete och som går att generalisera ut på andra organisationer. Mina 

studier i ämnet har, liksom tidigare forskning, visat på att en av de viktigaste 

faktorerna för en fullgod IT governance, är ledningens intresse och 

engagemang. Utan denna så kan ej de taktiska eller de operationella nivåerna 

se att styrningen av IT är viktigt eller förstå hur den skall genomföras. 

Ledningen för organisationer bör förstå vilken nyckeltillgång IT är samt att 

denna tillgång behöver styrning precis som övriga nyckeltillgångar inom 

Corporate governance.  

 

En annan slutsats är förståelsen för strategiers betydelse i arbetet med att nå 

sina affärsmål. Detta samt att förstå hur viktigt det är att alla strategier som 

has inom organisationen är synkroniserade med varandra för att på bästa sätt 

uppnå de affärsmål som verksamheten har. Annars så kan resultatet bli att 

olika enheter jobbar mot olika mål. 

 

Slutligen så vill jag ta upp hur viktigt det är att förankra de strukturer som tas 

fram. Organisationer kan lägga både tid och resurser på att fram strukturer 

och arbetssätt men om dessa inte förankras ut i verksamheten så kommer dett 

alltid sluta med att bli pappersprodukter som ej fyller sin ursprungliga 

funktion.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Då jag i min studie om IT governance-mognaden på Rent & Varmt AB fått 

uppfattningen om att organisationskulturen är en stark påverkande faktor på 

hur styrning påverkas i allmänhet så skulle detta kunna vara ett 



   
 

   
 

uppföljningsarbete. Jag skulle finna det intressant om en studie gjordes för att 

se hur organisationskulturen påverkar IT governance-styrning. Som ses i 

Figur 1 så påverkar det önskvärda beteendet även utkomsten av den 

nyckeltillgång som kallas för informations- och nyckeltillgång. En studie som 

kan påvisa hur viktigt faktorn organisationskultur är för ITG tror jag skulle 

kunna vara mycket värdefull.  
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Bilagor

Bilaga 1 – Intervjuguide 

Frågor till intervjuer angående utvärderingen 

av Rent & Varmt AB:s IT Governance-mognad  
 

Mitt namn är Malin Milton och jag studerar Informationslogistik på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Jag gör min sista termin där och som 

examensarbete så har jag fått i uppdrag att utvärdera IT Governance (ITG) 

mognaden på Rent & Varmt AB. Detta arbete görs för att examinatorerna 

skall kunna utvärdera min kompetens och analytiska förmåga men arbetet 

görs även för att hjälpa Er på Rent & Varmt AB att få er IT governance-

mognad bedömd.  

 

Att få sin IT governance-mognad bedömd är ett stort hjälpmedel i sitt 

förbättringsarbete då IT är ett av de största hjälpmedlen samt 

konkurrensmedlen i de flesta branscher i dagsläget. Ett viktigt steg i mitt 

arbete är att få intervjua dig som anställd på Rent & Varmt AB för att kunna 

få en uppfattning om vilken mognadsnivå Rent & Varmt AB som företag 

ligger på. När detta sedan är gjort så skall en analys göras för att jag skall 

kunna komma med förbättringsförslag som jag sedan hoppas att Ni som 

arbetar på Rent & Varmt AB skall ha nytta av, både du som anställd i ditt 

arbete och för Rent & Varmt AB som helhet. De frågor som tagits fram ställs 

i det syfte att få reda på om Rent & Varmt AB:s IT-organisation uppfyller de 

krav som finns, om IT-organisationen arbetar på rätt sätt, om IT-

organisationen uppfyller de förväntningar som ställs på den men även om 

kraven och förväntningarna är realistiska. 

 

Det är mycket viktigt att du som respondent tar dig tid att sätta dig in i 

frågorna innan en intervju kan ta rum. Detta för att Ni som respondenter skall 

kunna ge så detaljerade svar som möjligt men även för att Ni skall kunna 

återkoppla till mig om det är något som Ni vill ha förtydligat. Som IT-

organisation så kommer jag vis intervjutillfälle att syfta på Rent & Varmt 

AB:s virtuella IT-organisation och ej linjeverksamheten. Ihopkopplat till 

detta så ingår även de projektarbeten som utförs inom ramen för 

projektkontoret och det arbete som hanteras inom området 

informationssäkerhet. 

Definitioner 
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För att klargöra vissa definitioner som används vid intervjuerna så var vänlig 

och läs nedanstående text: 

 

IT Governance översätts på svenska till IT-styrning. IT management 

översätts på svenska till IT-ledning.  

 

Skillnaden mellan begreppen IT-styrning och IT-ledning förklaras följande: 

 

IT-styrning handlar om vem som har befogenhet att ta besluten kring IT-

frågor. Forskning menar på att IT-ledning istället handlar om hur man 

implementerar beslut, till exempel vilka faktiska penningbelopp som skall 

investeras för ett år.  

 

Figur 1 visar en överskådlig bild av skillnaden mellan IT-styrning och IT-

ledning. 

 

 
 

 

 

Figur 1: En annan skillnad mellan IT-styrning och IT-ledning är att IT-styrning även 

har ett mer externt och långsiktigt perspektiv än vad IT-ledning har. 

 

 

Vad figur 1 visar är skillnaden mellan IT-styrning och IT-ledning. IT-

styrning fokuserar på att ha en bredare omfattning samt att anpassa den egna 

IT så att den kan möta upp de egna interna affärsmålen som finns men även 
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de externa som finns ut mot kunden.  IT-styrning inriktar sig även på att 

strategiskt planera ett bemötande av nutida och framtida krav. IT-ledning 

fokuserar sig istället på interna IT-operationer och den ledning som sker av 

denna i nutid. 

Kort sagt så fokuserar IT-styrning på riktning, mål och vilken ram man skall 

arbeta inom. Alltså vad det är som skall uppnås. IT-ledning fokuserar på hur 

man skall ta sig till målet för att verkställa det. Alltså hur man uppnår det 

som är bestämt. 

 

Jag har tagit fram en mognadsmodell som jag sedan bifogat för att ni skall 

förstå hur jag kommer att analysera era frågor efter avslutad analys. Som Ni 

kan se så innefattar denna modell sex stycken steg där olika 

mognadsindikatorer måste ha uppfyllts innan nästa steg kan påbörjas. Till 

varje frågokategori så kommer en gradering på 0-5 efterfrågas baserad på 

denna modell.  

 

Mognadsmodell 

 

Mognadsnivå Status för intern kontrollmiljö Upprättande av intern 

kontroll 

0 Obefintlig Det råder en total avsaknad av IT-styrningsprocesser 

inom verksamheten. Organisationen är helt 

omedveten om att det ens finns en fråga att lyfta 

inom området och därför finns det inte heller någon 

diskussion om ämnet. Den styrning som finns är 

centraliserad inom IT-organisationen och IT-

budgeten och beslut tas centralt. Det finns stor risk 

för bristfälligheter och incidenter.  

Det finns ingen avsikt att 

bedöma behovet av IT-styrning 

inom verksamheten. Incidenter 

hanteras när de uppkommer. 

1 Initial/Ad 

Hoc 

Organisationen har insett att det existerar IT-

styrningsrelaterade problem och att dessa behövs tas 

upp. Det finns dock inga standardiserade 

översynsprocesser utan istället så behandlar 

ledningen problemen när de uppstår. Ledningens 

strategi är ostrukturerad och det finns inkonsekvent 

kommunikation om frågor och strategier för 

hantering problem som uppstår. Det finns 

medvetenhet om att prestandan på IT-funktionen bör 

mätas, dock så finns det ej några mått att använda 

utan undersökningen baseras på individuella chefers 

önskemål. IT övervakning sker först reaktivt till en 

incident som har orsakat någon förlust eller 

Det finns ingen insikt om att det 

finns ett behov för utvärdering 

av vilken kontroll som behövs i 

form av IT-kontroller. Om en 

kontroll utförs så är det enbart på 

Ad Hoc-basis, på en hög nivå 

och som en reaktion till 

betydande incidenter. 

Bedömning efteråt gäller enbart 

isolerade händelser. 
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förlägenhet för organisationen. Styrning är svårt att 

initiera och IT-verksamheten och 

affärsverksamheten har ett motsägelsefullt 

förhållande. Brister är ej identifierade och anställda 

är ej medvetna om sina ansvarsområden. 

2 Repeterbart 

men intuitivt 

Det finns en medvetenhet om IT-styrningsmål och 

metoder utvecklas och tillämpas av enskilda chefer. 

IT-styrningsverksamheten håller på att bli etablerad 

inom organisationens förändringsarbetsprocess, med 

företagsledningens aktiva engagemang och tillsyn. 

Utvalda IT-processer har identifierats för förbättring 

som kan påverka viktiga affärsprocesser. IT-

ledningen har börjat definiera standarder för 

processer och tekniska arkitekturer. Ledningen har 

identifierat grundläggande IT-styrningsmått, 

utvärderingsmetoder och tekniker, men processen 

har ej antagits genom hela organisationen. Det finns 

ingen formell utbildning eller kommunikation 

angående IT-styrningsstandarder och ansvaret ligger 

på individnivå. En IT-styrgrupp har börjat 

formaliserats och fastställning av roller och ansvar 

har påbörjats. Det finns ett utkast för 

styrningsstadgar; med deltagare, roller, ansvar, 

delegerade befogenheter, bibehållna befogenheter, 

delade resurser och policys. Små 

pilotstyrningsprojekt initieras för att se vad som 

fungerar eller ej. Allmänna riktlinjer har börjat växa 

fram för standarder och arkitektur som är lämpliga 

för företaget och en dialog har startat för att sälja in 

anledningen för deras behov i verksamheten. 

Utvärdering av behovet för 

kontroller sker endast vid behov 

för utvalda IT-processer för att 

fastställa den aktuella nivån av 

kontrollmognad, målnivån som 

skall nås och de luckor som 

finns. 

3 Definierad 

process 

Behovet av att agera med respekt avseende IT-

styrning förstås och accepteras. En basuppsättning av 

IT-styrningsindikatorer är under utveckling, där 

sambanden mellan utfallsmått och prestanda 

definieras, dokumenteras och integreras i den 

strategiska och operativa planerings- och 

övervakningsprocessen. Tillvägagångssätt har 

standardiserats, dokumenterats och implementerats. 

Ledningen har kommunicerat ut standardiserade 

procedurer och informell utbildning är etablerad. 

Prestandaindikatorer för alla IT-styrningsaktiviteter 

registreras och spåras, vilket leder till förbättringar 

Kritiska IT-processer har 

identifierats baserat på värde- 

och riskpåverkan. En detaljerad 

analys utförs för att identifiera 

kontrollkrav och grundorsaken 

till gapen samt för att utveckla 

förbättringsmöjligheter. 

Workshops, verktyg och 

intervjuer används för att stödja 

analysarbetet och säkra att IT-

processägaren äger och driver 

sin utvärderings- och 
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för hela företaget. Verktyg är standardiserade med 

hjälp av tillgängliga tekniker. Det är dock upp till 

individen att få utbildning, att följa standarder och 

tillämpa dem.  

förbättringsprocess. 

4 Hanterad 

och mätbar 

Det finns full förståelse för IT-styrningsfrågor på alla 

nivåer, som stöttas med formell utbildning. Det finns 

en klar förståelse för vem som är kund inom 

verksamheten och ansvarsområden definieras och 

övervakas genom servicenivåavtal. 

Ansvarsfördelningen är tydlig och processägarskap 

är etablerat. IT-processerna är i linje med företaget 

och med dess IT-strategi. Förbättringar inom IT-

processer baseras främst på kvantitativ förståelse och 

det är möjligt att övervaka och mäta efterlevnaden av 

rutiner och processer. Alla processintressenter är 

medvetna om riskerna, vikten av IT och de 

möjligheter som IT erbjuder. Åtgärder vidtas i 

många fall, men inte alla, där processerna inte är 

effektiva. Processer förbättras ibland och de 

framtagna interna rutinerna efterlevs. IT-styrning 

håller på att utvecklas till en företagsprocess och IT-

styrningsaktiviteter blir integrerade med företagets 

affärsstyrningsprocess. Det finns en fullt fungerande 

ledningsstruktur som behandlar arkitekturen 

konsekvent för omstrukturering och samverkan över 

hela företagets affärsprocesser och som säkerställer 

konkurrensen om företagets resurser för pågående 

investeringar i IT-infrastrukturen. IT är inte enbart 

ett ansvar för IT-organisationen utan delas med 

affärsenheterna. 

IT-processens kriticitet 

definieras regelbundet med fullt 

stöd och samtycke ifrån berörda 

affärsprocessägare. 

Bedömningen av kontrollkraven 

är baserade på de policys och 

den faktiska mognad som 

processerna innehar, gjord av en 

grundlig och genomtänkt analys 

som involverat 

nyckelintressenter. Ansvaret för 

dessa bedömningar är klart och 

verkställs. Förbättringsstrategier 

stöds av affärsidéer. Den 

prestanda som krävs för att nå 

önskade mål övervakas 

genomgående. Externa 

utvärderingar organiseras ibland. 

5 Optimerad Det finns en avancerad och framåtblickande 

förståelse för IT-styrningsfrågor och lösningar. 

Utbildning och kommunikation stöds av ledande 

begrepp och tekniker. Processer har förfinats till en 

nivå av ”best practice”, baserat på resultatet av en 

kontinuerlig förbättring. Implementeringen av 

policys har lett till att organisationen, personalen och 

processerna snabbt anpassar sig och stödjer IT-

styrningskraven. Alla problem och avvikelser 

orsaksanalyseras och effektiva och ändamålsenliga 

åtgärder identifieras och initieras. IT används på ett 

omfattande, integrerat och optimerat sätt för att 

Affärsförändringar tar hänsyn 

till kritiska IT-processer och 

skyddar eventuella behov av att 

omvärdera 

processtyrningskapaciteten. IT-

processägare utför regelbundet 

självutvärderingar för att 

bekräfta att kontroller är på rätt 

nivå av mognad för att möte upp 

företagets behov. De använder 

sig även av IT-

styrningsmognadens egenskaper 
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automatisera arbetsflödet och ge verktyg för att 

förbättra kvaliteten och effektivisera organisationen. 

De risker och möjligheter som finns för IT-

processerna är definierade, balanserade och 

kommunicerade ut till hela företaget. Övervakning, 

självbedömning och kommunikation av IT-

styrningsförväntningar har stor genomslagskraft i 

organisationen och det finns ett optimalt nyttjande av 

teknik för att stödja mätning, analys, kommunikation 

och utbildning. Företagsstyrningen och IT-

styrningen är strategiskt sammanlänkade för att 

maximalt nyttja teknik, personal och finansiella 

resurser för att öka konkurrensfördelarna för 

företaget. IT-styrningskonceptet och dess struktur 

utgör kärnan i företagets IT-styrningsorgan vilket 

inkluderar åtgärder för ändring av strukturen i 

företagets strategi, organisation eller nya teknologier. 

för att hitta sätt att göra 

kontrollerna mer effektiva. 

Kritiska processer utsätts för 

oberoende granskningar för att 

ge garantier att kontrollerna är 

på önskad nivå av mognad och 

arbetar som planerat. 

 

Bakgrund om respondenten 
 

Fråga 1: Vilken del av linjeorganisationen tillhör du? 

 

Fråga 2: Vilken roll/tjänst har du i Rent & Varmt AB:s linjeverksamhet? 

 

Fråga 3: Hur länge har du arbetat inom Rent & Varmt AB? 

 

Fråga 4: Vilken del/Vilket ”ben”/Vilka delar/”ben” av Rent & Varmt AB:s 

IT-organisation tillhör du? 

 

Fråga 5: Vilken roll/Vilka roller har du i Rent & Varmt AB:s IT-

organisation? 

 

Fråga 6: Vilket ansvar och mandat anser du dig ha i Rent & Varmt AB:s IT-

organisation? 

 

Strategi 
 

Jag finner Rent & Varmt AB:s IT-strategiarbete: 

 

      

 

Obefintligt  Initialt/Ad Hoc                Repeterbart men intuitivt  
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Definierad process Hanterad och mätbar                    Optimerat 

 

Fråga 1: Har Rent & Varmt AB en IT-strategi? 

 

Fråga 2: Är IT-strategin sammanlänkad med affärsverksamhetens 

strategiarbete? Om inte, varför? 

 

Fråga 3: Vem anser du är ansvarig för Rent & Varmt AB:s IT-strategi och 

varför? 

 

Fråga 4: Är IT-strategin en del av det årliga strategiska arbetet på Rent & 

Varmt AB? Om inte, borde den vara det och varför? 

 

Fråga 5: Diskuteras IT-strategiska frågeställningar på ledningsnivå? Om 

inte, borde detta göras och varför? 

 

Fråga 6: Finns det en långsiktig strategisk plan för utveckling av och 

investeringar i IT? Om inte, borde detta finnas och varför? 

 

Fråga 7: Vem ansvarar för Rent & Varmt AB:s långsiktiga plan vad gäller 

utveckling och investeringar i IT och vem har mandat att bestämma vad som 

skall genomföras? 

 

Fråga 8: Är IT en möjliggörare och en intäktsskapare eller är det ett sätt att 

spara och att rationalisera? Utveckla och förklara. 

 

Organisation, Ledning, Ansvar och roller 
 

Jag finner Rent & Varmt AB:s organisation, ansvar och roller är följande: 

 

     

 

Obefintliga  Tas fram initialt/Ad Hoc Tas fram repeterbart 

men intuitivt  

 

      

 
Framtagits i en definierad process         Är hanterad och mätbart framtagna  Optimerade 

 

Fråga 1: Förstår du skillnaden mellan IT Management och IT Governance? 
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Fråga 2: Vem anser du är ansvarig för Rent & Varmt AB:s IT Governance 

och varför? 

 

Fråga 3: Anser du att det finns klara ansvar, mandat och rollfördelningar 

inom Rent & Varmt AB:s IT-styrning? 

 

Fråga 4: Vem ansvarar för att driva verksamhetsprojekt med hög IT-

komponent och varför? 

 

Fråga 5: Är Rent & Varmt AB:s organisation tydlig med avseende på 

rollerna beställare och leverantör vad avser IT-relaterade projekt och 

utvecklingsaktiviteter? 

 

Fråga 6: Reagerar IT-organisationen på Rent & Varmt AB proaktivt på 

förändringar i affärsverksamheten? Om inte, varför? 

 

Fråga 7: Vilket ansvar anser du att Verksamhetsutvecklingsenheten har för 

IT på Rent & Varmt AB? 

 

Fråga 8: Vilket ansvar anser du att affärsverksamheten har för IT på Rent & 

Varmt AB? 

 

Fråga 9: Vad skulle du vilja förbättra med avseende på ansvar, mandat och 

roller i IT-organisationen? Ge exempel på hur detta skulle kunna förbättras. 

 

Fråga 10: Anser du att Rent & Varmt AB:s bolagsledning är engagerad i IT 

relaterade frågor och i så fall på vilket sätt? 

 

Fråga 11: Vad anser du skulle kunna förbättras med avseende på ledningens 

engagemang? Ge exempel på hur detta skulle kunna förbättras. 

 

Fråga 12: Hur säkras ett optimalt nyttjande av IT-resurserna på Rent & 

Varmt AB och vem ansvarar för att detta?  

 

Fråga 13: Vem ansvarar för informationssäkerheten på Rent & Varmt AB? 

 

Fråga 14: Hur säkras att risker i IT-verksamheten på Rent & Varmt AB 

analyseras och hanteras och vem ansvarar för detta? 

 

Fråga 15: Hur klassificeras informationen på Rent & Varmt AB för att 

säkerställa tillgänglighet, tillförlitlighet och sekretess och vem ansvarar för 

detta? 
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Fråga 16: Ligger ansvar för frågor och mandat för desamma hos samma 

personer? 

 

Fråga 17: Vad finns de för krav på användarna av IT-tjänsterna och hur 

säkras att de lever upp till dessa? 

 

Styrning samt koppling mellan IT- och Affärsverksamheten 
 

Jag finner Rent & Varmt AB:s koppling och styrning mellan IT-

verksamheten och affärsverksamheten följande: 

 

     

 

Obefintlig  Verkar initialt/Ad Hoc Verkar repeterbart men 

intuitivt  

 

      

 
Framtagits i en definierad process         Är hanterad och mätbart framtagna  Optimerad 

 

 

Fråga 1: Anser du att det finns en klar och tydlig IT Governance (IT 

styrning) på Rent & Varmt AB eller anser du att det är samma sak som IT 

Management? 

 

Fråga 2: Anser du att du har tillräcklig förståelse för Rent & Varmt AB:s IT 

Governance? 

 

Fråga 3: Anser du att det finns förtroende för IT styrningen på Rent & Varmt 

AB och i så fall varför alternativt varför inte? Beskriv. 

 

Fråga 4: Finns det kopplingar mellan IT och affärsverksamheten? Beskriv 

hur de ser ut och ev. är organiserade? 

 

Fråga 5: Anser du att Verksamhetsutvecklingsenheten förstår 

affärsverksamheten med avseende på t ex mål, syften, roller, processer, 

arbetsuppgifter etc.? 

 

Fråga 6: Anser du att affärsverksamheten förstår 

Verksamhetsutvecklingsenhetens verksamhet med avseende på t ex mål, 

syften, roller, processer, arbetsuppgifter etc.? 
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Fråga 7: Vad skulle du vilja förbättra med avseende på 

kopplingen/samarbetet mellan IT och affärsverksamheten? 

 

Fråga 8: Anser du att behovet av IT styrning förstås av bolagsledningen och 

är kommunicerat på alla nivåer? Om inte, varför? 

 

Fråga 9: Hur fördelas kostnaderna för IT i företaget? 

 

Fråga 10: Vet du hur kostnaderna fördelar sig mellan utveckling, 

förvaltning, datakommunikation och licenser? Om inte, varför? Hur tycker du 

att fördelningen borde se ut för att säkra Rent & Varmt AB:s 

konkurrenskraft? 

 

Fråga 11: Vet du hur budgetprocessen för IT-kostnaderna ser ut. Om inte, 

varför? 

Hur tycker du att processens fungerar och varför? 

 

Fråga 12: Hur säkras att det finns en kostnadstäckning och att IT-

kostnaderna hålls nere, dvs. hur säkras kopplingen mellan intäkt i 

affärsverksamheten och kostnad i IT-verksamheten? 

 

Projekt och förändringar i affärsverksamheten 
 

Jag finner Rent & Varmt AB:s projekt och förändringar följande: 

 

     

 

Obefintliga  Tas fram initialt/Ad Hoc Tas fram repeterbart 

men intuitivt  

 

      

 
Framtagits i en definierad process        Är hanterad och mätbart framtagna  Optimerade 

 

Fråga 1: Vem/Vilken funktion ansvarar för verksamhetsutvecklingsprojekt 

med hög IT-komponent? 

 

Fråga 2: Vem är det som kommer med förslag på och begär förändringar i 

verksamhetsstöden? 

 

Fråga 3: Hur duktiga anser du att affärsverksamheten är på att själva 

kravställa förändringar i befintliga verksamhetsstöd alternativt nya 

verksamhetsstöd? 
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Fråga 4: Hur bedrivs arbetet med att ta fram och lägga fast 

kraven/önskemålen i Rent & Varmt AB:s IT-organisation? Beskriv rollspel, 

arbetsuppgifter, ansvar och mandat. 

 

Fråga 5: Hur bedrivs arbetet med att ta fram och lägga fast 

kraven/önskemålen i projekten som bedrivs inom Projektkontoret? Beskriv 

rollspel, arbetsuppgifter, ansvar och mandat. 

 

Fråga 6: Finns alla roller på plats i samband med kravställningen eller 

saknas någon kompetens? 

 

Fråga 7: Sker det initial och löpande avstämning med Rent & Varmt AB:s 

verksamhetsarkitekt och mot Rent & Varmt AB:s existerande arkitektur? 

 

Fråga 8: Finns det en projektmetodik för verksamhetsprojekt med hög IT-

komponent? 

 

Fråga 9: Finns det ett projektkontor? 

 

Fråga 10: Anser du att projekten följs upp löpande med avseende på resultat 

och ekonomi samt att hänsyn tas till livscykelkostnaden för leveransen? 

 

Fråga 11: Finns en fungerande projektportföljhantering som styr och 

resursplanerar samtliga projekt från start till slut samt säkrar kopplingen mot 

affärsverksamhetens strategier och mål? 

 

Fråga 12: Vet du vad kriterierna är för att ett nytt eller vidareutvecklat IT-

system skall få produktionssättas. Om inte, varför? Vet du vem som skall 

godkänna en produktionssättning och varför? 

 

Mål och tjänster 
 

Jag finner Rent & Varmt AB AB:s mål och tjänster följande: 

 

     

 

Obefintliga  Tas fram initialt/Ad Hoc Tas fram repeterbart 

men intuitivt  

 

      

 
Framtagits i en definierad process          Är hanterad och mätbart framtagna  Optimerade 
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Fråga 1: Finns det tydliga mål för Rent & Varmt AB:s IT-organisation? Om 

inte, varför? 

 

Fråga 2: Vem ansvarar för att det finns en samstämmighet mellan målen för 

Projektkontoret, IT-verksamheten och affärsverksamheten på Rent & Varmt 

AB? 

 

Fråga 3: Finns det en förståelse hos bolagsledningen för att det krävs mål 

samt definierade tjänster och servicenivåer för IT-verksamheten? Om inte, 

varför? 

 

Fråga 4: Utvärderas tjänsterna/målen och i så fall hur? 

 

Fråga 5: Finns det servicenivåavtal och när och hur uppdateras de? 

 

Fråga 6: Utgår servicenivåerna från verksamhetens behov? Om inte, varför? 

 

Fråga 7: Sker en löpande mätning av kundnöjdheten och hur ser denna ut? 

 

Fråga 8: Vet du i vilken utsträckning egenutveckling skall/får bedrivas på 

Rent & Varmt AB? Om inte, varför? 

 

Fråga 9: Vet du i vilken utsträckning standardiserade lösningar skall 

prioriteras på Rent & Varmt AB? Om inte, varför? 

 

Kompetens 
 

Jag finner Rent & Varmt AB AB:s kompetens följande: 

 

     

 

Obefintlig  Är initialt/Ad Hoc Är repeterbart men 

intuitivt  

 

      

 

Är en definierad process Är hanterad och mätbart framtagen     Optimerad 
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Fråga 1: Finns förståelsen på Rent & Varmt AB för att den tillgängliga 

kompetensen i verksamheten måste matcha den strategiska planen och 

utvecklingen? Om inte, varför? 

 

Fråga 2: Finns en förståelse hos Rent & Varmt AB:s personalavdelning för 

kopplingen mellan fortsatt utveckling och konkurrenskraft samt intern 

kompetens? Om inte, varför? 

 

Fråga 3: Finns det en process för rekrytering, etablering och bevarande av 

kompetens och är den integrerad med den strategiska planen för IT? Om inte, 

varför? 

 

Uppföljning 
 

Jag finner Rent & Varmt AB AB:s uppföljning följande: 

 

     

 

Obefintlig  Tas fram initialt/Ad Hoc Tas fram repeterbart 

men intuitivt  

 

      

 
Framtagits i en definierad process           Är hanterad och mätbart framtagen Optimerad 

 

 

Fråga 1: Sker uppföljning av genomförda verksamhetsförändringar i form av 

utvecklingsaktiviteter i IT-organisationen? 

 

Fråga 2: Hur sker denna uppföljning och hur kommuniceras den och till 

vem? 

 

Fråga 3: Sker uppföljning av genomförda verksamhetsförändringar i form av 

utvecklingsprojekt inom ramen för Projektkontoret? 

 

Fråga 4: Hur sker denna uppföljning och hur kommuniceras den och till 

vem? 

 

Fråga 5: Inkluderar projektuppföljningen projektets leverans eller inkluderas 

leveransens livscykelkostnad? 

 

Fråga 6: Sker uppföljning av IT-organisationens totala kostnader? 

 



   
 

 

 

 

  

 

351 95 Växjö / 391 82 Kalmar 

Tel 0772-28 80 00 

dfm@lnu.se 

Lnu.se  
 

Fråga 7: Hur sker denna uppföljning och hur kommuniceras den och till 

vem? 

 

Fråga 8: På vilket sätt är Rent & Varmt AB:s bolagsledning delaktig i och 

informerad om ovanstående uppföljningar? 

 

Fråga 9: Vet du vilka typer av underlag som måste finnas för olika typer av 

utveckling och investeringar? Om inte, varför? Vem ansvarar för att ta fram 

detta underlag? 

 

Fråga 10: Vem ansvarar för att värde realiseras i en utvecklingsaktivitet 

respektive i ett utvecklingsprojekt?  

 

Radars frågor och områden för benchmark 

Strategi 

Fråga 1: Var befinner sig Rent & Varmt AB gällande att skapa en IT-strategi 

i linje med verksamhetens övergripande målsättning, i att ta fram en taktisk 

handlingsplan samt att säkerställa att strategi- och handlingsplan efterlevs? 

 
0 IT-strategi saknas helt. Det finns ingen förståelse hos ledningen att en 

strategisk IT-plan behövs för att stödja affärsmålen. 

1 Behovet av en IT-strategi är känt. Planeringen av IT sker behovsstyrt baserat 

på specifika affärskrav. 

2 Strategisk IT-planering hanteras behovsstyrt mot affärsverksamheten. 

Strategiska beslut drivs utifrån enskilda projekt utan koppling till 

övergripande organisationsstrategier. 

3 Strategisk IT-planering sker strukturerat. IT-strategiska frågeställningar 

diskuteras på ledningsgruppsnivå. 

4 Strategisk IT-planering är en definierad ledningsfunktion. Strategisk 

planering sker på såväl kort som lång sikt. IT- och affärsstrategin 

koordineras. 

5 Strategisk IT-planering är en löpande process tätt sammanlänkad med 

affärsverksamhetens strategiarbete. IT-strategin inkluderar hur IT kan hjälpa 

till att utveckla affärsverksamheten och skapa konkurrensfördelar. 

 

Organisation 

Fråga 1: Var befinner sig Rent & Varmt AB gällande att definiera en IT-

organisation som omgärdas av tydliga beslutsprocesser, processer för 

spårbarhet och kontroll samt säkerställer att både affärs- och IT-ledning 

involveras i beslutsfattandet? 
0 IT-organisationen är inte strukturerad för att stödja övrig verksamhet. 

1 IT-aktiviteter och funktioner är reaktiva och inkonsekvent 

implementerade. IT kommer sent in i verksamhetsprojekt. 
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2 Funktioner inom IT är organiserade för att svara upp till kund och 

leverantörsrelationer. Stor grad av personberoende i beslutsprocesser. 

3 Det finns definierade roller och ansvar inom IT. Det finns formaliserade 

relationer med andra intressenter. 

4 IT-organisationen reagerar proaktivt på förändringar och inkluderar 

samtliga roller som krävs för att möta affärsverksamhetens behov. IT 

levererar tjänster och inte separata teknologier. 

5 IT-organisationen är flexibel och anpassningsbar. Processer för 

kontinuerlig förbättring är implementerade. 

 
Styrning 

Fråga 1: Var befinner sig Rent & Varmt AB när det gäller att etablera ett 

styrningsramverk som harmonierar med verksamhetens strategier och mål 

samt att tillse att ramverket omfattar strukturer, processer och ledarskap? 
0 Total avsaknad av styrning. Ingen förståelse för att det behövs. 

1 Det finns kännedom om behovet av att se över styrning, men lösningar 

hanteras ad-hoc. 

2 Det finns en medvetenhet kring styrning, individer driver styrningen 

från olika projekt och processer, utan större koordinering. 

3 Behovet av styrning förstås av ledningen och kommuniceras inom 

organisationen. 

4 Det finns full förståelse för behovet av styrning på alla nivåer. KPI:er 

följs löpande. 

5 Företagsövergripande IT-styrning och styrning är sammankopplade. 

 

Projekt 

Fråga 1: Var befinner sig Rent & Varmt AB när det gäller att etablera en 

strukturerad process för projekthantering i syfte att minska riskerna och 

säkerställa effektivitet, värde och kvalitet i leveranser? 
0 Projektmetodik används ej och Projektkontoret förstår inte implikationerna 

av misslyckade projekt. 

1 Användandet av projektmetodik är individberoende. Liten eller ingen 

involvering av verksamheten i IT-projekt. 

2 Det finns enkla manualer för projektledning. Erfarenheter från tidigare 

projekt återanvänds. 

3 Projektstyrning och metodik är etablerade och väl kommunicerade. 

4 Projekt följs regelbundet upp och lärdomar fångas. Formella nyttokalkyler 

används i alla projekt och följs upp under projektet och efter projektavslut. 

5 Projektportföljhantering är implementerad. Det finns ett projektkontor som 

styr och resursplanerar samt ser över alla projekt, från start till slut. 

Tjänster 

Fråga 1: Var befinner sig Rent & Varmt AB gällande att definiera IT:s leveranser 

till verksamheten som tydliga tjänster, leverera dessa enligt överenskomna avtal och 

servicenivåer samt följa upp tjänsteleveransen och säkerställa ett kontinuerligt 

förbättringsarbete? 
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0 Ledningen har ingen förståelse för behovet av tjänster och servicenivåer. 

1 Det finns kännedom om behovet av tjänster, men de hanteras informellt 

och reaktivt. 

2 Det finns avtalade servicenivåer, men de är informella och följs inte upp 

regelbundet. Servicenivåerna utgår från en tekniks syn på tjänsterna. 

3 Hanteringen av tjänster, servicenivåer och avtal är strukturerad med 

löpande mätning av kundnöjdhet och förändring av nivåer. 

4 Utvärdering av tjänsteleverans sker baserat på verksamhetsbehov. 

Definition av servicenivåer utgår ifrån affärskritikalitet. 

5 Tjänsterna utvärderas löpande i en förbättringsprocess för att säkra 

samstämmighet mellan IT och verksamhet. Kundnöjdhet mäts 

regelbundet och påverkar leveransen av tjänsterna. 

Kompetens 

Fråga 1: Var befinner sig Rent & Varmt AB gällande etableringen av en 

organisation med rätt kompetens för att skapa och leverera relevanta IT-

tjänster, dvs. definiera och införa processer för rekrytering, utbildning, 

utvärdering, befordran och avveckling. Hänsyn skall tas till samtliga delar i 

den interna IT-organisationen inkl. Projektkontor och Säkerhetsfunktion. 
0 Det finns ingen förståelse för behovet av att harmonisera kompetensen med 

den tekniska planeringsprocessen. Det saknas formellt ansvarig för 

kompetenshanteringen inom IT-området. 

1 Ledningen inser behovet av kompetenshantering med hanteringen är 

informell och reaktiv. 

2 Rekryteringen hanteras som en taktisk aktivitet och baseras primärt på 

projektbehov. Informell utbildning av nyanställda följs av behovsstyrd 

vidareutbildning. 

3 Det finns en dokumenterad process för hantering av kompetens. Rekrytering 

är en strategisk aktivitet och långsiktiga utbildningsplaner formuleras. 

4 Kompetenshanteringen är proaktiv. Det finns en utpekad grupp eller individ 

med ansvar för en långsiktig kompetensplan. 

5 Kompetensplanen är i harmoni med övriga strategier och uppdateras 

löpande för att möta verksamhetens behov. Kompetensplaneringen är 

integrerad med den tekniska planen. 
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Mognadsmodell 

Strategi: 

Obefintligt:  XXXXX  X 

Initialt/Ad Hoc: XXXX 

Repeterbart men intuitivt: XXXXX  XX 

Definierad process: XXX 

Hanterad och mätbar: - 

Optimerat:  - 

Organisation, ledning och ansvar: 

Obefintligt:  XX 

Initialt/Ad Hoc: XXXXX 

Repeterbart men intuitivt: XXXXX  XXX 

Definierad process: XX 

Hanterad och mätbar: XXX 

Optimerat:   - 

Styrning samt koppling mellan IT- och affärsverksamheten: 

Obefintligt:  - 

Initialt/Ad Hoc: XXXXX  XXX 

Repeterbart men intuitivt: XXXXX  XXX 

Definierad process: XX 

Hanterad och mätbar: X 

Optimerat:  X¹ 
1) Just den ”egna” processen eller benet som informanten ingår i fungerade 

optimalt. 

Projekt och förändringar i affärsverksamheten: 

Obefintligt:  - 

Initialt/Ad Hoc: XXXXX  X 

Repeterbart men intuitivt: XXXXX  XXXX 

Definierad process: XXX 

Hanterad och mätbar: X 

Optimerat:  X¹ 
1) Just de projekten som informanten varit delaktig i har fungerat optimalt. 

 

Mål och tjänster: 

Obefintligt:  X 
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Initialt/Ad Hoc: XXXXX  XXX 

Repeterbart men intuitivt: XXXXX 

Definierad process: X 

Hanterad och mätbar: XXXX 

Optimerat:   - 

Vet ej:  X 

Kompetens: 

Obefintligt:  XX 

Initialt/Ad Hoc: XXXXX  XX 

Repeterbart men intuitivt: XXXX 

Definierad process: XXXX 

Hanterad och mätbar: - 

Optimerat:  X 

Vet ej:  XX 

Uppföljning: 

Obefintligt:  XX 

Initialt/Ad Hoc: XXXXX  XXXXX 

Repeterbart men intuitivt: XXX 

Definierad process:  XXX 

Hanterad och mätbar:  X 

Optimerat:  - 

Vet ej:   X 

 

 

Radar: 

Strategi:  

0: XXX 

1: XXXXXXX 

2: XXXXXXXX 

3: X 

4: X 

5: - 
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Organisation: 

0: - 

1: XXXX 

2: XXXXXXXX 

3: XXXXX 

4: XXX 

5: - 

Styrning: 

0:X 

1: XXXXXXX 

2: XXXXXXXXX 

3: XX 

4: - 

5: X 

Projekt: 

0: X 

1: XXXXXX 

2: XXXX 

3: XXXXXX 

4: X 

5: X 

Vet ej: X 

Tjänster: 

0: X 

1: - 

2: XXXXXXXXXXX 

3: XXXXX 

4: XXX 

5: - 

Kompetens: 

0: X 

1: XXXXX 

2: XXXXXXXXX 



   
 

 

 

 

  

 

351 95 Växjö / 391 82 Kalmar 

Tel 0772-28 80 00 

dfm@lnu.se 

Lnu.se  
 

3: XXX 

4: X 

5: X 

 

 

 


