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Sammanfattning  
Digital mognad diskuteras flitigt i organisationer och forskning men är inte alltid definierat. Det 

finns också begränsats med information kring digital mognad inom olika branscher. Syftet med 

denna undersökning var att jämföra ett teknikkonsultföretags syn på digital mognad jämfört 

med aktuell forskningslitteratur. Studien består av två delar: en litteraturstudie och en fallstudie 

hos Sweco civil i Sundsvall. Litteraturstudien visade att fem faktorer är återkommande:  

strategi, kultur, teknik, ledarskap och hinder. Denna studie bekräftar likheter med tidigare 

forskningsresultat gällande strategi, kultur, hinder och teknik som beskrivs på liknande sätt hos 

Sweco. Skillnaden pekar mot att företaget fokuserar mer på tekniken och mindre på ledarskap 

än vad litteraturen gör. I litteraturen är inte alltid faktorerna strukturerade i en trappa som 

beskriver relationen mellan nivåer. Sweco har dock en trappa som går från standardisering 

vidare till integration och automation och till sist transformation av affärsmodeller. I alla nivåer 

är frånvaro av ledarskap: mål, vision, och styrning ett hinder. För att nå standardisering var en 

avsaknad av en gemensam branschstandard ett hinder samt en negativ inställning till ny teknik 

hos anställda. Mellannivån integration har hinder i form av avsaknad av samordning. 

Automationsnivån upplever hinder i form av brist på teknisk kompetens. Den högsta nivån 

innovation har hinder i form av att intresse saknas för innovation hos anställda, kunder och 

partners. Det finns också brist på riskkapital. 

Nyckelord: Digital mognad, digitala mognadsfaktorer, mognadsmodell 



Digital mognad i teori och praktik: en fallstudie 

Jonathan Strömberg  2019-05-23 

iv 

Abstract 
Digital maturity is frequently discussed in organizations and research, but is not always defined. 

There is also limited information about digital maturity in different industries. The purpose of 

this study was to compare a technical consulting firm's view of digital maturity compared to 

current research literature. The study consists of two parts: a literature study and a case study 

at Sweco civil in Sundsvall. The literature study showed that five factors are recurring: strategy, 

culture, technology, leadership and obstacles. This study confirms similarities with previous 

research findings regarding strategy, culture, barriers and technology described in similar ways 

at Sweco. The difference points to the fact that the company focuses more on technology and 

less on leadership than the literature does. In the literature, the factors are not always structured 

in a staircase that describes the relationship between levels. However, Sweco has a staircase 

that goes from standardization to integration and automation and finally transformation of 

business models. In all levels, the absence of leadership: goals, vision, and governance is an 

obstacle. To achieve standardization, the absence of a common industry standard was an 

obstacle and a negative attitude to new technology among employees. The middle level 

integration has barriers in the form of lack of coordination. The automation level experiences 

obstacles in the form of a lack of technical competence. The highest level of innovation has 

barriers in the form of lack of interest for innovation among employees, customers and partners. 

There is also a shortage of venture capital. 

Keywords: Digital maturity, digital maturity factors, maturity model 
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1 Introduktion  
För att företag ska vara konkurrenskraftiga bör deras affärs- och IT-strategier vara tätt 

sammankopplade (Aversano, Grasso och Tortorella, 2012). Det har också visat sig att anpassade 

och effektiva IT-system kan ha positiva effekter på ett företags affärsutveckling (Chan m.fl., 

1997). Enligt en undersökning från Fitzgerald m.fl. (2013) så anser många chefer att digital 

transformation kommer bli avgörande för deras företag i framtiden. Samtidigt så kan det vara 

en svår uppgift att ompröva hur verksamheten ska organiseras för en omställning (Svahn m.fl., 

2017).  

Genom att använda mognadsmodeller kan företag lättare integrera denna metodik i sin kultur 

vilket det också verkar finnas ett behov av (Ganzarain och Errasti, 2016). Mognadsmodeller är 

en metodik som ger organisationer möjlighet att mäta sin utveckling inom olika områden för 

att se sin position. Det ger också en förståelse för ens svagheter, möjligheter och styrkor 

(Proença och Borbinha, 2016). Mognadsmodeller finns inom många olika områden. Det 

område som domineras är dock mjukvaruutveckling (Wendler, 2012).  

Kane m.fl. (2015) menar att det är strategin och inte teknologin i sig som driver den digitala 

transformationen: det viktiga är hur företag integrerar tekniken. För organisationer som vill 

anpassa sig till en allt mer digital konkurrensmiljö så finns dock ett antal fördelar med att 

använda sig av begreppet digital mognad istället för den digitala transformationen (Kane, 2017). 

Digital mognad är en gradvis process som utvecklas över hela organisationen över tiden. Det 

finns alltid ett sätt att fortsätta att växa och anpassa sig för att bli mer digitalt mogna. Samtidigt 

finns det en viss osäkerhet kring vad det innebär för ett företag att ha en hög digital mognad.  

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Digital mognad diskuteras flitigt hos både företag och organisationer (Westerman, G., Tannou, 

M., Bonnet, D., Ferraris, P., & McAfee, 2012; Ek, Widerstedt och Bager-Sjögren, 2016) och i 

aktuell forskning (Kane m.fl., 2015; Valdez-de-Leon, 2016). Det finns dock en problematik 

kring begreppets definition. Olika studier och organisationer ger olika definitioner av begreppet 

och det finns inte heller någon praxis för hur man mäter graden av digital mognad (Schwer 

m.fl., 2018). Många modeller är väldigt generella och det finns också ett glapp inom många 

områden så som inom exempelvis konstruktionsprocesser och ingenjörsrelaterade branscher 

och byggsektorn (Wendler, 2012; Kane m.fl., 2015). Ek (2016) menar att bygg- och 

transportindustrin ligger lågt i förhållande till andra vad gäller investeringar i möjliggörande 

teknik som visar IT-användningen. Den här studien vill undersöka kopplingen mellan vilka 

faktorer som anses viktiga för digital mognad i litteraturen och hur ett företag inom 

samhällsbyggnad i praktiken arbetar med dessa parametrar. 

1.2 Övergripande syfte  

Syftet med denna undersökning är att jämföra ett teknikkonsultföretags syn på digital mognad 

jämfört med aktuell forskningslitteratur. Målet är att redogöra för likheter och skillnader samt 

att identifiera hinder som företaget upplever för att nå en hög digital mognad. Resultatet av 

studien syftar till att vara till grund för digitala mognadsmodeller i framtida forskning. 
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1.3 Avgränsningar 

Denna studie avgränsar sig till att göra en fallstudie på teknikkonsultföretaget Sweco Civil i 

Sundsvall. 

1.4 Företagsfakta 

Sweco är ett teknikkonsultföretag med cirka 15 000 anställda. De erbjuder tjänster inom 

arkitektur, byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten och miljö, projektledning, 

energisystem, IT för samhällsutveckling och industri (Sweco, 2019a). Sweco Civil är ett 

dotterbolag till Sweco som hade 781 anställda år 2017 (Allabolag, 2019). Företaget arbetar med 

bergteknik, bro- och tunnelkonstruktion, geolab, geoteknik, hamn och marina konstruktioner, 

mätningsteknik, väg-, gatu- och markprojektering samt drift och underhåll (Sweco, 2019b).  

1.5 Disposition 

Kapitel 2 omfattar en litteraturstudie på temat ”digital mognad”. Kapitel 3 beskriver 

metodansatsen och tillvägagångssätt för datainsamling och dataanalys. Kapitel 4 innehåller 

resultaten från undersökningen. I kapitel 5 diskuteras resultaten, och därefter dras slutsatser i 

kapitel 6.  
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2 Teori  
Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en överblick över vad som gjort tidigare inom fältet 

genom att lyfta fram centrala begrepp, idéer och tankesätt från tidigare litteratur. 

Utgångspunkten är det generella begreppet digitalisering och därefter fortsätter kapitlet med att 

definiera digital mognad.  

2.1 Digitalisering 

På engelska finns två begrepp som är snarlika. ”Digitization” och ”digitalization”. Brennen och 

Kreiss (2014) menar dock att det finns en viktig skillnad mellan begreppen. Digitisering 

(engelska digitization) definieras som processen att omvandla analoga data till digital form. 

Digitalisering å andra sidan (engelska digitalization) definieras som anpassningen eller 

ökningen av användningen av digital teknik i en organisation eller liknande.  I det svenska 

språket rymmer digitalisering båda dessa begrepp. Nationalencyklopedin (2019) definierar 

digitalisering som:  

”digitalisering (av latin digitus 'finger'), ursprungligen omvandling av information 

från analog till digital representation, numera även allmänt om övergången till ett 

digitalt informationssamhälle” (Nationalencyklopedin, 2019). 

Begreppet har fått en mer omfattande innebörd genom teknikutvecklingen och omfattar nu 

processen att införa mera informationsteknologi i samhället. Det inbegriper också införandet av 

IT-system, e-tjänster, papperslös hantering av information, ändrade arbetsmetoder samt 

automatisering. Och därtill också att ändra affärsmodeller. I denna rapport följs dessa 

definitioner när ordet digitalisering beskrivs.  

2.2 Scheins tre nivåer av organisationskultur 

Schein (2010) menar att kultur är abstrakta krafter som skapas i sociala situationer. Om man ser 

kultur som något organisationer har, som ett objekt, kan detta objekt användas för att organisera 

och leda organisationens verksamhet. Kultur blir ett verktyg vid sidan av andra. Författaren 

definierar organisationskultur som: 

”Ett mönster av grundläggande antaganden som en grupp har lärt sig då den löst 

sina problem med anpassning till omgivningen och intern samordning, på sätt som 

fungerat bra nog att uppfattas som riktiga och därför lärs ut till nya medlemmar som 

det rätta sättet att erfara, tänka och känna i relation till de problemen” (Schein, 2010, 

egen översättning). 

Författaren introducerar en modell av organisationskultur som innefattar tre nivåer: 

artefakter, uttalade värderingar och grundläggande antaganden. Artefakter är ytan av en 

organisation. Det innefattar allt som våra sinnen kan uppfatta: organisationsschemat, 

klädkod, byggnader, inredning, hur människor pratar, logotyper och lukter. Artefakter kan 

likväl vara svårtolkade, men de ger en omedelbar känsla av organisationskulturen. 

Uttalade värderingar kan inte utan vidare observeras, men de kan frågas efter. Till 

exempel organisationens strategier, policys, mål och vision. De är organisationens 

offentligt kända värden. Grundläggande antaganden är svårare att identifiera eftersom de 

utgörs av människosyn, samhällssyn, värderingar och normer. Grundläggande 
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antaganden är befintliga beteenden som ofta är på en omedveten nivå. Dessa ligger till 

grund för organisationens värderingar och handlingar. Man betraktar dem som självklara 

och tagna för givet vilket innebär att individer har svårt att beskriva dem. Scheins modell 

ses i figur 1.  

 

Figur 1: Scheins tre nivåer av organisationskultur (Schein, 2010). 

2.3 Kotters åtta steg för förändringsledning 

Kotter (1996, 2007) föreslår en modell som består av åtta steg för att integrera förändring 

effektivt i en organisation. Det första steget är att göra förändringen angelägen. Chefer och 

ledare måste skapa ett övertygande skäl till förändring. De måste få människor att förstå varför 

förändringen är nödvändig och de måste inspirera människor att flytta från det nuvarande 

tillståndet till ett framtida läge. För det andra talar han om att bilda en kraftfull ledargrupp. Med 

stora förändringar räcker det inte med att en förändringschef gör allt arbete och kommunikation. 

Det behövs en sammanslutning av människor med kompetens inom skiftande områden som kan 

driva arbetet. Gruppen måste vara respekterad och nå ut i hela organisationen. För det tredje 

talar han om att skapa en vision för förändring. Visionen måste vara kortfattad, förståelig och 

helst ha ett känslomässigt element så att visionen förstås av människor som påverkas av 

förändringen. Visionen måste vara autentisk. I det fjärde steget måste visionen kommuniceras. 

Det betyder att integrera visionen i alla delar av verksamheten. Ledarna måste föregå med ett 

gott exempel. De beslut och aktiviteter som kommer från ledargruppen får inte motsäga den 

vision man försöker kommunicera ut. I det femte steget är målet att ta bort hinder. Det kan 

finnas fysiska eller känslomässiga hinder hos människor som måste elimineras av 

ledningsgruppen. Organisationen byter också system eller strukturer som undergräver visionen. 

Vidare uppmuntrar ledningsgruppen till risker och idéer. Det sjätte steget i Kotters modell är att 

skapa kortfristiga segrar. Detta påvisar att organisationen är på rätt väg och motiverar till fortsatt 

arbete.  Därför ska kortsiktiga segrar planeras redan från början av förändringsarbetet och 

• Synligt i verksamheten - om än 
svårtolkat.

Artefakter

• Synligt på en principiell 
nivå.

Uttalade
värderingar

• Osynliga.

• Tagna för givet.

• Oreflekterade.
Grundläggande antaganden
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belönas när de uppnås.  Det sjunde steget är att fortsätta bygga på förändringen och inte utropa 

framgång för tidigt.  Använd ökad trovärdighet för att ändra system, strukturer och policys som 

inte passar visionen. Det gäller att anställa, marknadsföra och utveckla anställda som kan 

genomföra visionen. Förbättra processen med nya projekt, teman och förändringsagenter. Det 

åttonde steget handlar om att förankra förändringarna i organisationskulturen. Framhäv 

sambanden mellan omvandlingen och företagets framgång. Det är också viktigt att företagets 

ledare fortsätter att stödja förändringen. Detta inkluderar befintlig personal och nya ledare som 

anställs. Kotters modell sammanfattas i figur 2. 

 

Figur 2: Kottlers (1996, 2007) åtta steg för förändringsledning. 

2.4 Digital mognad 

Kane m.fl. (2015) presenterar en digital mognadsmodell som omfattar fem faktorer uppdelade 

i tre nivåer. Faktorerna är barriärer, strategi, kultur, talangutveckling och ledarskap.  Nivåerna 

beskrivs som tidiga företag, utvecklande företag och mognade företag (egen översättning). 

Tidiga företag kännetecknas av att de ofta har barriärer i from av brist på strategier. Strategin 

fokuserar ofta på kundupplevelse och effektivitetsförbättringar. Kulturen hos tidiga företag 

beskrivs som uppdelad och inte speciellt innovativa. Det är brist på samarbete. De förser inte 

heller de anställda med tillräckliga resurser för att öka den digitala kompetensen och därmed är 

talangutvecklingen låg. Vidare saknas digital kompetens hos ledare. 

För utvecklande företag handlar det om att företagen har för många konkurrerande 

prioriteringar och också en brist på strategi. När företagen når den här nivån har de en ökande 

vision där man fokuserar på transformation, innovation och beslutsfattning. Ju högre mognad 

som uppnås desto mer samarbete integreras i kulturen och desto mer innovativa är företagen. 

Hos utvecklande företag växer också investeringarna i talangutveckling. Ledarna i utvecklande 

företag har högre digital kompetens än hos tidiga företag. 

1. Etablera känslan av att förändringen är nödvändig.

2. Bilda ett vägledande nätverk.

3. Skapa en autentisk och attraktiv vision.

4. Kommunicera visionen.

5. Eliminera hinder.

6. Skapa kortfristiga segrar.

7. Forsätt bygga på förändringen.

8. Förankra förändringarna i organisationen.
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Mognande företag har ofta utmaningar inom säkerhet samt fortfarande hinder som omfattar för 

många konkurrerande prioriteringar. De mogna företagen fokuserar i hög grad på att 

transformera verksamheten såväl som innovation och beslutsfattning. Samarbete integreras i 

kulturen och företagen är mycket innovativa. Kompetensutveckling ses som absolut nödvändigt 

och företagen tillhandahåller resurser för detta. Ledare i mognande företag har högst digital 

kompetens. I figur 3 visas modellen från Kane m.fl. (2015). 

 

Figur 3: Visar modellen för digital mognad från Kane m.fl (2015). 

Lindell och Heed (2017) introducerar en mognadsmodell baserat på Kane et al. (2015) som 

omfattar sju faktorer uppdelade i tre nivåer. Faktorerna är strategi, ledarskap, 

organisationskultur, kompetens, mål, integration och omfattning.  Nivåerna beskrivs som 

medvetna företag, adaptiva företag och dedikerade företag i stigande mognadsnivå.  

Medvetna företag saknar strategi och mål för hur IT ska stödja affärsutvecklingen. De 

fokuserar för mycket på teknikutveckling och för lite på strategiutveckling. Ledarskapet 

saknar digital kompetens och beslut tas istället av IT-chef. Kulturen kännetecknas av rädsla 

för risk och osäkerhet och skepsis mot ny teknik. Digital kompetens saknas bland anställda 

och hos företaget. Integrationen mellan företagsstrategi, IT-strategi, företagsinfrastruktur och 

IT-infrastruktur är låg. IT-enheten och verksamheten arbetar separat. Genom faktorn 

omfattning synliggörs skillnaden mellan rena IT-investeringar och konvertering av analoga 

data till digital form som bidrar till ökad affärsnytta. Medvetna företag gör enbart IT-

investeringar. 

Adaptiva företag har separata strategier för IT- och affärsutveckling och otydliga mål för hur 

IT ska förstärka affärsutvecklingen. Ledningen har begränsade digitala kunskaper och beslut 

fattas i samråd med IT-chef som inte ingår i ledningsgruppen. Kulturen har en acceptans för 
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risk och misstag. Kompetensen hos företaget och de anställda är tillräcklig. Integrationen 

mellan IT och verksamhet finns men är begränsad. Omfattningen av IT-investeringar innebär 

att analoga produkter/processer konverteras till digitala men värdeskapandet är detsamma.  

Strategin hos dedikerade företag är gemensam för IT- och affärsutveckling. Det centrala är 

affärsutveckling genom digitala initiativ.  Målen är tydliga och fokuserar på hur IT ska stärka 

affärsutveckling. Ledningen besitter digital kompetens och IT-chef ingår i ledningsgruppen. 

Beslut tas genom modeller för strategisk affärsutveckling. I figur 4 visas modellen från 

Lindell och Heed (2017). 

 

Figur 4: Visar mognadsmodellen från Lindell och Heed (2017). 

Westerman m.fl. (2012) introducerar en digital mognadsmodell som består av två faktorer 

uppdelade i fyra nivåer. Faktorerna är digital intensitet och transformationsintensitet. Digital 

intensitet är investeringar i teknologi som förändrar företagets interna verksamhet, 

kundengagemang, och affärsmodeller. Transformationsintensitet är ledarskapsförmågor som är 

essentiella för att driva digital transformation. Det innebär visionen för att styra och engagera 

verksamheten samt kopplingen mellan IT- och affärsrelationer som bidrar till teknologibaserad 

förändring.  

Nivåerna beskrivs på två axlar som mäts i digital intensitet och transformationsintensitet och 

författarna placerar företagen i fyra olika kvadranter av digital mognad som kan ses i figur 5. 
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Figur 5: Visar modellen för digital mognad från Westerman m.fl. (2012). 

Företag i det nedre vänstra hörnet är digitala nybörjare som inte använder avancerade digitala 

teknologier. Dessa företag kan ha investerat i affärssystem eller liknande till viss grad, men 

saknar dock transformationsintensitet vilket gör att de inte lyckas med sin digitala omvandling. 

I övre vänstra hörnet hittar vi "digitala fashionistas" som investerar i senaste tekniken, men inte 

ser till helheten: de fokuserar på teknik, men glömmer koppling till affärsplaner. Längst ner till 

höger i figuren hittar vi företag som är digitalt konservativa: de har ofta tydliga visioner, 

styrning och kultur, men är försiktiga när det gäller investeringar i teknik. Högst upp till höger 

hittar vi "digirati": dessa företag kännetecknas av att de kombinerar vision och styrning, men 

noggrant planerade investeringar i teknologi. Genom att kombinera digital intensitet och 

transformationsintensitet uppnår de synergieffekter från bägge dimensionerna. Digirati beskrivs 

abstrakt och på ett nästan religiöst sätt: de har uppnått det ouppnåeliga, och Westerman m.fl. 

(2011) beskriver att dessa företag har något i deras DNA som skiljer dem från andra företag.  

Det är också tydligt att nybörjare är de minst digitalt mogna och att ”digirati” är de mest mogna. 

Men vart ”digital conservatives” och ”digital fashionistas” ligger på skalan framgår inte. Eller 

vilken av dem som är att föredra. 

Ek (2016) föreslår en mognadsmodell baserat på Westerman m.fl. (2012) och Bharadwaj m.fl 

(2013). Författaren menar att digital intensitet handlar om IT-baserade affärssystem, 

kundhanteringssystem, sociala medier och system för e-inköp, e-försäljning samt e-lager. 

Tranformationsintensitet består av tre komponenter: nya sätt att bedriva affärer, sätt att koppla 

digital strategi till den övergripande affärsstrategin och nya kompetenser.  

Nya sätt att bedriva affärer betyder att olika processer kopplas ihop och digitaliseras. Fysiska 

varor blir nätanslutna och integreras med digitala tjänster. Nya digitala affärsmodeller 

introduceras på grund av att de gamla blir olönsamma. Kopplingen mellan den digitala strategin 

och affärsstrategin ökar värdeskapandet vilket innebär lönsamhet. Tre typer av kopplingar 

beskrivs: en självklar koppling, en förstärkt koppling och en begränsad koppling. Nya 
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kompetenser som är av värde innefattar fem faktorer: programmeringskunskaper, allmän IT-

kunskap som krävs för att utföra sitt arbete, agil kompetens, samarbetsförmåga och 

kommunikationsförmåga internt och externt. Studien beskriver också tre olika hinder: en icke 

integrerad digital infrastruktur, gammal utrustning som måste bytas ut samt svårigheter att 

prioritera vart man ska investera. Mognadsmodellen från Ek (2016) ses i figur 6.  

 

Figur 6: Visar den digitala mognadsmodellen från Ek (2016). 

Valdez-de-Leon (2016) introducerar en mognadsmodell som omfattar sju faktorer uppdelade i 

sex nivåer. Faktorerna är strategi, organisation, kund, värdekedja/ekosystem, verksamhet, 

teknik och innovation. De sex nivåerna består i ökande mognad av: (0) Ej börjat, (1) initiering, 

(2) möjliggör, (3) integrera, (4) optimera och (5) banbrytande (egen översättning).  

Nivå 0 innebär att organisationen inte tagit något steg mot en digital transformation. I nivå 1 

har organisationen initierat arbetet mot en digital verksamhet. Vidare i nivå 2 genomförs 

initiativ inom den faktor som kommer att ligga till grund för den digitala verksamheten. Nivå 3 

integrerar digitala initiativ i hela organisationen och i nivå 4 optimeras varje faktor. I nivå 5 

bryter man ny mark och vidareutvecklar befintlig praxis inom den faktorn. 

Strategi representerar vision, styrning, planering och ledningsprocesser som kommer att stödja 

genomförandet av den digitala strategin. För att uppnå strategin behövs en organisation som 

arbetar med förändringar i kommunikation, kultur, struktur, utbildning och kunskapshantering 

inom organisationen. Kund innebär att fokusera på kundernas deltagande samt nya fördelar som 

skapas i kundens upplevelse genom digital transformation. Det är också viktigt med en teknik 

som möjliggör effektiv teknikplanering, implementering och integration för att stödja den 

digitala verksamheten. Verksamhet fokuserar på de förmågor som stärker tjänsteutbudet. Ökad 

mognad inom denna dimension visar en mer digitaliserad, automatiserad och flexibel 

verksamhet. Värdekedja/ekosystem handlar om att samarbeta med andra företag och fokusera 
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på hela värdekedjan. Med innovation menas att fokusera på agila och lättrörliga arbetsmetoder. 

Mognadsmodellen från Valdez-de-Leon (2016) ses i figur 7.  

 

Figur 7: Visar den digitala mognadsmodellen från Valdez-de-Leon (2016). 

Gill och VanBoskirk (2016) föreslår en mognadsmodell som omfattar fyra faktorer uppdelade i 

fyra nivåer. Faktorerna omfattar kultur, teknologi, organisation och insikter. Nivåerna består i 

ökande mognadsgrad av: skeptics, adopters, collaborators och differentiators. 

Kultur representerar ett företags angreppssätt mot digitalt driven innovation och hur det 

möjliggör att anställda använder det. Teknologi beskrivs som företags användning och 

anpassning till ny teknologi. Organisation handlar om hur anpassad en organisation är för att 

stödja den digital strategin, ledning och verkställande. Insikter är användningen av kunddata 

och affärsdata för att mäta framgång och basera sin strategi på.  

Gill och VanBoskirk (2016) beskriver att skeptics är tekniskt långsamma företag som saknar 

innovationsförmåga. Eftersom de inte prioriterar digitala initiativ så saknar de baskunskaper för 

hur de ska tillfredsställa kunder via marknadsföring, social media och kundupplevelser. Därför 

bör de initiera några pilotprojekt för att öka intresset hos ledare i organisationen. Ofta är de 

decentraliserade och har en otydlig strategi. De bör centralisera digitala resurser i ett 

centraliserat team och rekrytera personer som har erfarenhet av digitala initiativ.  

Adopters investerar i basarkitekturen som behövs för att skala upp den digitala ambitionen. Till 

exempel kundhanteringssystem eller en e-handelsplattform. De investerar begränsat i digitala 

mjukvaror och har en låg marknadsföringsteknologi som fokuserar på att utföra kampanjer 

istället för att skapa en strategi som skapar nya kunder. De outsourcar ofta digital 

marknadsföring. Adopters har också en låg datasäkerhet, speciellt för hantering av 

kunduppgifter.  De bör fokusera på att använda kundåterkoppling för att mäta resultaten. 

Collaborators är mer benägna att samarbeta internt och externt vilket bidrar till innovation. De 

fokuserar på den övergripande kundupplevelsen av varumärket istället för enskilda kanaler. 

Vidare finns en stark samordning mellan marknadsföring och IT. En högre del av intäkterna 
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kommer från digitala initiativ än för mindre digitalt mogna organisationer. Kunder genererar 

mer recensioner och återkoppling kring organisationen än mindre mogna konkurrenter.  

Differentiators genererar höga intäkter. De har högre kompetens inom digital affärsutveckling 

och marknadsföring än sina konkurrenter. Vidare fokuserar denna nivå på realtidsanalys av data 

som direkt används för att skapa kundupplevelser och mervärde hos kunder. De fokuserar på 

att föra samman affärsstrategier med IT, samarbete, innovation och kundupplevelser. 

Mognadsmodellen från Gill och VanBoskirk (2016) ses i figur 8. 

 

 

Figur 8: Visar den digitala mognadsmodellen från Gill och VanBoskirk (2016). 

Schumacher, Erol och Sihn (2016) presenterar en mognadsmodell som omfattar nio faktorer 

uppdelade i fem nivåer. Faktorerna är: strategi, ledarskap, kunder, produkter, verksamhet, 

kultur, människor, styrning, teknologi. Nivå ett beskriver en fullständig brist på faktorn och 

nivå fem representerar att företaget ligger i framkant inom faktorn.  

Strategi representerar en implementering av en färdplan och att identifiera tillgängliga resurser 

som kan användas för att uppnå målet. Strategi innebär också anpassning av affärsmodeller. 

Faktorn ledarskap innebär förvaltningskompetenser och metoder för att leda. Det innefattar 

också viljan hos ledare och existensen av en central styrning av initiativen. Författarna menar 

även att det är viktigt att utnyttja kunddata och att digitalisera försäljning och tjänster. Samtidigt 

spelar kundens digitala mediakompetens in. Produkter digitaliseras och integreras i andra 

system. Processer i verksamheten decentraliseras och modellering och simulering är viktiga i 

verksamheten. Kulturen kännetecknas av kunskapsdelning, innovation och tvärfunktionella 

samarbeten. Samtidigt en kultur som förstår värdet av IT i organisationen. Faktorn människor 

innefattar kompetens inom IT, inställning till ny teknik och självbestämmanderätt. Styrningen 

präglas av standardiserade arbetsföreskrifter och skydd av immateriella rättigheter. Teknologi 

står för förekomsten av modern informationsteknologi och användning av mobila enheter. Även 

användningen av automatiserad kommunikation mellan maskiner. Mognadsmodellen från 

Schumacher, Erol och Sihn (2016) ses i figur 9. 
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Nivå Strategi Ledarskap Kunder Produkter Verksamhet Kultur Människor Styrning Teknologi 

5          

4          

3          

2          

1          

Figur 9: Visar mognadsmodellen från Schumacher, Erol och Sihn (2016). 

Ustundag och Cevikcan (2018) introducerar en mognadsmodell som omfattar tre faktorer 

uppdelade i fyra nivåer. Faktorerna är: smarta produkter och tjänster, smarta affärsprocesser 

samt strategi och organisation. Nivåerna är i ökande mognadsgrad: (0) absence, (1) existence, 

(2) survival, (3) maturity.  

Nivå noll innebär att företaget inte uppfyller kraven på någon faktor.  

I nivå ett kan produkter kommunicera genom datasystem samtidigt som de samlar in data. 

Företaget tillhandahåller interna tjänster baserat på data som erhållits från produkterna. Smarta 

affärsprocesser representerar en integrerad värdekedja mellan företag, leverantörer och kunder 

på en basal nivå. Några mjukvarusystem används. I eftermarknadsprocessen används lite data 

för att erbjuda ett fåtal tjänster. Dataanlyser används inte vid prissättning. Strategi och 

organisation innefattar att nuvarande produkter och tjänster inte är kompatibla med 

affärsmodeller. Organisationen är medveten om att tjänsteutveckling kan vara fördelaktigt. 

Organisationsstrukturen är inte redo för transformation. Det är begränsade samarbeten mellan 

avdelningar.  

I nivå två uppfylls kraven i nivå ett. Vidare erbjuds tjänster till kunder baserat på data från 

produkterna. Smarta processer är integrerade mellan företag och betydelsefulla leverantörer 

samt kunder när det gäller dataöverföring. Produktionssystem automatiseras på maskinnivå och 

det finns en delvis automatiserad produktionslinje. Spårbarhet tillhandahålls på 

produktionslinjen och transparensen är på en medelnivå. I eftermarknadsprocessen används mer 

data än i nivå ett och fler tjänster erbjuds. 

I nivå tre uppfylls kraven i de lägre nivåerna och dessutom är alla faktorer maximalt utvecklade. 

Produkterna kan också analysera data vilket möjliggör tjänsteutveckling mot kunder och 

partners samtidigt som det kan användas för att förbättra interna processer. Mjukvarusystem 

och produktionssystem automatiseras. Vidare finns spårbarhet och en hög transparens genom 

hela kedjan. I eftermarknadsprocessen används data för att erbjuda ett brett utbud av tjänster. 

Data analyseras och används vid prissättning. Integration av kommunikationsverktyg används 

och samarbete sker internt och externt med partners. Automatisering av finansiella tjänster 

ligger på hög nivå och analyser sker på realtidsdata. Strategi och organisation handlar om att 

göra produkter och tjänster förenlig med digitala affärsmodeller. Intäkter genereras av 

datadrivna tjänster. Företaget samarbetar med flera partners. Det investeras i teknologi i alla 

delar av organisationen som är väl strukturerad för transformation. Avancerade digitala och 
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analytiska färdigheter är allmänt spridda. Avdelningar samarbetar över interna gränser. 

Mognadsmodellen från Ustundag och Cevikcan (2018) ses i figur 10. 

Nivå Smarta produkter och tjänster Smarta affärsprocesser Strategi och organisation 

(3) Maturity    

(2) Survival    

(1) Existence    

(0) Absence    

Figur 10: Visar mognadsmodellen från Ustundag och Cevikcan (2018). 

Khalfan, Anumba och Carrillo (2001) introducerar en mognadsmodell som omfattar fyra 

faktorer uppdelade i fem nivåer. Faktorerna är: process, människor, projekt och teknologi. 

Nivåerna är i ökande mognadsgrad: (1) ad-hoc, (2) repeatable, (3) characterised, (4) managed 

och (5) otimising. 

Process delas upp i fem underfaktorer: ledningssystem, processfokus, organisatoriska 

arrangemang, strategiutplacering och rörlighet. Människor delas in i fyra underfaktorer: team i 

en organisation, disciplin, teamledarskap samt lagbildning och utveckling. Faktorn projekt 

delas in i tre underfaktorer: kundfokus, kvalitetssäkring och anläggningsdesign. Den sista 

faktorn teknologi indelas i de fem underfaktorerna: uppgiftsstöd, integrationsstöd, 

informationsdelning, samordningsstöd och kommunikationsstöd.  

Den första nivån ad-hoc kännetecknas av odefinierade rutiner och osynkroniserade team som 

inte förstår deras uppdrag eller hur de ska fungera effektivt. Det saknas ledning av 

projektutveckling. Samtidigt används inte modern teknologi konsekvent. I den andra nivån 

används en strategi för övervakning av projektparametrar som kravändringar, 

kostnadsberäkning etcetera. Hinder identifieras för att kommunicera inom 

projektutvecklingsteamet. Det finns en samverkan mot kund men endast vid arbetets start. 

Datorbaserade verktyg används begränsat. Vidare i den tredje nivån används projektverktyg 

konsekvent och förstås av gruppen. Processförbättringar inom organisationen har införts. 

Teammedlemmar har börjat respektera varandra trots konflikter. Anställda förstår kundkrav 

men kunden är inte involverad i processen. En medelnivå av teknik används för 

effektivitetsförbättringar. I den fjärde nivån används verktyg för att kvantifiera, mäta och 

kontrollera projektet. Konflikter hanteras. Kunden är här måttligt involverad i projektet. En 

passande användning av teknologi och datorbaserade verktyg används. Fortsättningsvis i den 

femte nivån inriktas arbetet mot kontinuerligt förbättrad utvecklingsverksamhet. Prestationen 

hos team mäts och åtgärderna kontrolleras kontinuerligt. Kunden är en del av projektet från 

start och fokus ligger på kundens behov. Optimalt utnyttjande av teknik i verksamhet och i 

grupparbeten. I figur 11 visas modellen från Khalfan, Anumba och Carrillo (2001). 
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Figur 11: Visar mognadsmodellen från Khalfan, Anumba och Carrillo (2001). 

Ruikar, Anumba och Carrillo (2006) lanserar en mognadsmodell som omfattar fyra faktorer 

uppdelade i tre nivåer. Faktorerna är: ledning, process, människor och teknologi. Nivåerna 

representeras av färger och är i ökande mognadsgrad: (1) röd, (2) gul och (3) grön. 

Ledarskapet behöver ha en tro på tekniken och genomföra metodiska åtgärder för att driva 

transformationen, implementationen och användningen för att få affärsmässiga fördelar från 

tekniken. För detta behövs affärsstrategier som stödjer införandet av teknologi. Det är 

nödvändigt att ledare använder en vision som syftar till att använda tekniken och tar hänsyn till 

risker. Processerna är serie av åtgärder som hjälper till att framgångsrikt införa tekniken.  

Organisationen måste först kartlägga nuvarande processer. Tekniken kan förändra 

verksamheten i form av processautomatisering, rationalisering av procedurer, affärsutveckling 

och paradigmskifte. Människor står för sociala och kulturella aspekter relaterade till 

människorna inom en organisation. De behöver ha tillräckliga kunskaper och tro på tekniken. 

En horisontell organisationsstruktur möjliggör större flexibilitet vid snabbt föränderliga 

affärsmiljöer. Transparens i team är en viktig faktor för samarbete. Teknologin står för både 

hårdvara och mjukvara som är nödvändiga för att stödja affärsfunktioner. Författarna menar att 

även om ett företag förfogar över teknologi så är ett hinder att andra företag i värdekedjan ofta 

saknar teknologi vilket har negativa effekter på hela kedjan. Tekniken ska samordna olika 

aktiviteter genom organisationen. Processer kan effektiviseras. I figur 12 visas modellen från 

Ruikar, Anumba och Carrillo (2006). 
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Nivå Ledning Process Människor Teknologi 

(3) Grön     

(2) Gul     

(1) Röd     

Figur 12: Visar mongadsmodellen från Ruikar, Anumba och Carrillo (2006). 

2.5 Sammanfattning 

Det var en utmaning att identifiera gemensamma nämnare som sammanfattade alla modeller av 

digital mognad, men jag har fokuserat på följande faktorer: strategi, teknologi, kultur, ledarskap 

och hinder.  Faktorerna beskrivs ofta i en mognadstrappa med tre till fem nivåer där ökande 

siffra betyder en högre mognad och en ökande grad av faktorerna. Faktorerna står ofta för sig 

själv längre ned, och sedan blir de mer integrerade. Faktorerna beskrivs nedan. 

Strategin innefattar en övergripande hög digital närvaro som genomsyrar alla verksamhetens 

delar. Litteraturen menar att det är viktigt att den digitala tekniken bidrar till att transformera 

processer och transformera affärsmodeller. Det krävs investeringar i teknologi som både 

förändrar företagets interna verksamhet och kundengagemang. Det handlar om att integrera 

digital teknik som sociala medier, mobila tekniker, analysverktyg och molnbaserade verktyg 

för att omvandla hur företag arbetar. Att kombinera digitala områden för att hitta en samverkan 

mellan dem. En koppling mellan IT och affärsmodeller pekas också ut som en essentiell del. 

Det handlar om att driva digitala initiativ och affärsutvecklingen tillsammans och att det finns 

en chef eller grupper i organisationen som arbetar med detta. Affärsmodellen måste ses över för 

att se om den bör anpassas. Beroende på hur den aktuella branschen ser ut så kan affärsmodellen 

behöva förändras helt och hållet. Det är centralt att identifiera nya värden hos produkter och 

tjänster. Kanske behöver helt nya skapas. Eller att vända sig till nya kunder. Mål och omfattning 

hos strategin anses vara viktiga parametrar. Såväl som en transformativ vision som bidrar till 

att hjälpa människor att förstå varför det är viktigt med förändringen. Att inspirera till 

innovation och kreativitet. Att skapa engagemang hos de anställda att följa den digitala 

visionen. Till exempel genom innovationstävlingar.  

Teknologi representerar de resurser som möjliggör effektiv transformation av verksamheten. 

Det innefattar hårdvara och mjukvara. Till exempel dataanalysverktyg för att underbygga 

innovationsprocesser genom organisationen. Eller tekniska verktyg som effektiviserar 

befintliga arbetssätt. Automatisering genomsyrar organisationen och verktyg som exempelvis 

machine learning används. Plattformar distribueras för att stödja digitala tjänster. En 

säkerhetsstrategi finns för att stödja tjänster från tredje part. Det finns en process för att 

utvärdera IT-investeringar baserat på deras anpassning till organisationens digitala strategi. 

Processer över hela organisationen är anpassade till digital IT-arkitektur. De mest mogna 

företagen kombinera digitala områden för att hitta en samverkan mellan dem.  

Kulturen hos mogna företag är innovativ. Det finns en uppmuntran att våga ta risker och våga 

utmana befintliga arbetssätt. Kulturen ser värdet i samarbete och gemenskap samt är mer 
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benägna att använda tvärfunktionella team. Det finns en förändringsvilja och anställda förstår 

varför förändringar görs. Kultur karaktäriserar också förändringar i kommunikation, struktur, 

utbildning och kunskapshantering inom organisationen. Vidare genomsyras kulturen av 

transparens mellan avdelningar/team. 

Verkställande direktörer måste se till att deras seniora ledare har samma vision. Organisationen 

måste förstå varför förändringen ska göras och vilka hot som finns om de inte genomför 

förändringen. Det är också viktigt att förklara hur framtiden kommer att bli bättre med 

förändringarna. Ett ledarskap som skapar engagemang hos de anställda att bidra till 

utvecklingen. Till exempel genom innovationstävlingar.  En digital vision måste förankras 

uppifrån och ned i organisationen för att de anställda ska förändra sig. Litteraturen menar också 

att det inte fungerar att börja från andra hållet. Det vill säga att låta de anställda längst ner i 

organisationen utvecklas och att sprida kunskapen uppåt. Vidare är det betydelsefullt att 

informera organisationen om digitaliseringen tidigt. Att sätta bollen i rullning eftersom 

processen tar tid. Chefer kan till exempel nå ut med meddelanden via video, mejl, och podcasts. 

För att kunna driva utvecklingen krävs att ledare har digitala kunskaper som möjliggör en 

transformativ vision. Det krävs dock inga specifika kunskaper. Sedan måste chefer fokusera på 

att styra och upprätthålla fart för förändring. Detta kan ledare göra genom att exempelvis 

använda mål och kvantifiera och övervaka framstegen mot den digitala ambitionen genom 

nyckeltal.  

Hinder för en hög mognad är samordning och standardisering av arbetssätt. Men också att det 

saknas intresse saknas för innovation hos kunder, partners och anställda. Andra hinder är för 

många konkurrerande prioriteringar, brist på strategi, och säkerhetsfrågor. Avsaknad av 

teknisk kompetens. En sammanfattning av faktorer från litteraturen ses i tabell 1.  

Tabell 1: Visar de mest frekventa faktorerna från litteraturen. 

FAKTOR BESKRIVNING 

STRATEGI • Hög generell IT-integration i verksamheten 

• Kopplingen mellan IT- och affärsstrategier 

• Agil och lättrörlig organisation 

• Nya sätt att bedriva affärer 

TEKNOLOGI • Bidrar till transformation av verksamheten  

• Automatisering  

• Effektivisering 

KULTUR • Innovationsdriv 

• Förändringsvilja 
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• Samarbete 

• Transparens mellan avdelningar/team 

LEDARSKAP • Vision 

• Mål 

• Styrning för att hålla kursen 

HINDER • Avsaknad standarder 

• Avsaknad av samordning 

• Brist på strategi 

• Negativ inställning till ny teknik hos anställda 

• Intresse saknas för innovation hos kunder och partners 

• Avsaknad av teknisk kompetens 
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3 Metod 
Avsikten med detta kapitel är att ge läsaren en överblick över bakgrunden till metodval och 

datainsamlingsmetoder utifrån syfte och frågeställningar. Forskningsprocessen har följt stegen 

i figur 13.  Dock har processen varit iterativ mellan alla steg. 

 

Figur 13: Visar översiktligt forskningsprocessen i studien. 

3.1 Forskningsansats 

Hitintills har ett antal metoder för att mäta digital mognad utvecklats och introducerats. I de 

senaste studierna mäts digital mognad genom både kvantitativa och kvalitativa 

datainsamlingsinsamlingsmetoder (Westerman m.fl., 2012; Kane m.fl., 2015). Den kvantitativa 

används för att beskriva IT-användningen. Men för att få grepp om strategier och ledningsfrågor 

behövs ett språkligt sammanhang och informanter som beskriver hur digitaliseringen förändrar 

just deras processer. Enligt Yin (2013) är en kvalitativa metod bäst för att beskriva, förklara 

eller tolka någonting. På grund av studiens beskrivande forskningsfrågor utgår denna studie 

därför från en induktiv och kvalitativ ansats med ett explorativt syfte för att få en ökad förståelse 

för hur företaget och litteraturen ser på digital mognad. Detta genom en litteraturstudie på 

tidigare forskning inom området och en fallstudie som görs på företaget Sweco Civil i 

Sundsvall. Fallstudie valdes som metod så att utrymme gavs för att få en så noggrann 

beskrivning som möjligt under den begränsade tidsramen. Det ansågs också vara ett bra 
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alternativ för att uppfatta komplexa relationer mellan information från olika datakällor och 

nyanser i beskrivningar (Lindstedt, 2017).   

3.2 Datainsamlingsmetod 

För att samla in data användes triangulering genom litteraturstudier, intervjuer och granskning 

av företagets dokumentation. Triangulering innebär att man använder två eller flera metoder för 

att belysa en och samma fråga på mer än ett sätt (Lindstedt, 2017).  

För att undersöka det underliggande lagret av litteratur tillämpades synsätt från Aveyard (2010). 

Författaren menar att det är viktigt att sammanställa, analysera och tolka litteraturöversikten. 

Detta synsätt valdes för att ge en översiktlig bild av området och identifiera väl använda 

begrepp.  

Litteraturstudien genomfördes genom att söka i Mittuniversitetets databas Primo som är en 

samling av universitets alla elektroniska resurser. Utöver detta användes databasen Google 

Scholar. Valet av Primo grundades på att det är lätt att söka efter expertgranskade artiklar. 

Google Scholar valdes eftersom det är ett enkelt och snabbt sätt att hitta en stor bredd av olika 

material kring ämnet. Det är också lätt att se hur många som har citerat artiklarna. Nackdelar 

med Goole Scholar är att materialet kanske inte är en forskningskälla. Och det kanske inte går 

att få tillgång till vissa dokument. Resultaten varierar också ofta i kvalitet. Artiklar söktes från 

2011 till 2019. Efter allmänna sökningar på ”digital mognad” identifierades ett antal sökord 

som användes i databassökningarna. Sökorden kan ses i tabell 2. 

Tabell 2: Visar sökorden som användes vid litteratursökningen. 

Svenska Engelska 

Digital mognad Digital maturity 

Digital beredskap Digital readiness 

Digital snabbhet Digital speed 

Digitala mognadsfaktorer Digital maturity factors 

Digitala mognadsvariabler Digital maturity variables 

Verksamhetsintegration Digital alignment 

Digital mognadstrappa Digital maturity staircase 

Mognadsmodell Maturity model 

Digitala mognadsparametrar Digital maturity parameters 

”Digital mognad” AND ”variabler” ”Digital maturity” AND ”variables” 

”Digital” AND ”mognad” AND ”samhälle” ”Digital” AND ”maturity” AND ”society” 
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”Digital” AND ”mognad” AND ”väg” ”Digital” AND ”maturity” AND ”road” 

”Digital” AND ”mognad” AND ”vägbyggnad” ”Digital” AND ”maturity” AND ”road construction” 

”Digital” AND ”mognad” AND ”anläggning” ”Digital” AND ”maturity” AND ”construction” 

”Digital” AND ”mognad” AND ”bygg” ”Digital” AND ”maturity” AND ”building” 

” Digital” AND ”mognad” AND ”organisation” "Digital" AND "maturity" AND "organization" 

“Digital” AND “mognad” AND “företag” "Digital" AND "maturity" AND "enterprise" 

“Digital” AND “mognad” AND “verksamhet” "Digital" AND "maturity" AND "business" 

Digitalisering Digitalization 

Digitisering Digitization 

 

Publikationer inkluderades enbart om de innehöll digitala mognadsmodeller som ansågs 

relevanta utifrån syftet med studien och forskningsfrågorna. Alla artiklar sparades i 

referenshanteringsprogrammet Mendeley (2019) för att hålla god ordning bland artiklarna 

genom dokumentation och arkivering. Urvalsprocessen för artiklar kan ses i figur 14.  

 

 

Figur 14: Visar urvalsprocessen för artiklar. 

För att fånga upp informanternas perspektiv på digital mognad valdes semistrukturerade 

intervjuer som datainsamlingsmetod. Fördelen med denna metod är att det enkelt att ta tillvara 

på intressanta utsvävningar hos informanten (Blomkvist och Hallin, 2015).  Intervjuerna utgick 

från ett batteri med frågor som kan ses i bilaga A. Frågeformuläret grundades på öppna frågor 

för att inte färga informanternas svar. Intervjuerna utfördes på Swecos lokala kontor i Sundsvall 

samt via röstsamtal. Sex informanter rekryterades genom mejl- och direktkontakt. Ett 

informationsblad om studiens bakgrund och information om konfidentialitet skickades ut innan 

intervjun som kan ses i bilaga B. I urvalskriterierna ingick krav på att försökspersonerna 

arbetade inom väg- och markprojektering alternativt arbetade övergripande på Sweco civil med 

digitalisering. Syftet var att intervjua anställda inom olika nivåer av organisationen för att få en 

bred bild av företagets inställning till digital mognad. Informanternas position kan ses i tabell 

3. Alla intervjuer genomfördes under cirka 30 minuter. Data spelades in och transkriberades. 

Identifiera 
artiklar

•Sök i 
databaser

Kontroll 1

•Undersökning 
av titel och 
absract

Kontroll 2

•Undersökning 
av fulltext

Inkludera
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Tabell 3: Visar informanternas position. 

Informant Position 

1 Digitaliseringschef på nationell nivå  

2 Affärsområdeschef med ett extra ansvar i fokusområdet digitalisering inom 

regionen. 

3 Uppdragledare och projekteringsledare 

4 Uppdragsledare 

5 Datasamordnare 

6 Projektör 

 

För att komplettera intervjun samlades också dokumentation från företaget som erhölls per 

mejl. Genom dokumentationen gick det att jämföra svar från informanterna med dokumentation 

för att identifiera nyanser och skillnader. 

3.3 Dataanalysmetod 

Det beslutades att den bästa metoden för att analysera data i denna studie var att använda sig av 

innehållsanalys som har definierats som ”en systematisk och replikerbar teknik för att 

sammanfatta många ord i en text till färre innehållskategorier som grundar sig på tydliga 

kodningsregler” (Stemler, 2001). En metod som är väl etablerad och utgör en uppsättning 

grundprinciper för hur kvalitativa data ofta bearbetas och analyseras (Hjerm och Lindgren, 

2010). Detta är också lämpligt i denna studie eftersom både transkriberade intervjuer samt 

dokumentation från företaget kan analyseras på samma sätt. Det beslutades att använda en 

kvalitativ innehållsanalys baserat på de teman som identifierats i litteraturen (Miles och 

Huberman, 1984). Detta på grund av att det var en vedertagen metod som det fanns tydliga 

beskrivningar för hur tillvägagångssättet såg ut (Hjerm och Lindgren, 2010). Strategin baserar 

sig på att man först kodar datamaterialet grovt mellan de delar som verkar hänga ihop. Det 

handlar om att skapa ordning i data. Sedan efter flera omläsningar går bearbetningen mot att 

ordna kodningarna mer noggrant i övergripande teman. Slutligen med teman som bas kan 

analyser göras och slutsatser dras. Senare kan resultatet då bekräftas eller dementeras genom 

att återigen läsa datamaterialet för att testa förklaringen. I figur 15 som är baserad på Hjerm och 

Lindgren (2010) ges en beskrivning av hur den kvalitativa analysprocessen såg ut.  
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Figur 15: Visar en beskrivning av hur den kvalitativa analysprocessen kan se ut (Hjerm och Lindgren, 

2010).  

3.4 Validitet 

Begreppet validitet kan definieras som ”den utsträckning i vilken ett mätinstrument mäter det 

som man avser att mäta” (Nationalencyklopedin, 2019). I en vidare definition som passar 

kvalitativa studier bättre kan validiteten beskrivas som ”… den utsträckning i vilken en metod 

undersöker vad den är avsedd att undersöka” (Kvale och Brinkmann, 2009). I denna studie finns 

flera avgränsningar. Den främsta avgränsningen består av endast sex informanter. 

Litteratursökningen hade också kunnat utökats om mer tid funnits vilket hade kunnat öka 

validiteten. För att höja validiteten så användes triangulering i datainsamlingen. Dessutom 

granskades intervjufrågor av handledaren innan intervjuerna påbörjades. Vidare intervjuades 

informanter på olika nivåer och positioner inom företaget.  

3.5 Forskningsetiska överväganden 

De etiska principer som tagits hänsyn till i denna studie är de från Vetenskapsrådet och 

Hermerén (2017). Avsikten har under arbetet varit att tala sanning och öppet redovisa metoder 

och resultat på ett opartiskt sätt. Referenser och citat har noggrant tagits hänsyn till under 

arbetets gång för att inte stjäla forskningsresultat från andra. På samma sätt har syftet varit att 

vara rättvis i bedömningen av andras forskning. Genom att använda ett referensprogram kunde 

god ordning av dokumentation och arkivering ske.  

Också de fyra stora huvudkraven från Vetenskapsrådet (2002) har tagits i beaktande: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet har uppfyllts genom att informera om forskningens syfte i alla intervjuer 

och kontakten med företaget. För att tillgodose samtyckeskravet har deltagare innan intervjuer 
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blivit upplysta om att det är frivilligt att delta och att de när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande. Konfidentialitetskravet har infriats genom att inga personuppgifter har 

dokumenterats förutom informanternas position i företaget vilket är nödvändigt för studiens 

syfte. All företagsdokumentation har förvarats i en mapp på en dator som kräver lösenord för 

att få åtkomst till materialet. Ingen information har använts till något annat än 

forskningsändamål vilket uppfyller nyttjandekravet. 
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4 Resultat 
För att undersöka vilka faktorer företaget använder för att beskriva den digitala mognaden och 

hur de prioriteras användes intervjufrågorna i bilaga A samt dokumentation från företaget. Vid 

sammanställningen av materialet framkom fyra centrala faktorer för hur företaget beskriver 

digital mognad: strategi, teknik, kultur och hinder som beskrivs närmare i detta kapitel.  

4.1 Strategi 

Sweco har i stort sett tre fokusområden inom sin strategi. Att skapa nya tjänster, att utveckla 

kunskap inom tekniska plattformar och att effektivisera uppdragen. För att effektivisera 

uppdragen har man utgått från en mognadstrappa som beskriver rent konkret hur man ska arbeta 

med hjälp av tre nivåer. Sweco är dock decentraliserat. Och av den orsaken kan man kan inte 

säga att Sweco arbetar på ett sätt. Alla enheter är självgående. Därför finns det olika initiativ på 

olika håll. Företaget har börjat samla en nationell ledningsgrupp där de försöker titta på vad de 

arbetar med på olika ställen och hur de ska dra nytta av vad de olika avdelningarna gör. Och 

där tittar de mycket på affärsutveckling eftersom man tror att det kommer att bli förändringar i 

branschen. Som det är nu så säljer de timmar till den absolut största delen. Men en informant 

menar att man kanske måste börja titta mer på tjänster: 

”Det är få branscher där man kan sälja fler och fler timmar och bli fler och fler 

människor och öka omsättningen. Tittar man på Eriksson och Apple. De vill snarare 

minska på personalomsättningen för att öka vinsten. Men eftersom det är så 

grundläggande i konsultens affärsmodell att sälja timmar så blir det ju så att ju fler 

man är desto fler timmar kan man sälja. Men någonstans där så kommer det 

förändras att man måste börja erbjuda värden eller hitta nya kunderbjudanden. Det 

kan handla om att skapa nya tjänster, erbjuda förvaltningssystem eller på annat sätt 

jobba mer långsiktigt med kunder”. 

Informanter menar dock att det här är ett väldigt abstrakt område. Av den anledningen används 

uppdragen och tekniken som två handfasta fokusområden. I uppdragen så tittar man på hur 

företaget kan använda digital teknik för att effektivisera de arbetssätt som redan finns idag. 

Sedan menar man att företaget måste utveckla sin kunskap inom tekniska plattformar och börja 

arbeta mer med programmerare och systemutvecklare som stöd i branschen. Samtidigt som 

fokus ligger på effektivare tekniska system. En informant konstaterade att:  

"Vi måste bli effektivare i våra uppdrag med hjälp av digitaliseringen och strategier 

och sen krävs det ju teknisk kompetens och teknik för att utföra det här. Och får vi 

dom bitarna på plats att vi använder digitalisering i våra uppdrag och vi använder 

tekniken så leder ju det till affärsutveckling”.  

Den digitala strategin hos företaget beskrivs generellt som att en basnivå handlar om att man 

använder digitala verktyg. Att man använder olika molntjänster för att kommunicera och för 

samarbete i projekt. Att man använder effektiva projekteringsverktyg. Sedan ju högre upp i den 

digitala mognaden man kommer så handlar det om att man förändrar branschen eller arbetssätt 

i grunden. En informant uttrycker sig: 
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”Tittar man på musikindustrin så blir det väldigt tydligt att först från början sålde 

man fysiska skivor. Det var analoga LP-skivor. Det första steget där i 

digitaliseringen var ju att man gick över till CD och digital lagring av musik. Men 

där har man ju sen gått vidare till att de fysiska produkterna i stort sett slutat säljas 

utan istället erbjuder man musik som en tjänst. Och det är ju det som är den digitala 

transformationen.” 

Sweco bedriver enligt en informant nationellt en omvärldsbevakning där man tittar på vad som 

händer och vad som har hänt i andra branscher. Till exempel beskriver informanten företaget 

Uber som ett bra exempel på där man skapat en plattform för utbyte av tjänster. Och där tittar 

Sweco på om det finns möjlighet att erbjuda en plattform för samhällsutveckling. 

4.2 Teknik 

Som beskrivits i inledningen av detta kapitel så har företaget skapat en mognadstrappa med fyra 

olika målnivåer som beskriver hur de ska bli mer effektiva i sina uppdrag. Detta är 

utgångspunkten för digitaliseringsarbetet och företaget menar att det här är ett konkret sätt att 

börja öka den digitala mognaden istället för att fokusera på mjukare och mer abstrakta delar av 

digitaliseringen. Trappan visas i figur 16. 

Figur 16: Visar företagets mognadstrappa för att bli effektivare i sina uppdrag.  

I basnivån handlar det om standardisering av teknik genom att använda samma typ av digitala 

verktyg och att skapa gemensamma arbetssätt. Detta är kraven från den största beställaren 

Trafikverket. Swecos Civils mål är att minst 80 procent av grupperna ska uppnå basnivån.  

Mellannivån beskriver integration. Gemensamma system tillämpas i syfte att stödja samordnad 

projektering där alla uppdragsmedlemmar arbetar mot samma källa i realtid och där 

arbetsflöden stödjer och kontrollerar projektramar. Gemensam kommunikation. Fokus ligger 

på kravuppfyllnad i arbetsmetodik och leverans. Sweco Civils mål är att minst 30 procent av 

grupperna ska uppnå medelnivån. 

Den höga nivån handlar om automation. Analys av data sker i syfte att utveckla 

uppdragsstyrning där affärsprocesserna för hur företaget jobbar är ihopkopplat med 

digitalisering och teknologi. På detta sätt arbetar företaget systematiskt med krav, risker, 
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ekonomi, tidsplanering och andra parametrar genom olika mätetal som integreras i processerna. 

Swecos Civils mål är att minst 10 procent av grupperna ska uppnå nivån hög. 

Företaget har också en abstrakt fjärde nivå i mognadstrappan som de kallar innovation.  Denna 

nivå ingår i företagets mognadstrappa enligt företagets dokumentation men samtidigt beskriver 

en informant att detta är en fristående nivå som inte hör ihop med trappan. Informanten menar 

att nivån innovation inte kommer efter nivån hög. Det handlar istället om att fånga upp bra 

förslag och ha processer för när medarbetarna kommer med nya förslag på lösningar. Att tänka 

helt nytt och att på så sätt förändra arbetssätt i grunden och förändra konsumtionsmönster och 

hur man gör affärer. En informant beskriver nivån: 

”Transformationen av affärsmodeller är att man tänker helt nytt. Så man kan säga 

att BAS, MEDEL och HÖG är utveckling av befintlig verksamhet. Men 

INNOVATION är att vi börjar titta på något helt nytt. Det tar väldigt lång tid att 

förändra befintliga strukturer till en ny form utan man måste kanske göra en liten 

startup vid sidan om den befintliga verksamheten för att få det att växa. Man kan 

likna det vid att när man uppfann glödlampan så det var ju inte genom att göra små 

förbättringar av stearinljuset utan man måste tänka nytt”.  

4.3 Kultur 

Kulturen hos Sweco beskrivs av flera informanter som uppdelad. Många informanter hävdade 

dock att det är viktigt med ett gemensamt arbetssätt och ett samordnat arbete där man arbetar 

tillsammans i realtid mot samma källa. Många av informanterna uttryckte också att det är viktigt 

att veta varför man genomför en förändring. En informant uttrycker sig:  

”Jag tror att man måste förstå varför. Att man förankrar det i organisationen. Att alla 

är med på varför man gör förändringen. Att bli informerad om möjligheter med 

förändringen och risker om man inte genomför förändringen”. 

Sedan upplever flera informanter att det är viktigt att ledare uppmuntrar till förändring och visar 

en acceptans för misstag som kan uppstå när man testar nya idéer. Att informera om risker om 

inte förändringar görs och fördelar med att göra förändringen.  En informant uttrycker att det är 

viktigt att ha mod att satsa:  

”Jag tror att när de gäller de första initiativen så måste man våga. Man måste se det 

i ett långsiktigt perspektiv. Och våga satsa tid och resurser på nya vägar framåt”. 

En annan informant beskriver att anställda påverkas olika av det här. Ofta har äldre svårare att 

ta till sig digital teknik och de mår inte bra av att bli påtvingad de senaste datorprogrammen. 

Medan vissa (ofta yngre) tycker att det är helt fantastiskt med utveckling och anser att det 

underlättar vardagen. 

4.4 Hinder  

Undersökningen pekar mot att hinder som företaget upplever för att uppnå en hög digital 

mognad är hur branschen är strukturerad och hur upphandlingar sker. Det finns idag inte alltid 

möjligheter till innovation och nya lösningar i uppdrag. Upphandlingsformer är ofta inriktade 

på pris. Och även i befintliga uppdrag så saknas det ibland intresse och incitament att testa saker 

på nya sätt. Det saknas också riskkapital. Hindren är också att det är väldigt många olika kunder 
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och byggherrar och väldigt många olika projekt som drivs på olika sätt. Så det är ett hinder att 

det inte finns en gemensam branschstandard för hur man ska jobba utan det är väldigt olika. 

Vissa har väldigt hög ambitionsnivå och andra ofta mindre aktörer har inte de möjligheterna. 

Brist på teknisk kompetens. Flera informanter beskriver också att det idag finns hinder i att man 

använder olika digitala verktyg för kommunikation i projekt. Det finns en avsaknad av 

gemensamma arbetssätt och ett samordnat arbete. Ofta har äldre svårare att ta till sig digital 

teknik och de mår inte bra av att bli påtvingad de senaste datorprogrammen. Medan vissa (ofta 

yngre) tycker att det är helt fantastiskt med utveckling och anser att det underlättar vardagen. 

Det finns en avsaknad av ledarskap: samtliga informanter kände inte till Swecos strategi vad 

gäller digitaliseringsmål eller fokusområden. Kunskapen utgörs av en lokal kärna som inte 

spridit sig till resten av organisationen. På Sweco finns mål för vad vissa grupper ska uppnå 

kompetensmässigt, men ingen information nämns om hur de ska uppnå detta. På frågan om 

informanterna kände till företagets mål för digitalisering eller fokusområden så svarade 

majoriteten nej. Och på frågan om informanterna hade fått någon information om hur de ska 

jobba med de här målen så var också svaret nej. En informant berättar:  

”Nej. Men vi har dem på våra affärsplaner på regionen. Men det har inte utmejslats 

något alldeles kristallklart där. Det finns på agendan varje år men inte så att det är 

tydligt vad vi ska göra”. 

4.5 Sammanfattning 

Vid sammanställningen av datainsamlingen framkom fyra centrala faktorer som företaget 

beskriver. Dessa är digital strategi, teknik, kultur och hinder som översiktligt förklaras i tabell 

4.  

Tabell 4: Visar tre centrala faktorer som företaget använder för att öka den digitala mognaden baserat på 

datainsamlingen. 

FAKTOR: FÖRKLARING: 

STRATEGI • Transformation av affärsmodeller mot nya tjänster och 

kundvärden 

• Affärsprocesser ihopkopplade med digitalisering 

• Att utveckla kunskap inom tekniska plattformar för att konkret 

driva utvecklingen framåt. 

• Att effektivisera uppdragen 

TEKNIK Företagets mognadtrappa: 

Basnivå:  Standardisering av teknik och 

gemensamma arbetssätt 

Medel: Integration 
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Hög: Automation. Affärssprocesser 

ihopkopplade med 

digitalisering och teknik. 

Innovation: Tranformation av 

affärsmodeller genom att titta 

på något helt nytt. 

I övrig fokus på:  

• Digitala verktyg  

• Effektivisering 

KULTUR • Beskrivs som uppdelad på Sweco 

• Viktigt med ett gemensamt arbetssätt 

• Viktigt med samordning och samarbete 

• Viktigt med en kultur som engagerar medarbetare till förändring 

genom att förankra varför man arbetar med digital utveckling i 

organisationen 

• Viktigt med uppmuntring till nya idéer 

HINDER • Intresse saknas för innovation hos kunder och partners 

• Negativ inställning till ny teknik hos anställda 

• Brist på riskkapital 

• Avsaknad av en gemensam branschstandard 

• Avsaknad av samordning 

• Frånvaro av ledarskap: mål, vision, och styrning 

• Brist på teknisk kompetens. 
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5 Diskussion 
Denna studies syfte var att jämföra ett teknikkonsultföretags syn på digital mognad jämfört med 

aktuell forskningslitteratur. Målet var att redogöra för likheter och skillnader samt att identifiera 

hinder som företaget upplever för att nå en hög digital mognad.  

Likheter mellan forskning och litteratur innefattar att på Sweco finns en grupp som arbetar med 

digitaliseringen vilket ses som en essentiell del i artiklar (Kotter, 2007; Westerman m.fl., 2012). 

Sweco fokuserar på tranformation av affärsmodeller mot nya tjänster och kundvärden och att 

koppla ihop affärsprocesser med digitalisering vilket också Westerman m.fl. (2012) identifierar. 

Vidare ligger fokus på att effektivisera uppdragen som också påpekas i litteraturen (Kane m.fl., 

2015; Schumacher, Erol och Sihn, 2016). Vad gäller den digitala strategin så menar Kane m.fl. 

(2015) att en nyckelfaktor av digital mognad är att förstå att styrkan inte ligger i teknologierna, 

utan hur företag integrerar tekniken för att transformera hur företagen fungerar. Detta bekräftas 

av hur Sweco arbetar. De använder också tekniken med mål att långsiktigt förändra hur 

verksamheten fungerar.  

Swecos mognadstrappa har fyra nivåer där basnivån handlar om standardisering. Detta är 

något också Ustundag och Cevikcan (2018) beskriver. Medelnivån beskrivs som integration 

vilket också (Westerman m.fl., 2012; Schumacher, Erol och Sihn, 2016; Ustundag och 

Cevikcan, 2018) identifierar. Den höga nivån handlar om automation som också detta 

bekräftas av litteraturen (Ruikar, Anumba och Carrillo, 2006; Ustundag och Cevikcan, 2018). 

Den fjärde nivån innovation som Sweco använder handlar om att titta på något helt nytt och 

transformera affärsmodellen. Westerman m.fl. (2012) menar att vissa företag kan behöva 

förändra affärsmodellen helt och hållet. En annan intressant aspekt är att den översta nivån 

innovation är väldigt abstrakt. Någon som också bekräftas i litteraturen där den högsta nivån 

”digirati” beskrivs abstrakt och på ett nästan religiöst sätt: de har uppnått det ouppnåeliga, och 

Westerman m.fl. (2011) beskriver att dessa företag har något i deras DNA som skiljer dem 

från andra företag. 

Både i litteraturen och hos Sweco anses det viktigt med ett gemensamt arbetssätt, samordning 

och samarbete (Westerman m.fl., 2012; Schumacher, Erol och Sihn, 2016). Det är också 

viktigt med en kultur som engagerar medarbetare till förändring genom att förankra varför 

man arbetar med digital utveckling i organisationen och uppmuntra till innovation (Ruikar, 

Anumba och Carrillo, 2006; Kotter, 2007; Westerman m.fl., 2012; Schumacher, Erol och 

Sihn, 2016).  

 

Hos Sweco identifieras hinder i form av att intresse saknas för innovation hos kunder och 

partners. Avsaknad av en gemensam branschstandard. Detta beskriver också Ruikar, Anumba 

och Carrillo (2006). Vidare beskrivs en negativ inställning till ny teknik hos anställda hos både 

Sweco och tidigare forskning (Kane m.fl., 2015). Det finns en avsaknad av samordning vilket 

bekräftas av tidigare studier (Khalfan, Anumba och Carrillo, 2001; Kane m.fl., 2015). Det finns 

också en avsaknad av teknisk kompetens (Kane m.fl., 2015). Eftersom få känner till 

fokusområden hos företaget eller målen för digitalisering så är ett samarbete svårt. Därav 

försvåras arbete med standardisering och integration. 

Skillnader som identifieras mellan forskning och praktik är att litteraturen menar att ledarskap 

är en central faktor för en hög digital mognad (Westerman m.fl., 2011). Verkställande direktörer 
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måste se till att deras seniora ledare har samma vision. Detta identifieras inte idag hos Sweco 

enligt denna undersökning. Däremot bekräftas att informanter i företaget tycker att det är viktigt 

att förstå varför förändringar ska göras. Men företaget beskriver inte tydligt någon speciell 

strategi eller vision man har. Decentraliserade enheter tillsammans med 

avdelningsövergripande processer, i kombination med ledarskap och strategi nämns som 

framgångsfaktorer i litteraturen (Schumacher, Erol och Sihn, 2016; Ustundag och Cevikcan, 

2018). En annan skillnad är att Sweco beskriver att man kanske behöver göra en liten startup 

bredvid den befintliga verksamheten eftersom det kan vara svårt att förändra nuvarande 

strukturer. Litteraturen beskriver att en agil och lättrörlig organisation är viktigt.  

Vidare är tekniken en faktor som skiljer litteraturen och företaget. I tidigare studier återkommer 

ofta resonemanget att det är kopplingen mellan teknik och mjukare delar som strategi som är 

viktig för den digitala mognaden (Kane m.fl., 2015). I kontrast till detta står att Sweco inte 

verkar fokusera på själva transformationen, utan istället förlitar sig delvis på att med ny 

teknologi så följer transformationen. Kanske kan detta också förklaras av att företaget är i den 

initiala fasen av den digitala mognaden samt vilka hinder som företaget står inför.  

I litteraturen är inte alltid faktorerna strukturerade i en trappa som beskriver relationen mellan 

nivåer. Sweco har dock en trappa som går från standardisering vidare till integration och 

automation och till sist innovation. Sweco beskriver också deras språngbräda för att börja 

arbetet med en mognadstrappa. Men sedan har de en separat dimension som handlar om att 

transformera affärsprocesser och hitta nya kundvärden och erbjuda helt nya tjänster. Detta är en 

annorlunda representation av mognadsmodeller än litteraturen (Westerman m.fl., 2012; 

Schumacher, Erol och Sihn, 2016). Hinder som är kopplade till mognadstrappan visas i tabell 

5. 

Tabell 5: Visar hinder kopplade till företagets mognadsmodell. 

NIVÅER: HINDER: 

STANDARISERING Avsaknad av en gemensam branschstandard. 

Negativ inställning till ny teknik hos 

anställda. Frånvaro av ledarskap: mål, vision, 

och styrning. 

INTEGRATION Avsaknad av samordning. Frånvaro av 

ledarskap: mål, vision, och styrning. 

AUTOMATISERING Avsaknad av teknisk kompetens. Frånvaro av 

ledarskap: mål, vision, och styrning. 

INNOVATION Intresse saknas för innovation hos anställda, 

kunder och partners. Brist på riskkapital. 

Frånvaro av ledarskap: mål, vision, och 

styrning 
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6 Slutsatser 
Denna studies syfte var att jämföra ett teknikkonsultföretags syn på digital mognad jämfört med 

aktuell forskningslitteratur. Målet var att redogöra för likheter och skillnader samt att identifiera 

hinder som företaget upplever för att nå en hög digital mognad. 

Enligt tidigare forskning så är strategi, kultur, ledarskap och teknologi centrala faktorer för att 

beskriva digital mognad i organisationer. Denna studie bekräftar likheter med tidigare 

forskningsresultat gällande strategi, kultur, hinder och teknik som beskrivs på liknande sätt hos 

Sweco. Den första skillnaden är att litteraturen fokuserar mer på ledarskap än vad Sweco gör. 

Den andra skillnaden är att Sweco beskriver deras mognadsmodell som en trappa i tre steg plus 

en separat abstrakt dimension. I litteraturen används antingen endast mognadstrappor eller två 

andra dimensioner i form av digital intensitet och transformationsintensitet. I litteraturen är inte 

alltid faktorerna strukturerade i en trappa som beskriver relationen mellan nivåer. Sweco har 

dock en trappa som går från standardisering vidare till integration och automation och till sist 

transformation av affärsmodeller. I alla nivåer är frånvaro av ledarskap: mål, vision, och 

styrning ett hinder. För att nå standardisering var en avsaknad av en gemensam branschstandard 

ett hinder samt en negativ inställning till ny teknik hos anställda. Mellannivån integration har 

hinder i form av avsaknad av samordning. Automationsnivån upplever hinder i form av brist på 

teknisk kompetens. Den högsta nivån innovation har hinder i form av att intresse saknas för 

innovation hos anställda, kunder och partners. Det finns också brist på riskkapital. 

En källa till osäkerhet i studien är att Sweco är ett decentraliserat företag vilket innebär att 

Sweco arbetar på olika sätt på olika enheter. Detta gör att det finns initiativ på många olika håll. 

En annan källa till osäkerhet är de frågor som ställts i intervjuerna. Det är möjligt att med 

fler/andra frågor så skulle en annan bild av företagets syn på digital mognad träda fram. Mer 

forskning om detta ämne är nödvändigt innan sambandet mellan digital mognad och vilka 

faktorer som används inom detta område kan förstås tydligare. Fortsatt forskning inom området 

skulle kunna vara att undersöka hur flera olika företag inom branschen arbetar med digital 

mognad och göra en större datainsamling.  
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Bilaga A: Intervjufrågor 
1. Vilken bakgrund har du? 

2. Vad är din position i företaget? 

3. Vad innebär din tjänst? 

4. Jag har valt att undersöka begreppet digital mognad. Vad tänker du på när du hör begreppet 

digital mognad? 

5. Vilka är de största skillnaderna mellan digitalt mogna och omogna organisationer tror du? 

6. Hur tror du att man kan mäta / utvärdera digital mognad? 

7. Vad är viktigt att utvärdera? -dimensioner, aspekter? 

8. Kan man mäta nivåer av digital mognad på en skala? 

9. Om ja, hur många nivåer av digital mognad ska då finnas med på den skalan? 

10. Om vi skulle dela in det i tre olika nivåer… 

• Vad karakteriserar låg digital mognad? 

• Vad karakteriserar mellan digital mognad? 

• Vad karakteriserar hög digital mognad? 

11. Hur ser du på att Sweco vill öka den digitala mognaden? 

12. Varför tror du att Sweco vill öka den digitala mognaden? 

13. Hur ser du på Swecos digitala mognad? Upplever du att ni har kommit långt med 

digitaliseringen? Varför / varför inte? 

14. Hur upplever du att Sweco arbetar med digitalisering?  

15. Prioriteras de områden som Sweco arbetar med inom digitalisering på olika sätt? 

16. Känner du till Swecos civils fokusområden? Kan du i så fall beskriva vad de innebär? 

17. Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna när Sweco vill bli mer digitalt mogna tror du? 

18. Vad innebär BIM + och BIM ++? 

19. Vad innebär VDC för Sweco?    

20. Hur arbetar Sweco med VDC? 
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21. Vilka är de största utmaningarna för Sweco under arbetet att bli mer digitalt mogna tror du?  

22. Vilka är de största misstagen som organisationer gör som leder till att digitala initiativ 

misslyckas tror du? 

23. Vad är viktigt för dig personligen i processen att öka digitaliseringen inom Sweco? 

24. Känner du till Swecos digitaliseringsmål och nivåer BAS, MEDEL, HÖG och 

INNOVATION? 

25. Något övrigt gällande ert arbete med digitalisering och digitaliseringsstrategier som du vill 

tillägga? 

26. Vet du någon mer person som skulle vara intressant för mig att intervjua? 
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Bilaga B: Information till informanter 
Hej! 

Jag studerar till civilingenjör inom industriell ekonomi vid Mittuniversitetet. Denna termin 

skriver vi en kandidatuppsats och därför söker jag nu deltagare att intervjua inom ramen för 

min studie. 

Digital mognad diskuteras flitigt hos både företag, organisationer och hos forskare men är inte 

alltid definierat. Det finns viss forskning om digital mognad men det saknas fortfarande studier 

som belyser detta viktiga område, speciellt vad avser mark och anläggning.  Tidigare forskning 

visar att det finns många olika sätt att definiera digital mognad och olika nivåer av digital 

mognad. Därmed är det svårt för företag och organisationer att identifiera vart de själva befinner 

sig och vad som är viktigt för att öka sin digitala mognad.  

Syftet med studien är att öka kunskap om hur ett teknikkonsultföretag ser på digital mognad 

och belysa faktorer som kan vara till grund för utveckling av teorier som kan vara intressant för 

framtida forskning.  

Alla deltagare är anonyma. Om du väljer att delta, tar intervjun cirka 30 minuter och vi 

genomför den på en plats vi bestämmer tillsammans eller via telefon/skype.  

Du kan som deltagare när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva ange orsak. 

Det är jag som genomför alla intervjuer, renskriver allt och genomför alla analyser. 

Intervjumaterialet behandlas konfidentiellt. 

Endast jag och min handledare på universitetet har tillgång till materialet. Som deltagare har du 

även rätt att ta del av resultatet (min uppsats) efteråt, om du vill. 

Du får gärna kontakta mig eller min handledare om du behöver ytterligare information eller om 

du har frågor om studien. 

Jonathan Strömberg, student Leif Sundberg, doktorand, handledare  

E-post: XXXXXXX E-post: XXXXXXX 

 

 

 


