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Abstract 
To succeed in creating benefits from IT investments are something many companies 

struggle with. Many companies believe that investments in IT are unsuccessful and has 

only generated in increased costs. Scientists believe that one reason to the failures to 

generate benefits of IT investments is that their IT strategy and business strategy is not 

aligned with each other. Scientists imply that it is important that companies is working to 

get a good strategic alignment between the business strategies and the IT strategy to 

secure that IT investments generate benefits for the company. Scientists do not explain 

further into why a high level of alignment revenue in IT investments that produces 

benefits. 

 

The purpose of this study is to see what connection we can find between strategic 

alignment, between IT strategies and business strategies, and IT investment generating 

benefits. We sought to find factors that explain why strategic alignment affects the 

benefits of IT investments. 

 

The starting point in the study was taken from theory of strategic alignment and the 

theory of how IT investments are being made for creating benefits. On this basis, an 

empirical study of three executives with IT competence was conducted to see their vision 

of alignment and benefits of IT investments in their companies. The respondents who 

participated in the empirical study also gave there general point of view of how IT 

investments become successful and how companies create alignment between IT 

strategies and business strategies. The empirical studies were then compared with theory 

in the topics of the study to find the relationships that existed. 

 

The results of this study show that we can find a link between strategic alignment and IT 

investment generating benefits. We base the result in that it is vital that a company know 

where they want to go and be to be able to make an investment that provides benefits. 

In order to get a consistency in the approach, it requires close cooperation and 

communication throughout the business. Communication and teamwork is particularly 

important between leaders from different business areas. So that strategies can be 

designed in such a way that they may bring skills and knowledge from all business areas. 

Cooperation, communication and knowledge enables that a business knows what 

conditions it is in, and also to be able to see what it could possibly develop into. 

Strategies can then be formed in a manner that benefits all aspects of a company. 
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Sammanfattning 
Att lyckas med att skapa nytta av sina IT-investeringar är något som många företag har 

problem med. Många företag anser att de investeringar inom IT som genomförts är 

misslyckade och har enbart genererat i en ökad kostnad. Forskare anser att en anledning 

till att de inte lyckas med att generera nytta av IT-investeringar är att deras IT-strategi 

och affärsstrategi inte stämmer överens med varandra. Strategic alignment handlar om 

hur strategier är i nivå med varandra och arbetar för att nå samma mål. Det krävs enligt 

forskarna att företaget arbetar för att få en god strategic alignment, eller strategisk 

samstämmighet, mellan IT- och affärsstrategier för att de IT-investeringar som görs 

genererar i nytta för företaget. Forskarna går dock inte djupare in i varför en god 

samstämmighet gör att IT-investeringar genererar i nytta. 

 

Syftet med studien är att se vilken koppling som vi kan finna mellan strategic alignment, 

mellan IT-strategier och affärsstrategier, och IT-investeringar som genererar i nytta. Vi 

vill söka efter på vilket sätt som strategic alignment påverkar nytta av IT-investeringar.  

 

Utgångspunkten i studien har tagits från teori om strategic alignment samt teori om hur 

IT-investeringar genomförs för nytta ska genereras. Utifrån detta har en empirisk studie 

genom kvalitativa intervjuer genomförts med tre chefer med IT-kompetens för att se 

vilken syn på samstämmighet och nytta av IT-investeringar som fanns i dessa företag. De 

respondenterna som deltog i den empiriska studien delgav även sin generella syn på hur 

IT-investeringar lyckas och hur företag skapar samstämmighet mellan IT-strategier och 

affärsstrategier. Den empiriska studien har sedan jämförts med den teorin inom de ämnen 

som studien tar upp för att hitta vilka relationer som finns. 

 

Resultatet av studien visar att vi finner en koppling mellan strategic alignment och IT-

investeringar som genererar i nytta. Vi baserar resultatet på att det är vitalt att ett företag 

vet vart de vill och ska för att kunna genomföra investeringar som ger nytta.  

För att kunna få en strategisk samstämmighet så krävs det ett nära samarbete och 

kommunikation genom hela verksamheten. Kommunikation och samarbete är framförallt 

viktig mellan ledare från olika företagsdelar. Detta för att strategierna ska kunna utformas 

på ett sådant sätt så att de får med sig kompetens och kunskap från alla verksamhetsdelar. 

Samarbetet, kommunikationen och kunskapen möjliggör att en verksamhet vet vilka 

förutsättningar den har och kan på så vis se vad den möjligen kan utvecklas till att bli. 

Strategier kan då bildas på ett sätt som främjar alla delar av ett företag. 
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1 Inledning 
Kapitlet tar upp en bakgrundsförklaring till det valda ämnet för studien, och det förs 

även en problemdiskussion där några av de problem som finns inom ämnet belyses. Ur 

bakgrunden och problemdiskussionen formuleras sedan de forskningsfrågorna för 

studien. Kapitlet tar även upp syftet med studien, de avgränsningar som gjorts samt 

vilken målgrupp som studien vänder sig till. I slutet på kapitlet förklaras även några 

centrala begrepp för studien. 

1.1 Bakgrund 

 

Under 1960- och 1970-talet utvecklades informationsteknologi (IT) och 

informationssystem (IS) så pass mycket att det började användas i högre grad inom 

företag. Revision och fakturering effektiviserades genom att automatisera flera funktioner 

inom dessa områden genom att det fanns möjlighet att använda sig av databaser. Under 

1980-talet utvecklades det till att även innefatta ordbehandlingsprogram och 

kalkylprogram som effektiviserade arbetet i processer inom organisationer. Persondatorer 

och grafiska applikationer gjorde att allt inte behövde göras på papper vilket sparade 

mycket tid. Det fanns dock fortfarande ingen kommunikation mellan de olika datorerna 

utan all data som behövdes på annan plats fick överföras manuellt. Lösningen på detta 

kom under 1990-talet då nätverk och internet gjorde det möjligt för datorer att 

kommunicera med varandra. I början på det nya millenniet har fokus lagts mer på att 

effektivisera specifika affärsprocesser inom en organisation med hjälp av IT. Nya 

applikationer och system ska hjälpa medarbetare i organisationen för att effektivisera 

deras arbete. (Gold-Bernstein & Rhu 2006) 
 
Så som det finns ekonomiavdelning, marknadsavdelning och liknande, finns det ofta i 

dagens företag en IT-avdelning. Strategier finns ofta i företag som visar på hur det ska 

utvecklas för att nå framgång i framtiden (Karlöf 2000). Dessa strategier påverkar alla 

avdelningar och kan även delas upp i olika strategier för olika avdelningar (Falk & Olve 

1996). Precis som det kan finnas marknadsstrategier kan det även finnas IT-strategier. En 

del forskare och aktörer väljer att använda begreppet IS/IT-strategi istället. IS/IT-

strategin hjälper företaget att visa vad IT ska användas till i företaget. Strategin kan delas 

upp i två delar som tillsammans utgör helheten för att kunna stödja företagets strategier. 

IS är delen där det beskrivs vad informationssystem ska stödja i verksamheten och IT är 

hur det tekniskt ska göras möjligt att stödja verksamheten med informationssystem. 

(Ward & Peppard 2002) 
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Ward och Peppard (2002) skiljer på att ha IT-strategier och att ha IT-strategier som bidrar 

till att skapa värde för företaget. Forskare från Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) slog 1991 fast att organisationer inte insåg att IT skapade värde för verksamheten. 

Enligt dem berodde det på att verksamhetsstrategierna och IT- strategierna inte låg i linje 

med varandra (ibid). Utifrån detta skapade sedan Henderson och Venkatraman (1993) en 

modell som kallas “The strategic alignment model”. Strategic alignment och dess 

betydelse har varit erkänt sedan slutet av 1980-talet men konceptet med att strategier ska 

vara samstämmiga hade funnits i flera år innan dess (Ward och Peppard 2002). 

1.2 Problemdiskussion 

 

Trots att konceptet med strategic alignment har funnits i flera årtionden så finns det 

fortfarande stora problem med hur det ska hanteras. I en undersökning
1
 som jämförde IT-

chefer som ansåg att de var samstämmiga med verksamheten och IT-chefer som ansåg att 

de inte var det, så det visade sig att 24 % av de IT-chefer som ansåg sig ha strategisk 

samstämmighet mellan IT och affärsverksamheten hade skapat nya intäkter med hjälp av 

sina IT-lösningar. Det i jämförelse med att endast 11 % av de IT-cheferna som inte ansåg 

sig ha samstämmighet hade generat nya intäkter. Vidare så visade undersökningen att IT-

chefer som hade lyckats med strategic alignment skapade fler konkurrensfördelar för sitt 

företag än de som saknade alignment (38 % jämfört med 23 %). Artikelförfattaren menar 

dock att strategic alignment är mer av en kommunikativ färdighet än en teknisk färdighet. 

Det handlar mer om hur pass bra kommunikationen flödar mellan verksamhetsdelar, 

ledare och personal. Det gäller för en IT-chef att förmedla vad IT gör för verksamheten 

och varför IT är viktigt för affärsstrategierna. Ett exempel på att detta inte fungerar är att 

endast en av fem IT-chefer känner sig involverade i skapandet av affärsstrategier
1
. 

 

Kommunikation mellan affärssidan och IT-avdelningar har varit svag och det finns i vissa 

fall ett vi och dem syndrom
2
. Vi ser att detta hindrar företag att skapa samstämmiga 

strategier då samarbete är av stor vikt när verksamhetens delar ska arbeta mot samma 

mål.  

  

Att det finns brist av strategisk samstämmighet mellan verksamhetsdelar visar till 

exempel CFO Publishing genom en undersökning 
2
 hos ekonomichefer om vilken grad 

de tyckte det fanns strategisk samstämmighet mellan IT-sidan och affärssidan. Resultatet 

visade att 44 % av ekonomicheferna beskrev att affärssidan och IT-sidan hade en svag 

koppling mellan varandra. Att nästan hälften av alla ekonomichefer i undersökningen 

svarade att de inte kände att de fanns strategisk samstämmighet är inte en ovanlig 

företeelse och problemet med kommunikation mellan verksamhetsdelar är därför ett 

problem som lever kvar.  

                                                
1 CIO (2007-01-01) The ROI of Alignment  [Elektronisk] Tillgänglig: 
<http://www.cio.com/article/27969/The_ROI_of_Alignment?page=1&taxonomyId=3155> [2011-03-22] 
 
2
 CIO (2004-05-01) Sound off - Why is Business IT Alignment So Difficult? [Elektronisk] Tillgänglig: 

<http://www.cio.com/article/32322/Sound_Off_Why_Is_Business_IT_Alignment_So_Difficult_?page=1&taxo

nomyId=3155> [2011-03-22] 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cio.com%2Farticle%2F27969%2FThe_ROI_of_Alignment%3Fpage%3D1%26taxonomyId%3D3155&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFt2JI8vjEnOtdkw-4V58DPFfErKw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cio.com%2Farticle%2F27969%2FThe_ROI_of_Alignment%3Fpage%3D1%26taxonomyId%3D3155&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFt2JI8vjEnOtdkw-4V58DPFfErKw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cio.com%2Farticle%2F27969%2FThe_ROI_of_Alignment%3Fpage%3D1%26taxonomyId%3D3155&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFt2JI8vjEnOtdkw-4V58DPFfErKw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cio.com%2Farticle%2F27969%2FThe_ROI_of_Alignment%3Fpage%3D1%26taxonomyId%3D3155&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFt2JI8vjEnOtdkw-4V58DPFfErKw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cio.com%2Farticle%2F27969%2FThe_ROI_of_Alignment%3Fpage%3D1%26taxonomyId%3D3155&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFt2JI8vjEnOtdkw-4V58DPFfErKw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cio.com%2Farticle%2F27969%2FThe_ROI_of_Alignment%3Fpage%3D1%26taxonomyId%3D3155&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFt2JI8vjEnOtdkw-4V58DPFfErKw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cio.com%2Farticle%2F27969%2FThe_ROI_of_Alignment%3Fpage%3D1%26taxonomyId%3D3155&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFt2JI8vjEnOtdkw-4V58DPFfErKw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cio.com%2Farticle%2F27969%2FThe_ROI_of_Alignment%3Fpage%3D1%26taxonomyId%3D3155&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFt2JI8vjEnOtdkw-4V58DPFfErKw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cio.com%2Farticle%2F27969%2FThe_ROI_of_Alignment%3Fpage%3D1%26taxonomyId%3D3155&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFt2JI8vjEnOtdkw-4V58DPFfErKw
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Synen på IT som enbart stödjande funktion lyser igenom i en undersökning
3
 som gjordes 

på 70 nordiska företag av Accenture under 2006 där 90 % påstod sig ha full kontroll på 

kostnaderna på sina IT-investeringar medans under 10 % hade metoder för att mäta vilket 

värde investeringarna hade gett för företaget. Då företagsledare inte uppskattar och 

preciserar värdet med verksamheters IT så kan nyttan förbises och det kan leda till att IT-

avdelningar blir åsidosatta och därmed uppkommer en avsaknad av samstämmighet med 

affärsstrategierna 

 

Det ligger även en svårighet att mäta nyttan av sina IT-investeringar. Mätningar sker ofta 

endast gällande service, support och IT-leverans. Mätningar om huruvida IT-tjänsterna 

främjar affärsprocesserna, funktionalitet och att IT-tjänsterna möjliggör uppfyllelse av 

mål och skapar mervärde för verksamheten uteblir. (Haverblad 2006). 
 

Haverblad (2006) tar upp att många IT-investeringar misslyckas med att skapa nytta i 

företag. Hon nämner att IT ses primärt som något tekniskt och därför misslyckas många 

IT-projekt. För få bukt på dessa problem så behöver företagen ha en samverkan mellan IT 

och affärsverksamheten (ibid). Henderson och Venkatraman (1993) anser att företag, till 

viss del, misslyckas med att skapa nytta av IT-investering genom att det saknas en 

strategisk samstämmighet mellan affärsstrategier och IT-strategier. Dock går dessa 

författare inte djupare in på vilket sätt som samstämmiga strategier leder till IT-

investeringar som genererar i nytta.  

  

                                                
3 CIO Sweden (2009-04-01) Så fick Fortum Värme koll på sina IT-investeringar [Elektronisk] Tillgänglig: 
<http://cio.idg.se/2.1782/1.221746/sa-fick-fortum-varme-koll-pa-sina-it-investeringar>[2011-03-22] 

 

http://cio.idg.se/2.1782/1.221746/sa-fick-fortum-varme-koll-pa-sina-it-investeringar
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1.3 Studiens forskningsfrågor och syfte 

1.3.1 Studiens forskningsfrågor 

 

Genom bakgrundsbeskrivningen och problemdiskussionen har vi kommit fram till att 

strategic alignment påverkar nyttan vid IT-investeringar. Det beskrivs dock inte på vilket 

sätt nyttan påverkas. Vi har utifrån detta resonemang kommit fram till följande 

frågeställning: 

 

På vilket sätt kan strategic alignment leda till ökad nytta vid IT-investeringar? 

 

För att svara på vilket sätt som strategic alignment ökar nyttan av IT-investeringar så 

krävs det att vi vet vad nytta anses vara. För att vi ska se vad det är som gör att IT-

investeringar ses som lyckade så krävs det en förståelse om vad det är som hindrar 

lyckade IT-investeringar. För att sedan kunna påvisa om det är strategic alignment som 

ökar nyttan så måste vi veta hur ett företag får en god strategic alignment. Tre 

underliggande frågor formulerades efter detta resonemang: 

 

Vad kan möjliggöra eller hindra strategic alignment? 

Vilka är vanliga anledningar till att IT-investeringar ses som misslyckade? 

Hur uppfattas nytta av IT-investeringar? 

1.3.2 Studiens syfte 

 

Då vi hade svårt att se på vilket sätt som strategic alignment påverkar nytta vid IT-

investeringar blev vårt övergripande syfte för studie att skapa förståelse för vilken 

koppling det finns mellan dessa. Studien ska även beskriva vad som möjliggör eller 

hindrar strategic alignment. Ett ytterligare syfte med studien är att skapa förståelse för 

vilka vanliga anledningar som finns till att IT-investeringar ses som misslyckade och få 

förståelse för hur nytta av IT-investeringar uppfattas. 

1.4 Avgränsningar 

 

Vi märkte att det finns ett antal olika perspektiv på hur strategisk samstämmighet kan 

hanteras. Vi har dock valt att rikta in oss på vad Henderson och Venkatraman (1993) 

beskriver i sin artikel. Vi gjorde detta då vi märkte att de flera forskare som har forskat 

vidare i ämnet har förhållit sig till det som Henderson och Venkatraman (1993) tar upp i 

artikeln.  

 

Inom ämnet strategic alignment har vi inte tagit upp hur företag uppskattar vilken 

strategisk samstämmighet mellan IT-strategier och affärsstrategier de har. Vi valde att 

inte studera uppskattning eftersom vi ansåg att det inte passade syftet med vår studie.  
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Inom nytta av IT-investeringar har vi avgränsat oss från hur kravspecifikationer arbetas 

fram. De metoder som tagits upp i studien gällande hur mätningar av nytta inom IT-

investeringar sker, är exempel på några som är tillämpbara. Metoderna för mätning finns 

för att ge en grund för läsaren om hur mätning av nyttan kan ske. 

1.5 Målgrupp 

 

Vår studie riktar sig främst till chefer i organisationer som är intresserade av hur nyttan 

med IT-investeringar kan kopplas till hur de arbetar med att få strategier samstämmiga. 

Studien riktar sig även till personer som har intresse av områdena strategic alignment och 

nytta inom IT-investeringar, både studenter som praktiskt verksamma.  

1.6 Precisering av begrepp 

Utifrån bakgrundsbeskrivningen och problemdiskussionen har vi valt att försöka ge en 

inledande kunskap om centrala begrepp som återkommer ofta i studien. Begreppen har 

valts utifrån hur ofta de förekommer i bakgrundsbeskrivningen och problemdiskussionen. 

De definieras kort samtidigt som vår syn på begreppen belyses. 

 

Strategic Alignment 

Betyder att ett företags strategier ska verka tillsammans för att uppnå de mål som 

företaget satt upp. Det skall finnas en harmoni mellan alla företagsdelar (Luftman 2000). 

När vi har studerat ämnet tittar vi på hur strategic alignment ter sig mellan IT-strategier 

och affärsstrategier. 

 

Strategisk samstämmighet mellan IT-strategier och affärsstrategier 

Begreppet strategisk samstämmighet är för oss en översättning av begreppet strategic 

alignment och kommer att användas likställt med det begreppet.  

 

Företag 

"Ett företag är en organisation som samordnar resurser för att producera varor och 

tjänster" (Skärvad & Olsson 2009). Ett tillägg till detta är att företag vanligtvis söker en 

vinst. (Skärvad & Olsson 2009) 

 

 

Informationsteknologi  

Informationsteknologi (IT) är den hårdvaruteknik som används för att insamla, bearbeta, 

lagra och överföra information. Med andra ord omfattar IT inte enbart datorer utan även 

Tv-apparater, telefoner och multimedia. (Falk & Olve 1996) 
 

Informationssystem  

Med informationssystem (IS) menas enligt Axelsson och Goldkuhl (1998): 

"En helhet av informationsbehandlande funktioner och information som kan insamlas, 

lagras, återsökas, överföras och presenteras. Detta styrs av olika regler som är 

verksamhetsmässigt och datatekniskt betingade." 
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Affärsstrategi 

Med affärsstrategin vill företag uppnå varaktiga konkurrensfördelar. Detta sker genom att 

strategin beskriver hur företaget ska verka inom en längre tidsperiod och hur resurser ska 

samordnas för att företaget ska uppnå de mål som satts upp. (Karlöf 1994)  

 

Värde eller nytta 

Värde är något som erhålls vid köp eller investering och är främst en upplevelse. Om 

exempelvis en kund köper en produkt så upplever kunden ett värde beroende på hur 

mycket den betalat jämfört med vad den har fått ut av produkten. (Karlöf 1994) Detta 

anser vi kan översättas i företag och IT-investeringar i vad företag känner vad de får ut av 

investeringen kontra vad de har betalat eller gjort för uppoffringar. Vi använder även 

ordet nytta i samma bemärkelse som ordet värde i studien. 
 

IT-strategi 

Vi använder oss av begreppet IT-strategi i studien. Vi har dock synsättet att en IT-strategi 

är lika med begreppet IS/IT-strategi och innehåller dessa två komponenter. IS/IT-

strategier är uppdelat i två delar med en IS-komponent och en IT-komponent. IS strategin 

definierar organisationens behov eller krav för information och system för att ge stöd till 

den övergripande affärsstrategin. IT-strategin hanterar företagets teknologiska 

infrastruktur. (Ward & Peppard 2002) 

1.7 Författarnas bakgrund 

 

Vi som författat den här uppsatsen har läst dataekonomutbildningen på högskolan i Borås 

med inriktning informatik. Anledningen till att vi valde att studera strategic alignment är 

att vi är intresserade av att se hur företag arbetar för att få samstämmighet mellan olika 

strategier som verkar inom dagens verksamheter. Det som låg till grund för syftet med 

studien var att vi båda har en bild av att företag har problem med att få en enad 

organisation och då speciellt mellan IT och affärsverksamheten. Den bilden har vi fått 

genom att vi under vår studietid fått information genom tidigare kurser, samt läst artiklar 

och dylikt som påvisar att det finns en klyfta mellan verksamhetsdelar.   
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2 Forskningsansats 
I kapitlet redogör vi för vilket vetenskapligt förhållningssätt vi haft i studien samt hur vi 

har valt att genomföra vår studie genom det teoretiska och den empiriska 

undersökningen. Vi tar även upp hur vi valt att samla in data och hur vi har valt att 

analysera nämnd data för att efter det kunna presentera ett resultat av vår studie. 

Kapitlet redogör även för vilken utvärderingsmetod som använts genom studiens gång. 

2.1 Kunskapskaraktär 

 

Vår studie ska skapa förståelse för på vilket sätt som strategic alignment påverkar nytta 

vid IT-investeringar. Då vi sökt att skapa förståelse även i de underliggande 

forskningsfrågor som studien tar upp kan den övergripande kunskap som skapas med 

studien beskrivas utifrån kunskapskaraktären förståelsekunskap.  

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

 

Patel och Davidsson (2003) nämner två olika vetenskapliga perspektiv. De är 

hermeneutik och positivism. Positivismen grundar sig i att forskaren har en objektiv syn 

på det som undersöks och utgår från att bevisa eller motbevisa en hypotes med hjälp av 

en kvantitativ studie. Forskaren förhåller sig passiv då de egna värderingarna ej ska 

påverka resultatet. Positivismen arbetar oftast med kvantitativ data som tagits fram 

genom olika mätningar. 

 

I motsats till positivism finns hermeneutik där forskare försöker skapa förståelse gällande 

olika fenomen genom att studera och tolka. Studien sker kvalitativt och forskaren 

försöker inte bevisa eller motbevisa hypoteser utan söker istället ett resultat som kan vara 

sant. Med kvalitativ data menas “mjuk” data som samlats in via till exempel intervjuer 

eller observationer. Till skillnad från positivismen kan forskaren inom hermeneutiken 

inkludera sina egna värderingar i forskningsprocessen. Därigenom passar hermeneutiken 

vid tolkande av texter. (Patel & Davidsson 2003) 

 

Patel och Davidsson (2003) beskriver att hermeneutiken handlar om förståelse genom 

tolkning och vår övergripande kunskapskaraktär är förståelse. Därför ser vi att vår studie 

har en stark koppling till det hermeneutiska förhållningssättet. Vi var intresserade av att 

ta reda på vilka tankar chefer med IT-kompetens hade om de områden som studien tar 

upp och hur de ansåg att det är och hur det bör vara. Genom att vi har studerat hur de 

cheferna förhåller sig till strategic alignment och påverkan vid nytta av IT-investeringar 

samt hur det kan jämföras med teorin behövde vi få en god uppfattning om hur de 

upplevde dessa områden. Patel och Davidsson (2003) nämner att upplevelser och 

erfarenheter hos människor är forskningsobjekt som passar det hermeneutiska synsättet. 

Då vi valde att se på just upplevelser och erfarenhet hos de chefer som medverkade i 

studien blev det ett argument för att anta ett hermeneutiskt förhållningssätt. 
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Då vi hade en uppfattning om att forskningsämnet som studien tar upp har en social 

karaktär gav hermeneutiken en godare grund för att tolka dessa sociala företeelser. Patel 

och Davidsson (2003) nämner att hermeneutiken söker en förståelse av människor genom 

tolkningar av hur språk används och hur de handlar i olika situationer. Ett positivistiskt 

förhållningssätt hade istället sökt data som varit mätbar men den data som vi genererat är 

svår att mäta då den handlar om sociala sammanhang som kommunikation och 

egenskaper hos människor. 

 

2.3 Metodansats 

2.3.1 Teorin och empirins roll 

 

Vi valde en kvalitativ inriktning på studien för att vi ville gå djupare in i vilken 

uppfattning chefer med IT-kompetens har på strategic alignment och IT-investeringar. 

Genom att genomföra studien kvalitativt kunde vi få informationsrik data och hitta vad 

ämnena egentligen handlar om i förhållande till varandra likt det sätt som Starrin och 

Svensson (1994) beskriver kvalitativt inriktad forskning. En kvantitativ forskning innebär 

att forskaren generar data genom mätningar och statistiska analyser (Patel & Davidsson 

2003). Vi såg att för att få det resultat vi eftersträvade hade en kvantitativt inriktad studie 

inte genererat i den informationsrika och tolkningsbara data som behövdes i studien. Vi 

sökte efter upplevelser hos chefer med IT-kompetens om studiens forskningsområde och 

att dessa upplevelser skulle tolkas och skapa förståelse hos oss som forskare. Även det är 

ett argument för att vi använde oss av den kvalitativa inriktning på studien som Patel och 

Davidsson (2003) beskriver.  

 

I studiens inledande fas togs teori som vi ansåg var relevant för våra forskningsfrågor 

fram. Genom att initialt studera teorin skapade vi en djupare förståelse i forskningsämnet. 

Den teoretiska kunskapen använde vi sedan för att formulera frågor till de kvalitativa 

intervjuer som genomfördes i empirin. Första fasen kan liknas med det som Patel och 

Davidsson (2003) beskriver som deduktion. 

 

Den empiriska studien gjordes för att få en praktisk inblick i hur forskningsämnena 

hanteras. Efter att den empiriska delen var genomförd uppkom ett behov av att 

komplettera delar av teorin för att en jämförande analys skulle kunna genomföras för att 

få ett relevant resultat. Den jämförande analysen utfördes för att se vilka likheter eller 

skillnader som fanns mellan teorin och empirin. Dessa likheter och skillnader besvarade 

de underliggande forskningsfrågorna och dessa kunde sedan ligga till grund för att 

besvara den övergripande forskningsfrågan. För att få en god förankring i analysen 

gentemot teorin, och för att underlätta analysen, delades analysen in i kategorier sett från 

teorin. Det kan liknas med vad Patel och Davidsson (2003) beskriver som ett deduktivt 

arbetssätt. 

  



 

- 9 - 

2.4 Metoder för datainsamling och urval 

2.4.1 Insamlingsmetod 

 

Studiens teoretiska del samlades in genom en litteraturstudie som bedrevs genom att läsa 

litteratur som skrivits inom områdena strategic alignment och IT-investeringar och dess 

nytta. Litteraturen sammanfattades kort i en notering för att underlätta i urvalet om vad 

den teoretiska referensramen skulle innefatta. Noteringarna gjordes på ett liknande sätt 

som Patel och Davidsson (2003) beskriver. Litteraturens titel, författare, utgivningsår och 

liknande information som krävs vid fullständigt referat skrevs ner. Noteringar gjordes 

även på vilka begrepp som var centrala och vilka eventuella modeller som litteraturen tog 

upp. Studien tar upp en del av den litteratur som lästs men har begränsats till vad som är 

relevant för studiens syfte.  

 

Vi valde att använda oss av intervju som insamlingsmetod för empirisk data. Oates 

(2006) anser att intervju som datainsamlingsmetod är bra när syftet med studien är att få 

detaljerad information och där det finns en komplexitet i de frågor som ställs. Intervjuer 

genomfördes därför att vi ville få uttömmande svar från personer som vi själva valt ut, 

och som passar studies syfte. Informationen som vi behövde för att besvara 

forskningsfrågorna ansåg vi behövde vara relativt detaljerad. En enkät som 

insamlingsmetod hade givit en del information men inte med det djupet och den 

underliggande informationen som kunde bygga upp svaret till den övergripande 

forskningsfrågan på ett mer detaljerat sätt. Intervjuer möjliggjorde att respondenterna fick 

svara relativt fritt på frågorna och därför uppstod en mångsidighet i svaren. Intervju som 

insamlingsmetod möjliggjorde därför att vi även kunde få information som vi inte 

förväntat oss och som kunde vara informativ för vår studie.  

 

Patel och Davidsson (2003) beskriver att en intervju kan struktureras och standardiseras i 

olika grad. Hur intervjun är strukturerad beskriver vilket utrymme som respondenten ger 

för att svara fritt gällande frågorna. Graden av standardisering beskriver i vilken ordning 

frågor ställs och vilka frågor som ställs till en respondent. En låg grad av standardisering 

ger den som intervjuar möjlighet att formulera frågorna under själva intervjun och även 

bestämma ordningen på dem. (Patel & Davidsson 2003) Graden av strukturering av 

frågorna (se bilaga 1) var låg, detta för att vi skulle få uttömmande svar från 

respondenterna som vi kunde analysera och tolka. Under intervjun ställdes frågor utifrån 

en viss ordning men vi ändrade även ordningen på frågorna beroende på hur och vad 

respondenterna svarade på frågorna. Vi formulerade även vissa frågor under intervjuns 

gång för att bemöta de svar som gavs av respondenterna. Genom att frågorna ställdes på 

det viset blev graden av standardisering relativt låg. Vi undvek att ställa den övergripande 

forskningsfrågan som en direkt fråga då det kunde lett till att respondenterna svarar 

utifrån andras tankar och inte deras egna. Vi sökte istället de faktorer som vi kunde finna 

i deras berättelser som kunde besvara denna fråga.  

 

Vi tog kontakt med respondenterna via e-post och i samband med det fick de även 

övergripande information om vilka ämnen som skulle tas upp under intervjun samt vilket 

syfte studien hade. Oates (2006) nämner att det kan vara bra att informera respondenten 
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om vilka teman eller frågor som kommer att tas upp under intervjun. Då har individen tid 

på sig att fundera kring vad de vill framföra under varje tema. Vi valde att inte ge 

respondenterna mer information om vilka frågor som skulle tas upp, mer än den 

inledande beskrivningen av områdena, då vi ville undvika att individerna läste på om 

området i förväg. Anledningen var att vi ville få deras svar och inte svar hämtat från 

någon annans uppfattning.  

 

Våra intervjuer varade cirka en och en halv timma och under själva genomförandet 

använde vi oss av ljudinspelning och anteckningsblock som dokumentationsverktyg. Vi 

gav en möjlighet för respondenterna och företagen att vara anonyma i vår studie eftersom 

vi diskuterar, för vissa, känsliga ämnen för företag.  

 

Själva transkriberingen genomfördes genom att vi skrev ner allt respondenterna sade 

ordagrant ifrån våra ljudinspelningar. Vi valde att transkribera ordagrant då vi ville vara 

säkra på att det som sedan återgavs i det empiriska kapitlet verkligen var det som sades 

under intervjun. Vi noterade även under intervjuerna om respondenten gjorde pauser, 

suckade och använde kroppsspråket på ett visst sätt. Detta noterades dock enbart 

kortfattat i transkriberingen likt det sätt som Kvale och Brinkmann (2009) beskriver. Vi 

ville i vår analys kunna tolka om en persons svar inom ett ämne eventuellt maskerades 

genom att personen till exempel tog pauser och funderade ut svar som inte kunde ”skada 

företaget”. I slutändan mynnade transkriberingen ut i en sammanställning av intervjuerna 

i ett empiriskt kapitel som kategoriserades utefter vilka gemensamma områden som 

respondenterna tog upp. Kategoriseringen gjordes på det viset för att underlätta den 

jämförande analysen. 

2.4.2 Urvalsmetod 

 

När vi valde den teori som finns i den teoretiska referensramen använde vi oss av vad 

tidigare litterära verk inom samma forskningsområde har refererat till.  De källor vi ansåg 

vara tillförlitliga och som var av relevans för vårt syfte valdes sedan ut. Oates (2006) tar 

upp just att teorin måste utvärderas kritiskt för att se om den passar det syfte som studien 

har. Teorin är hämtad ifrån författare som är etablerade inom de ämnen som studien 

behandlar. Det är viktigt enligt Oates (2006) att vi som forskare uppskattar om författaren 

verkligen är en god referens. Vi sökte därför efter författare som återkom ofta i olika 

publiceringar och som ofta refererades till.  

 

Vi valde respondenter utefter vilken kunskap vi trodde de har i ämnet. Då vår studie har 

för mening att studera hur strategisk samstämmighet mellan IT-strategier och 

affärsstrategier påverkar nytta vid IT-investeringar, sökte vi upp de respondenter som vi 

ansåg ha god kunskap inom just de ämnena på grund av deras erfarenhet. Vi använde oss 

därför av ett syftesgrundat urval eftersom det var viktigt för oss att de personer vi 

intervjuade hade kunskap i forskningsämnet och som passade syftet med studien vilket 

kan liknas med Oates (2006) urvalsteknik purposive sampling. Oates (2006) beskriver 

även bekvämlighetsurval som går ut på att forskaren söker de respondenter som är lätta 

att nå samt har möjlighet och vilja att hjälpa till i studien. Vi kombinerade dessa två 

urvalstekniker då vi först sökte utifrån vilka respondenter som passade studiens syfte men 
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även vilka som vi ansåg kunna bidra till studien i den närliggande regionen. Vår studie 

berör områden som strategier och IT-investeringar som de flesta större företag oavsett 

bransch behandlar, vilket medförde att vi inte behövde söka oss till ett specifikt företag 

och kunde därför välja de respondenter som hade möjlighet att medverka. När urvalet av 

respondenter skedde sökte vi även efter vilken professionell bakgrund respektive person 

hade. De personer som intervjuades har alla arbetat med IT i flera år och har även 

erfarenhet från olika branscher. 

2.4.3 Analysmetod 

 

Under analysfasen valde vi att arbeta utefter Oates (2006) kvalitativa dataanalys. 

 

Analysfasen började med att vi läste igenom allt material från samtliga intervjuer för att 

få en överblick om hur vår data såg ut. Nästa steg blev att hitta segment i intervjuerna och 

dela in dem i delar. Tre delar användes i det första stadiet då vi delade upp texten i 

segment som inte var relevant för syftet med vår forskning, segment som kunde beskriva 

kontexten som vår studie befinner sig i och den sista delen blev de segment som hade 

relevans för syftet med studien. 

 

När de två första stegen var utförda påbörjas nästa steg där vi riktade in oss djupare på 

det som var av relevans för syftet med vår studie. Vi kategoriserade den segmenterade 

data som vi samlat in beroende på hur den passade in i teorin. Kategoriseringen under 

analysarbetet skedde därmed deduktivt och det valet gjorde vi eftersom det skulle 

underlätta vårt genomförande av analysen. Då vi delade in data efter teorin kunde vi på 

ett bättre sätt hitta vilka likheter och skillnader som fanns mellan teori och empiri. 

 

I det sista steget sammanfördes teorin och empirin i en jämförande analys för att hitta 

vilka likheter och skillnader som finns i de olika ämnena. Upptäckte vi likheter kunde vi 

även påvisa att det som togs upp i teorin verkligen användes i empirin. De skillnader som 

återfanns mellan empiri och teori uppkom ofta beroende på hur respondenterna hade 

svarat i den empiriska undersökningen. Skillnaderna mot teori bestod oftast i ordval och 

kunde därför tolkas till både en likhet och en skillnad. Vi kunde utifrån sammanhanget i 

det som sades urskilja sakriktig information då vi använt oss av inspelningsmaterialet och 

granskat uttalanden på nytt då vi varit osäkra på innebörden. 

 

Den jämförande analysfasen genomfördes flera gånger då de tolkningar som gjordes 

skapade ny förståelse för texten. Nya tolkningar gjorde ibland att det som gjorts i ett 

tidigare stadium av den jämförande analysen kompletterades eller reviderades. Vi 

skiftade under den jämförande analysen mellan helheten och delarna. Från en detaljerat 

nivå gick vi ut till helheten av texten för att se vilka ytterligare tolkningar som kunde 

göras. Det gjorde att ny text producerades under varje fas som sedan tolkades om och 

skapade ny förståelse som gav ny text. Detta kan liknas med det som Patel och Davidsson 

(2003) beskriver som den hermeneutiska spiralen. 
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Vi valde att genomföra en jämförande analys eftersom vi ansåg att det kunde besvara de 

underliggande forskningsfrågorna, samtidigt som den övergripande forskningsfrågan 

kunde besvaras genom de resultat vi fick från de underliggande frågorna.   

2.4.4 Utvärderingsmetod 

 

Under arbetet med vår uppsats har vi har vi verkat för att säkerställa trovärdighet och 

kvalitet. Starrin och Svensson (1994)  menar att kvalitet i en kvalitativ forskningsstudie 

kan utvärderas utefter ett antal kriterier. Vi har valt att följa de kriterier som passar vår 

studie och dess syfte. Kriterierna vi använt är som följer: perspektivmedvetenhet, intern 

logik, konsistens, struktur, innebördsrikedom, empirisk förankring och etisk värde.  

 

Det är enligt oss viktigt att redovisa när vår egen förförståelse speglat de tolkningar som 

skett under studien. Därför har vi valt att arbeta med kriteriet perspektivmedvetenhet. 

Vi har även under studiens gång arbetat för att det ska finnas en harmoni mellan 

forskningsfrågorna, datainsamlingsmetoden och analysmetoden vilket ska ge en intern 

logik i vår studie.  Likt den interna logiken skall en röd tråd finnas genom hela vår studie 

och våra olika delar ska samspela för att stärka helheten. Med andra ord ska det finnas en 

god konsistens genom studien.  

 

Struktur är ett kriterium som vi anser är viktigt och har i studien arbetat för att skapa en 

god överskådlighet och enkel struktur som underlättar för läsaren. Innebördsrikedomen i 

vår studie ska visa sig genom att vi beskriver problemområdet utifrån ett sätt som göra att 

läsaren kan jämföra studien med den situation som han eller hon befinner sig i. 

 

Den empiriska förankringen har vi sökt att uppfylla genom att vi intervjuat tre olika 

personer och tagit del av deras berättelser för att kunna jämföra dessa med teorin. Genom 

att vi använt oss av intervjuer som en datainsamlingsmetod i den empiriska studien så var 

det viktigt att respondenterna skulle få välja om de ville vara anonyma eller inte vilket 

ingår i kriteriet etiskt värde.   

2.4.5 Presentationsmetod 

 

Vår studie är starkt kopplat till det kvalitativa synsättet och resultatet kommer därför att 

presenteras i textuell form.  
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3 Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel beskriver vi hur strategic alignment är förklarat i teorin. Kapitlet börjar 

med en kort genomgång av tidigare forskning som bedrivits som efterföljs av 

argumentation för urvalet av vilken teori som studien tar upp. För att ge läsaren en 

grund i strategibegreppet innefattar kapitlet med en kort genomgång om ämnet. Kapitlet 

innefattar även vad en IT- strategi är. För att beskriva synen på vad nytta inom IT är tas 

detta upp i slutet av kapitlet. Hur nytta och värde kan mätas för att veta vilka beslut som 

ska tas gällande IT-investeringar ges även exempel på i denna del.  

3.1 Tidigare forskning 

 

Studiens teoretiska del är hämtad från ett antal olika forskare. Huvudtanken med studien 

förhåller sig dock främst till Henderson och Venkatramans (1993) artikel Strategic 

Alignment: Leveraging information technology for transforming organizations. De 

nämner i artikeln att företag, till viss del, har problem med att genomföra IT-investeringar 

som genererar i nytta pågrund av att deras affärsstrategier ej är i linje med deras IT-

strategier. De menar att om företag lyckas med att få sina strategier samstämmiga ökar 

sannolikheten att de investeringar inom IT som sker genererar i nytta. För att förklara det 

samband som finns mellan strategierna tar Henderson och Venkatraman fram en model 

som de valt att kalla Strategic alignment model.  

 

Den forskning som Henderson och Venkatraman (1993) genomfört är av stort intresse för 

oss då de förklarar begreppet strategic alignment. Vi ser dock att de saknar en förklaring 

till på vilket sätt som strategic alignment påverkar nytta vid en IT-investering. 

 

I sin artikel Assessing business-IT alignment maturity beskriver Jerry Luftman (2000) en 

metod för att uppskatta på vilken mognadsnivå ett företag befinner sig gällande strategic 

alignment. Då vår studie avgränsar sig från den form av uppskattning av strategic 

alignment som han tar upp är detta ej relevant för vår studie. Luftman (2000) tar dock 

upp ett antal faktorer som delas upp i vad som möjliggör och vad som hindrar strategisk 

samstämmighet. För vår forskning är dessa faktorer relevanta då vi vill få reda på hur god 

strategic alignment kan skapas och vad som hindrar detta. 

 

Angelica Haverblad (2006) tar i sin bok IT ur ett affärsperspektiv upp ett antal ämnen 

som är av intresse för den forskning vi bedrivit. Fokuset i denna bok är hur 

affärsverksamheten samarbeta med IT och hur företag kan lyckas genomföra goda IT-

investeringar. Haverblad (2006) diskuterar även begreppet nytta och hur det hanteras i 

företag. För vår forskning har begreppet nytta och hur företag lyckas med IT-

investeringar hög relevans då vi sökte förståelse om vilka vanliga anledningar det finns 

till att IT-investeringar misslyckas.  
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I Olsson och Hedins (1998) kandidatuppsats Affärsstrategi - IS-strategi – En studie i hur 

samstämmighet kan uppnås tar de upp ett antal faktorer att tänka på när strategisk 

samstämmighet ska uppnås. Olsson och Hedins (1998) forskning differentierar sig mot 

vår genom att de har ett större fokus på hur den strategiska samstämmigheten ska uppnås 

och tar ej upp nytta vid IT-investeringar. De faktorer som tas upp är dock av intresse för 

den underliggande forskningsfrågan gällande vad som hindrar eller möjliggör strategic 

alignment. 

3.2  Urval av teoretiska områden 

 

För att besvara de forskningsfrågor som framgår i avsnitt 1.3.1 behöver vi information 

inom ett antal olika områden. De underliggande forskningsfrågorna innefattar ämnen så 

som nytta av IT-investeringar och IT-strategier. Men vi anser att det även krävs 

information om vad som menas med strategi i allmänhet för att förstå den bakomliggande 

orsaken till varför det finns IT-strategier och varför ämnet strategisk samstämmighet 

mellan IT-strategier och affärsstrategier har uppkommit. Kommunikation är ett ämne som 

vi ansåg var relevant för de forskningsfrågor vi formulerat då kommunikation är 

nödvändig vid mänsklig interaktion och sociala sammanhang. För att förtydliga vilka val 

av litteratur som gjorts gällande respektive forskningsfråga förtydligas det i figur 1. 

 

 
Figur 1: Val av teori 
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3.3 Strategi som begrepp 

 

Strategi kommer från det grekiska ordet strategos som betyder ungefär ledare för armén 

eller general (Fifield 1998). Enligt Fifield (1998) användes ordet strategi första gången 

inom affärskretsar 1951 i en bok av William Newman. Under åren som följt har strategi 

som begrepp blivit mycket viktig i företag. Begreppet handlar i grunden om hur en 

organisation ska nå sina mål. Strategin ska dessutom vara formulerad för ett längre 

tidsspann och inte ändras under korta tidsintervaller.(ibid) 

 

Strategi är ett begrepp som kan definieras på ett flertal olika sätt beroende på vem som 

definierar det. Som exempel inkluderar vissa mål i strategibegreppet medan andra ser 

distinkta skillnader mellan dessa begrepp (Roos et al. 2004). Det finns enligt Mintzberg 

(2003) ingen universell definition om vad strategi innebär.  

 

Karlöf (2000) väljer dock att definiera begreppet strategi på följande sätt: 

 

“ett mönster av beslut och handlingar i nutid för att säkra framtida framgång och 

tillvarata möjligheter” 

 

Karlöf (2000) anser att genom denna definition begränsas inte strategibegreppet till 

kommersiella verksamheter utan att det går att applicera på alla organisationer även om 

de skulle vara ideella.  

 

Karlöf (2000) beskriver även skillnaden mellan strategi gällande portfölj, affärsenhet och 

funktion/process. En grupp affärsenheter utgör tillsammans en portfölj. En affärsenhet i 

sin tur utgörs utav kunder som har vissa behov. Dessa behov tillfredställs genom att 

företag har ett visst utbud av varor och tjänster som kräver en viss kärnkompetens och 

vissa konkurrensfördelar. De delar av företaget som inte har någon egen resultaträkning 

utan som bidrar med en del av värdet ingår i det som Karlöf (2000) kallar för 

funktioner/processer. Marknadsföring, personal, ekonomi och IT ingår som exempel i 

detta. 

 

Mintzberg (2003) väljer att beskriva strategi utifrån ett ramverk med fem olika 

definitioner för att göra det lättare att förstå strategi. Han menar att strategi kan delas upp 

i strategi som plan, som manöver, som mönster, som position och som perspektiv. 

Strategi som plan innefattar handlingsplaner som är avsiktligt planerade. I likhet med 

detta finns strategi som manöver, men Mintzberg (2003) skiljer mellan dessa då han 

menar att strategi som manöver är mer distinkt och visar på vad som ska genomföras för 

att överlista konkurrenter. Den tredje definitionen av strategi, strategi som mönster, pekar 

på de mönster som finns i något som görs. Med andra ord är strategi som mönster ett 

konsistent handlande i allt som görs oavsett om det är avsiktligt eller ej. Ett förhållande, 

mellan strategi som mönster och de två tidigare nämnda, existerar genom att strategi som 

plan ofta kallas avsiktlig strategi medan strategi som mönster ofta kallas faktisk strategi. 

(Mintzberg et al. 2003) 

 

  



 

- 16 - 

Strategi som position syftar till hur en organisation kan positioneras i den miljö som den 

verkar i. Strategin ses här som det som ska matcha organisationen och miljön, alltså det 

som ska länka samman den interna och den externa kontexten. Som något av en motsats 

till denna definition tar Mintzberg (2003) upp strategi som perspektiv. Här ligger inte 

fokus på att se organisationen i dess externa miljö utan istället ligger det på ett internt 

plan där organisationen delar ett sätt att se på världen. Det viktigaste i detta sätt att 

definiera strategier är att strategier ses som koncept som endast existerar i medvetandet 

hos intressenter. (Mintzberg et al. 2003) 

 

Strategier innefattar oftast inte bara en av de fem olika definitioner som Mintzberg (2003) 

beskriver. De behöver ofta kombineras för att ett företags strategi ska kunna förstås. De 

förhållanden som finns mellan de fem olika dimensionerna är inte konstanta utan de 

existerar under olika tidsramar och har olika betydelse då dimensionernas faktorer 

påverkar varandra olika. (Mintzberg et al. 2003) 

3.4 IT-strategi 

 

Enligt Haverblad (2006) bör en IT-strategi bestå av tre strateginivåer samt innehålla en 

långsiktig och en kortsiktig plan. De tre olika nivåerna är: strategisk, taktiskt och operativ 

plan. Strategiska planer ska vara utformade för långsiktighet och vara övergripande. De 

ska beskriva hur de långsiktiga målen ska uppnås. De strategiska planerna ska vara 

fokuserade på övergripande mål. Planeringen av strategierna skall genomföras av ett IT-

råd och tittas över och godkännas av en IT-styrkommitté. De taktiska planerna ska 

fungera som länkar som kopplar samman de långsiktiga och kortsiktiga målen samt 

beskriva hur teknik och IT-lösningar skall infria målen. De operativa planerna är 

fokuserade på kortsiktiga mål och verkar för att det dagliga arbetet ska stödja målen. De 

tre olika strateginivåerna skapar långsiktighet och förståelse för vad en verksamhet vill 

uppnå. (Haverblad 2006)  
 

Earl (1989) tar i sin bok Management Strategies for Information Technology upp att 

ledare som söker efter ett sätt att använda IT och att skapa strategiska fördelar ofta har 

svårt att skilja på olika koncept inom IT-strategin. Ofta fokuserade de på den 

teknologiska aspekten och hade låg fokus på vilka behov det fanns av applikationer samt 

kopplingen till affärsverksamheten som helhet. Han anser att en IT-strategi kan delas upp 

i tre olika delar som svarar på olika frågor. Delarna som Earl (1989) tar upp är: IS-

strategi, IT- strategi och informationsmanagementstrategi (IM-strategi). Kort kan de 

förklaras genom att IS-strategin beskriver Vad som ska göras, IT-strategin beskriver Hur 

det ska göras och IM-strategin beskriver Varför det ska göras och handlar om kontroll 

över IS och IT. (Earl 1989) 

 

I likhet med Earl (1989) beskriver Ward och Peppard (2002) att en IT-strategi består av 

två separata delar: en IS-strategi och en IT-strategi. IS-strategin går övergripande ut på att 

samla en komplett portfölj av system och applikationer som främjar verksamhetens mål 

och vision. IS-strategi ska enligt Ward och Peppard (2002) sträva efter att få en så god IS 

portfölj som möjligt genom att definiera och prioritera IT-investeringar. IS-strategin ska 

även ge svar på vilka förväntade resultat IT ska generera och även visa vilka ändringar 
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som måste till för att uppnå resultatet. Detta inom ramen för de begränsningar som finns 

gällande resurs och beroende mellan system. IT-strategin ska svara på hur företagets krav 

på information och system ska stödjas av teknologi. Alltså hur systemen ska stödjas av 

hårdvara. (ibid) 

3.5 Earls tre nivåer inom IT-strategi 

 

Earl (1989) skapade en modell för att tydliggöra relationerna och de olika 

ansvarsområden som IT, IS och IM ansvarar för (se Figur 2). 
 

IS-strategi ska enligt Earl (1989) bygga på hur ett företag kan få en harmoni mellan 

utvecklingen av IS och verksamhetens affärsbehov. Detta för att IT ska användas på bästa 

sätt och därigenom skaffa sig konkurrensfördelar gentemot konkurrenter. Earl anser att 

IS-strategin ska formuleras på samma nivå som affärsstrategier formuleras för att 

harmonin ska uppnås. En IS-strategi ska alltså utformas för ett avgränsat affärsområde i 

verksamheten vilket leder till att det i stora företag kan behövas en övergripande IS-

strategi. (ibid) 
 

IT-strategi handlar övergripande om hur information ska visas och transporteras i en 

organisation. Earl (1989) menar att en IT-strategi ska planera för hur ett verksamhetskrav 

för information och system stöds av teknologi, IT-strategi handlar alltså övergripande om 

hur information tillhandahålls. IT-strategin är fokuserad på tekniska aspekter inom 

organisationen där t.ex. datorer och kommunikationsnätverk ingår. (ibid) 
 
Inom IM-strategin ligger fokus på vilken roll och struktur som IT ska ha inom en 

verksamhet. IM-strategin handlar alltså om management och frågor som: på vilket sätt 

något skall genomföras? vem ska genomföra det? var ska det genomföras? IM-strategin 

fokuserar även på vilken roll och struktur IT har i en verksamhet samt vilket förhållande 

det råder mellan IT-specialister och användare, och även relationen mellan central, 

division och affärsenheten.  IM-strategin handlar alltså om hur IT ska styras i 

organisationen. (ibid) 

 

 
Figur 2: Tre nivåer inom strategi (Earl 1989) 
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3.6 Strategisk samstämmighet 

Tidigare i kapitlet har begreppen IT-strategi (se avsnitt 3.4), eller IS/IT-strategi, och 

strategi (se avsnitt 3.3) tagits upp. Ward och Peppard (2002) nämner att det finns en 

skillnad på att ha IS/IT-strategier och att ha IS/IT-strategier som bidrar till att skapa värde 

i företag. IT har förändrats från att enbart vara en stödjande funktion till att ha en mer 

strategisk roll för att stödja befintliga affärsstrategier men även för att möjliggöra nya 

(Henderson & Venkatraman 1993). Henderson och Venkatraman (1993) anser att 

misslyckade IT-investeringar till viss del beror på att affärsstrategier och IT-strategier 

saknar en samstämmighet. För att företaget ska kunna uppnå optimal inre och yttre 

effektivitet måste affärsstrategier och IT-strategier vara samstämmiga enligt Henderson 

och Venkatraman (1993). 

 

Under början av 90-talet skapade Henderson och Venkatraman en modell över strategic 

alignment mellan IT- och affärsstrategier. Strategic alignment model (SAM), se figur 3, 

visar på dynamisk samstämmighet mellan IT-strategins kontext och affärsstrategins 

kontext. Grunden i modellen fanns även med i forskningsprojektet Management in the 

1990’s men Henderson och Venkatraman ansåg att strategic alignment perspektivet, som 

minst, skulle innehålla fyra olika domäner av strategiska val (Ward & Peppard 2002). I 

strategic alignment model är de fyra domänerna: affärsstrategi, organisationens 

infrastruktur och processer, IT-strategi och IS-infrastruktur och processer (se Figur 3). 

(Henderson & Venkatraman 1993). 

 

 
 

Figur 3: Strategic Alignment Model (Henderson & Venkatraman 1993) 
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Henderson och Venkatraman (1993) anser att strategic alignment består av två 

fundament, strategisk passform och funktionell integration. Med strategisk passform 

menas att strategierna i affärsverksamheten ska ses utifrån en extern och en intern domän. 

Den externa domänen innehåller hur företaget ska konkurrera med andra företag i sin 

marknad, exempelvis vilka produkter eller tjänster som de ska ge ut på marknaden. Den 

interna domän tar upp hur organisationen ska vara strukturerad och hur administration 

och processer ska genomföras på ett effektivt sätt. (ibid) 

 

Inom affärsverksamheten är det viktigt att den externa och den interna domänen passar 

varandra för att få så hög ekonomisk vinst som möjligt. IT-strategin kan även den indelas 

i en extern och en intern domän där den externa visar på hur företaget är positionerat på 

marknaden och den interna visar hur företagets affärssystems arkitektur ska vara. För att 

strategin ska fungera behövs god passform mellan den externa domänen och den interna 

domänen i affärsstrategin och i IT-strategin. (ibid) 

 

Det andra fundamentet, funktionell integration, förklaras som hur val gjorda i IT-

domänen påverkar affärsverksamheten eller tvärtom. Påverkan kan vara som en 

förbättring men även som ett hot. Henderson och Venkatraman (1993) anser att det ska 

skiljas mellan två olika typer av integration. Strategisk integration är hur IT och 

affärsverksamhetens externa komponenter är länkade med varandra. Den andra typen av 

integration är operationell integration där vikten av länkning mellan den interna domänen 

inom IT och den interna domänen inom affärsverksamheten är i fokus. (ibid)  

 

Som synes i figur 3 innehåller varje domän tre olika komponenter. Luftman (2000) tar 

upp de komponenter som ingår i Strategic Alignment Model i sin artikel Assessing 

Business-IT Alignment Maturity och en förklaring till dessa komponenter följer nedan: 

 

Affärsstrategi (se figur 3) 
 

Verksamhetsområde: I komponenten inkluderas de produkter, tjänster, marknader, 

kunder och platser som ett företag konkurerar inom. Konkurrenter och potentiella 

konkurrenter inkluderas även de i komponenten verksamhetsområde. 

 

Särskiljande kompetenser: Här inkluderas den kärnkompetens och de kritiska 

framgångsfaktorer som gör att ett företag kan ha en potentiell konkurrensfördel. T.ex. 

varumärke, tillverkning och produktutveckling, forskning, pris och kostnads struktur och 

försäljnings-och distributionskanaler. 

 

Affärsstyrning: I komponenten affärsstyrning ingår hur företag hanterar relationen 

mellan aktieägare, ledning och företagets styrelse. Inom komponenten ingår även hur 

företaget påverkas av regleringar från staten och hur de hanterar sina relationer och 

allianser med strategiska partners. 
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Organisationens infrastruktur och processer (se figur 3) 
 

Administrativ struktur: I komponenten ingår hur ett företag strukturerar sin 

verksamhet. Det finns ett flertal exempel så som centraliserade, decentraliserade, matris, 

horisontella, vertikala, geografiska, federala och funktionella. 

 

Processer: I processer ingår hur ett företags affärsaktiviteter fungerar eller flödet av dem. 

Här ingår de affärsaktiviteter som genomförs av företagets anställda personal.  

 

Färdigheter: Överväganden inom human resources (HR) ingår i denna komponent. Som 

exempel hur det i företaget går att anställa/sparka, motivera, utbilda samt kulturen inom 

företaget. 

 

IT Strategi (se figur 3)  
 

Teknisk omfattning: De viktiga informationsapplikationer och teknologier som ett 

företag har. 

 

Systemkompetenser: Här ingår de resurser som utmärker IT tjänster. T.ex. ingår tillgång 

till information, som är av betydelse vi skapandet eller förverkligandet av företagets 

strategier, i dessa resurser. 

 

IT-styrning: I detta ingår hur urval av projekt och prioritering av IT sker i ett företag. 

Här tas även upp hur befogenhet för resurser, risk, konfliktlösning och ansvar för IT 

fördelas mellan affärspartners, leverantörer av tjänster och IT-ledning. 

 

IS infrastruktur och processer (se figur 3) 
 

Arkitektur: Här ingår teknologiska prioriteringar, policys och val som tillåter 

applikationer, mjukvara, nätverk, hårdvara och datahantering att integreras i en 

sammanhängande plattform. 

 

Processer: De metoder och aktiviteter som genomförs för att utveckla och upprätthålla 

applikationer och hantera IT-infrastruktur. 

 

Färdigheter: I denna komponent ingår hur ett företag ska hantera HR inom IT. Alltså 

hur de ska anställa/sparka, motivera, utbilda och hur kultur ska hanteras. 
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De aktiviteter som ledningen utför för att få sammanhållna mål mellan IT och andra 

organisationsfunktioner är i fokus när samstämmighet mellan de olika komponenterna 

ska uppnås enligt Luftman (2000). Därför avser strategic alignment hur IT är i harmoni 

med verksamheten men även hur verksamheten ska, eller kan vara, i harmoni med IT 

(Luftman 2000).  

 

Luftman (2000) tar i sin artikel även upp resultat från ett tidigare forskningsprojekt som 

han genomförde tillsammans med R. Papp och T.Brier som beskrivs i artikeln Enablers 

and Inhibitors of Business-IT Alignment från 1999. Undersökningen skedde på 800 

företag och utmynnade i en rankning av faktorer som möjliggör samt hindrar företag från 

att skapa strategic alignment. I figur 4 tas de sex faktorer som ansågs viktigast i företagen 

upp i nummerordning med nummer 1 som det viktigaste. 

 

 
Figur 4: Det som möjliggör/hindrar strategic alignment (Luftman 2000) 

 

Att uppnå samstämmighet mellan IS/IT strategier och affärstrategier är en enligt Luftman 

(2000) en dynamisk och evolutionär process. För att lyckas enligt honom behövs starkt 

stöd från seniora chefer, relationer som fungerar bra mellan organisationens delar, starkt 

ledarskap, lämpliga prioriteringar, förtroende och effektiv kommunikation. Dessutom 

behövs en djupgående förståelse för den miljö som verksamhet och teknik verkar inom. 

(Luftman 2000) 
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3.7 Perspektiv på strategic alignment  

 

Henderson och Venkatraman (1993) anser att det finns fyra dominanta perspektiv på 

strategisk samstämmighet som tar upp hur relationen är mellan olika domäner. De fyra är; 

genomförande av strategi, teknisk omvandling, konkurrenskraftig potential och service 

nivå. Dessa perspektiv delas upp i kategorier med affärsstrategin som drivkraft och IT-

strategin som drivkraft. De två först nämnda perspektiven har affärsstrategin som 

drivkraft och de två sistnämnda har IT-strategin som drivkraft.  

 

Figur 5 visar hur den fasta affärsstrategin 

påverkar valet av organisationsstruktur 

och designen av IS-infrastruktur (se 

Figur 5). Detta är historiskt sett det 

vanligaste perspektivet då det följer det 

klassiska hierarkiska synsättet på 

strategi. (Henderson & Venkatraman 

1993, Ward & Peppard 2002)  

 

Teknisk omvandling (se Figur 6) som 

perspektiv handlar om hur affärsstrategin 

implementeras genom lämpliga IT-

strategier och hur det påverkar vilken IS-

arkitektur och vilka processer som 

behövs för att detta ska genomföras. Till 

skillnad från genomförande av strategi 

perspektivet hindras inte 

implementeringen av organisationens 

design utan försöker istället utnyttja 

kompetensen inom IT på bästa sätt. 

(Henderson & Venkatraman 1993, Ward 

& Peppard 2002)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Strategic alignment perspektiv, 

genomförande av strategi  

(Henderson & Venkatraman 1993) 

Figur 6: Strategic alignment perspektiv, 

teknisk omvandling  

(Henderson & Venkatraman 1993) 
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I perspektivet konkurrenskraftig 

potential (se Figur 7) används 

möjligheter med IT som ett sätt att 

påverka vilka produkter som företaget 

kan erbjuda marknaden för att på så sätt 

skapa konkurrensfördelar. Nya tekniker 

och möjligheter inom IT påverkar eller 

möjliggör nya affärsstrategier och detta 

påverkar även vilka val som görs i 

organisationens design och infrastruktur. 

Detta leder till att organisationens 

infrastruktur görs om för att passa 

strategin. (Henderson & Venkatraman 

1993, Ward & Peppard 2002)  

 

Perspektivet servicenivå (se Figur 8) 

bygger på att skapa ett så bra stöd av IS i 

organisationen som är möjligt. För att 

detta ska fungera behövs en förståelse 

för den externa dimensionen i IT 

strategin med en passande intern 

design av IS infrastruktur och processer. 

(Henderson & Venkatraman 1993, Ward 

& Peppard 2002)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Strategic alignment perspektiv, 

konkurrenskraftig potential 

(Henderson & Venkatraman 1993) 

 

Figur 8: Strategic alignment perspektiv, 

servicenivå 

(Henderson & Venkatraman 1993) 
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3.8 IT-investeringar och affärsnytta 

 

I stora drag handlar affärsnytta om att öka intäkterna och minska kostnaderna (Lundberg 

2004). Inom IT finns det dock olika sorter av nytta eller värden. Ett exempel är att en 

investering som ger bättre arbetsmiljö kan leda till att personalen trivs på företaget. Om 

personalen trivs kan det leda till lägre sjukfrånvaro, lägre personalomsättning och högre 

produktivitet. Det är viktigt att väga fördel, kostnad och risk när en sådan investering 

görs för att ett korrekt beslut ska tas. (Haverblad 2006) 
 
Vad som ses som en lyckad IT-satsning bygger på förväntningar enligt Lundberg (2004). 

Förväntningarna börjar byggas upp redan när de första idéerna om en ny IT-investering 

kommer och byggs hela tiden på under projektets gång. De som säljer de nya lösningarna 

gillar att visa på hur bra deras IT-lösning är och detta ökar förväntningarna ytterligare 

vilket gör att när projektet är klart, och IT-investeringen är genomförd, finns en 

besvikelse över att resultatet inte blev som förväntningarna. Förväntningarna bör på 

grund av detta inte sättas för högt från början, men de ska inte vara för låga för då uppnås 

aldrig den verkliga affärsnyttan enligt Lundberg (2004). En lösning på problemet kan 

vara att ha låga förväntningar i vad IT-lösningen kan göra men Lundberg anser att detta 

inte fungerar. Företaget bör istället se på sin egen organisation och hur lösningen ligger i 

linje med de förutsättningar och ambitioner som finns där. Den linje som IT-lösningen 

innebär ska alltså stämma överens med den linje som organisationen har för att 

möjligheterna ska vara stora till affärsnytta. Lösningen bör jämföras med marknaden, 

strategierna och organisationen för att skapa rätt förväntningar. (ibid) 
 
Angelica Haverblad (2006) ser ibland en övertro till tekniken i företag och att tekniken 

kan lösa alla problem. Bara tekniken för sig självt leder oftast inte till att en IT-

investerings målsättning infrias. Ibland kan företag dessutom investera i ny teknik enbart 

för att visa att de är moderna mot den externa marknaden. Detta leder enligt Haverblad 

(2006) till att värdet eller nyttan av IT-investeringen går helt förlorad. På grund av 

övertron till tekniken hamnar ofta fokus vid en investering på vad som ska investeras och 

inte på varför investeringen sker. Det blir oftare ett svar på hur frågan innan vad som ska 

uppnås är besvarad. (ibid) 
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En IT-investerings affärsnytta kan även uppstå i segment som inte var planerade i 

företaget och detta måste finnas i åtanke när en IT-investering sker. En investering som 

förväntas ge nytta inom den egna verksamheten kan istället komma att hamna hos kund 

eller leverantör. (Lundberg 2004) 

 

 
Figur 9: Placering av nyttan (Lundberg 2004) 

 

Lundberg (2004) anser att modellen som han tar upp i sin bok kan användas som ett 

kommunikationsunderlag (se Figur 9). Den kan användas för att i förväg placera var 

nyttan är tänkt att placeras och vad som kommer att hända. Därför blir placeringen av 

affärsnyttan medveten och risken att se placeringen som ett misslyckande minskas. 

(Lundberg, 2004) 
 

Birgitta Klasén som skrivit boken IT and Leadership - do it right menar att ansvaret för 

att beskriva och påvisa nyttan av IT ligger hos den som har positionen Chief Information 

Officer (CIO) i ett företag. En CIO måste lära sig att prata samma språk som övriga 

ledningen och inte använda sig av så kallat IT-språk. Systemen är tysta och talar inte 

själva om hur de berikar verksamheten.
4 

 
Att skapa långvarig affärsnytta med IT investeringar är svårt. En IT-satsning som görs får 

oftast inte vara unik för företaget utan konkurrenter kopierar ofta lösningarna. Detta gör 

att företag inte får tillräckligt med intäkter för att täcka kostnaderna för IT investeringen. 

Det hade varit bra om detta kunde tas med i beräkningen i beslutet om en satsning ska 

göras eller ej. Detta går dock ej att göra exakt utan beräkningarna blir bara ungefärliga 

om vad som kommer att hända när satsningen är genomförd. (Lundberg 2004) 
 
Haverblad (2006) nämner att IT som konkurrensmedel har ifrågasatts eftersom det är 

svårt att skapa konkurrensfördelar med teknik som är lätt att kopiera. Det beror enlig 

henne på att det finns en för stor teknikfokus på investeringarna. Det krävs istället att 

företag ser hur de kan använda tekniken i processer för att skapa konkurrensfördelar. För 

att detta ska fungera måste företag se till helheten och hur verksamheten och IT 

samverkar. (Haverblad 2006) 

                                                
4
 Computer Sweden (2011-04-01) CIO:n ska förklara nyttan [Elektronisk] Tillgänglig: 

< http://computersweden.idg.se/2.2683/1.377398 >[2011-05-22] 

 

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.377398


 

- 26 - 

“Enbart tekniken i sig själv skapar ingen resultatpåverkan, utan det är användningen av 

IT som är avgörande” (Falk & Olve 1996).  
 

Svårigheten med att veta om en IT-investering är lyckad eller inte är att det är svårt att 

mäta nyttan. Svårigheten ligger i att veta vad företaget får tillbaka från investeringarna 

menar Falk och Olve (1996) som kallar detta fenomen produktivitetsparadoxen då det 

inte är lätt mäta och definiera exakta faktorer som påvisar att det är IT-investeringarna 

som ökar produktivitet i en verksamhet.  

3.9 Mätning och beslutsunderlag vid IT-investering 

 

Lars Erik Dahlgren, Göran Lundgren och Lars Stigberg har arbetat fram en modell för att 

mäta nytta av IT investeringar. Modellen heter PENG (prioritering efter nyttogrunder) 

och består i huvudsak av tre faser som är: förberedelsefasen, analysfasen och 

kvalitetssäkringsfasen. Genom dessa tre faser så utförs olika aktiviteter för att verifiera 

nyttan av en satsning. Varje nytta bryts ner och konkretiseras och ges en färg som påvisar 

med vilken säkerhet nyttan kan realiseras. De tre färgerna är grön, gul och röd. En grön 

nytta påverkar resultatet direkt, gul nytta påverkar resultatet indirekt och slutligen den 

röda nyttan vilken inte ger någon säker värdering. Modellen ska fungera som 

beslutsunderlag och är fokuserad på de tidiga faserna i en IT-investering. (Lundberg 

2004) 
 
Haverblad (2006) tar upp business value case som ett underlag för att ta beslut om IT-

investeringar. Ett business case kan användas för att prioritera mellan olika initativ och se 

vilka investeringar och projekt som ska genomföras i ett företag. Innebörden av 

begreppet varierar dock men den vanligaste är att det är ett sätt att övertyga 

organisationen att en investering ska genomföras. Haverblad (2006) ser en brist i detta då 

det istället krävs att företaget tittar på om det verkligen är en god idé att genomföra 

investeringen och om det finns andra alternativ, istället för att business case ska använda 

som ett medel för att övertyga. Ett business case innehåller ofta en värdering av 

affärsmöjligheter där återbetalning på gjord investering, eller Return on Investment 

(ROI), används. (ibid) 
 
Begreppet business value case kan användas för att på ett bättre sätt även fokusera på 

värde av en investering. Det är inte enbart en värdering av nyttan utan caset ska även se 

till vad som behövs för att målsättningarna ska nås, och att nytta och värdet därmed ska 

realiseras. Med andra ord krävs det ett helhetstänk inom business value case. (ibid) 
 
Den slutgiltiga nyttovärderingen sker genom en analys av ROI och den totala kostnaden, 

Total cost of ownership (TCO) samt att indirekta kostnader för resurser ska inkluderas. 

Det är viktigt att det business value case som tas fram även innehåller indirekta fördelar 

så som att företaget inte behöver anställa ny personal. (ibid) 
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3.10  Kommunikation 

Kommunikation handlar om att dela och förmedla kunskap. När en person kommunicerar 

så gör denne det för att uppfylla ett syfte. Målen som avsändaren till ett budskap vill 

förmedla, kan vara att skapa kunskap åt andra eller att få mottagaren att genomföra eller 

känna något. Kommunikation är inte enkelriktad utan är en interaktiv handling. När 

någon avsänder ett meddelande eller kommunicerar så vill denne få igenom någon sorts 

effekt hos mottagaren.  När individer kommunicerar så krävs det att avsändaren 

förmedlar sitt budskap på ett korrekt sätt. Det vill säga på ett sätt som möjliggör att syftet 

med kommunikationen verkligen kommer fram och är tolkbart för mottagaren (se figur 

10). (Tonnquist 2006) 

 

 
Figur 10: Kommunikationsmodellen (Tonnquist 2006) 

 

Ett budskap kan försvinna i störningar (se figur 10) och hinder som kan ge problem för 

sändaren. Exempel på störningar och hinder är: att budskapet sänds till fel mottagare, att 

det fördröjs, att budskapet sänds till mottagare som inte är i behov av det, att mottagaren 

inte litar på sändaren, att mottagaren inte har samma kulturella eller sociala erfarenheter 

eller att budskapet är fel utformat av avsändaren. Ett annat hinder är att budskapet kan 

vara förmedlat på ett svårbegripligt sätt med till exempel svåra begrepp eller att det 

generellt är svårläst eller svårtolkat.  Det kan även vara så att budskapet inte blir rätt 

förmedlat då det kommuniceras vidare till andra individer på grund av individers olika 

sätt att tolka budskapet vilket kan leda till att budskapet förändras på vägen. (Larsson 

2001) 

 

För att mottagaren ska kunna ha möjlighet att förstå sig på avsändaren så måste 

budskapet och kommunikationen ske på ett begripligt sätt som mottagaren förstår. Detta 

för att minska risken för att budskapets mening tappas bort eller misstolkas.  I modellen 

ovan (se figur 10) så kallas mottagarens tolkning för avkodning och hur avsändaren 

formulerar sitt budskap kallas för kodning. För att sedan avsändaren ska veta att sitt 

budskap nått fram, och i den form som han/hon önskat, så behöver kommunikationen 

även innefatta en återkoppling där mottagaren förmedlar hur han/hon uppfattat 

budskapet.  (Tonnquist 2006) 
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3.11  Sammanfattning av teorin 

3.11.1 Vad kan möjliggöra eller hindra strategic alignment? 

 

Enligt Henderson och Venkatraman (se avsnitt 3.6, s.19) består strategic alignment av 

fundamenten strategisk passform och funktionell integration. Det är enligt dem viktigt att 

strategier ses utifrån en extern och en intern domän och att det finns en passform mellan 

dem. Det är passformen mellan de olika domänerna som Henderson och Venkatraman (se 

avsnitt 3.6, s.19) syftar till när det pratar om strategisk passform. Funktionell integration 

handlar i sin tur om hur de två interna domänerna samt de två externa domänerna 

påverkar varandra. Enligt Luftman (se avsnitt 3.6, s.21) avser strategic alignment hur IT 

är i harmoni med affärsverksamheten men även hur affärsverksamheten ska, eller kan 

vara, i harmoni med IT vilket kan jämföras med strategisk passform och funktionell 

integration som Henderson och Venkatraman (se avsnitt 3.6, s.19) nämner. 

 

Henderson och Venkatraman (se avsnitt 3.6, s.22-23) nämner även fyra olika perspektiv 

på strategisk samstämmighet: genomförande av strategi, teknisk omvandling, 

konkurrenskraftig potential och service nivå. Dessa perspektiv har affärsstrategin som 

drivkraft eller IT-strategin som drivkraft. Perspektiven förklarar på vilket sätt som ett 

företag påverkas beroende på hur besluten tas i strategisk form och hur det påverkar 

resterande verksamhet. 

 

Vad som hindrar och vad som möjliggör strategisk samstämmighet tar Luftman (se 

avsnitt 3.6, s.21) upp i sin artikel. Dessa tolv faktorer visar att det måste finnas ett stöd 

från ledningen för IT om ett företag ska lyckas med strategic alignment. Det är även 

viktigt att det finns en nära relation mellan IT och affärsverksamheten och att IT 

verkligen har en förståelse för affärsverksamheten. Vidare nämner Luftman (se avsnitt 

3.6, s.21) att det är viktigt att det finns ett starkt ledarskap och att IT prioriteras på rätt 

sätt för att lyckas skapa strategisk samstämmighet. För att uppnå den harmoni som nämns 

i tidigare stycke behöver även IT vara involverade vid formuleringen av strategier. Om 

ett företag uppfyller dessa krav som nämnts finns det en god möjlighet att skapa 

strategisk samstämmighet. 

 

3.11.2 Vilka är vanliga anledningar till att IT-investeringar ses som 
misslyckade? 

 

Om en IT-investering ses som lyckad bygger på vilka förväntningar ett företag har innan 

investeringen är slutförd (se avsnitt 3.8, s.24). Haverblad (se avsnitt 3.8, s.24) tar upp hur 

en övertro till tekniken och att tekniken för sig självt ska lösa de problem som ett företag 

har. Det är dock inte tekniken utan hur människorna använder den som löser de problem 

som företaget har. Genom att företaget har för höga förväntningar på tekniken blir fokus 

ofta på vilken teknik som det ska investeras i och inte varför investeringen ska ske (se 

avsnitt 3.8, s.24).  
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Lundberg (se avsnitt 3.8, s.25) nämner att det är svårt att hålla en konkurrensfördel med 

ett IT-system då de är lätta att kopiera för andra företag. Haverblad (se avsnitt 3.8, s.25) 

anser dock att ifrågasättandet av IT som konkurrensmedel, och att det är svårt att få en 

konkurrensfördel över en längre tid, bygger på att företagen har en för stor fokus på 

tekniken. Det är, som nämnt i tidigare stycke, viktigt att företaget tittar på hur de i 

processerna kan använda sig av tekniken för att skapa konkurrensfördelar. 

 

Ytterligare en svårighet som finns med att veta om en IT-investering är lyckad är enligt 

Falk och Olve (se avsnitt 3.8, s.26) att det är svårt att mäta nytta. De nämner något som 

de väljer att kalla produktivitetsparadoxen vilket de menar att företag har svårt att mäta 

vad de får tillbaka av en IT-investering då det är svårt att mäta och definiera exakta 

faktorer som verkligen visar på att det är just IT-investeringen som ökat produktiviteten i 

verksamheten. Ett exempel på detta kan vara det som Haverblad (se avsnitt 3.8, s.24) 

nämner om en investering som kan leda till en godare arbetsmiljö och därmed ökad 

produktivitet. 

3.11.3 Hur uppfattas nytta av IT-investeringar? 

 

Affärsnytta handlar om att öka intäkterna och minska kostnaderna enligt Lundberg (se 

avsnitt 3.8, s.24). Haverblad (se avsnitt 3.8, s.24) anser dock att det finns olika sorters 

nytta inom IT som till exempel en investering som leder till en godare arbetsmiljö vilket 

kan göra att personalen trivs på företaget. Det kan i sin tur leda till exempelvis lägre 

sjukfrånvaro och högre produktivitet. Fördel, kostnad och risk är viktigt att mäta när en 

investering av detta slag ska göras för att inte investeringen ska misslyckas enligt 

Haverblad (se avsnitt 3.8, s.24)  
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4 Empirisk undersökning 
I kapitlet ges en kort presentation av de respondenter som har intervjuats i studien samt 

en sammanställning över svar från de intervjuer som genomförts under studien. Kapitlet 

avslutas med en kortare sammanfattning av sammanställningen. 

4.1 Presentation av respondenter 

Respondenterna valdes utefter de metoder för urval som beskrivs i avsnitt 2.3.2. 

Då ingen av respondenterna valde att vara anonyma har namn på personen och 

företagets namn tagits med i sammanställningen 

 

Peter Lilja arbetar som CIO på retailföretaget Gina Tricot. Verksamheten har cirka 2000 

anställda totalt och deras kärnverksamhet består i att sälja snabbt mode till kvinnor till ett 

förmånligt pris. Han har tidigare arbetat som bl.a. produktchef och VD inom IT företag 

samt haft olika styrelseuppdrag. 

 

Jonas Toftefors är verksam som arkitekt och är även medlem i den taktiska 

ledningsgruppen på IT-företaget Centiro Solutions som levererar IT-lösningar till 

logistiksfären. På företaget har han även rollen som Capability Manager och har 

personalansvar för verksamhetens utvecklare. I rollen som Capability Manager har 

Toftefors ansvar för att fördela rätt kompetens på rätt plats i företaget. Centiro Solutions 

har 62 anställda. Toftefors har tidigare erfarenheter som bland annat konsult, produktchef 

och CIO och har arbetat inom ett flertal olika industrier. 

 

Håkan Andersson jobbar som administrativ chef på Staples huvudkontor i Borås. Staples 

är ett multinationellt företag med säte i USA och finns i över 30 länder världen över. De 

har i Sverige cirka 450 anställda och över 90 000 världen över. Staples köpte upp 

Corporate express år 2008 där Andersson tidigare arbetade under en längre tid. Han 

anställdes som IT-chef 1999 på Corporate Express och blev administrativ chef för cirka 3 

år sedan. 
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4.2 Sammanställning av intervjuer 

 

Respondenterna svarade på frågorna (se bilaga 1) utifrån sitt eget företag men även 

utifrån tidigare erfarenheter och deras generella tankar om forskningsämnet. Den 

empiriska sammanställningen har delats upp utifrån kategorier som återkommit i 

respondenternas svar. För att underlätta analysen och för att få en bättre helhetsbild av 

vad respondenterna sade i intervjun tas varje respondents svar upp separat under varje 

kategori. 

4.2.1 Vad som möjliggör och vad som hindrar strategisk samstämmighet 

 

Jonas Toftefors anser att kommunikation och ömsesidig respekt är det vitala när det 

kommer till att lyckas med strategic alignment.  

 

“Det handlar om kommunikation och ömsesidigt givande och tagande. Det handlar om 

respekt för de olika delarna och andras kompetenser. Att inte en del får styra utan att det 

är ett samarbete.” (Toftefors, Centiro Solutions, 2011-04-27)  

 

För att lyckas med att få en samstämmig organisation så arbetar Centiros personal 

tillsammans och har den idén att både affärsstrategierna och IT-strategierna måste få ha 

sina representanter när arbete planeras och utförs.  

 

“Hela idén med både affärsstrategin och IT-strategin det är att det måste komma parter 

från olika delar av organisationen som samordnar, är det bara IT-folk så blir det 

pannkaka. Då missar man kundaspekten och marknadsaspekten. Blir det bara 

marknadsfolk blir det också pannkaka för då får du spaghettisystem bakom kulisserna 

som inte hänger samman och inte har någon röd tråd i sig . Utan du måste ha 

samverkan.” (Toftefors, Centiro Solutions, 2011-04-27)  

 

För att få med och utnyttja alla olika kompetenser som företaget innehar så arbetar 

Centiro med tvärfunktionella konstellationer som innebär att individer med olika 

kompetens arbetar tillsammans i ett arbetslag. Det görs enligt Toftefors för att det inte ska 

bli så att ledningen sitter och delegerar ut en strategi utan att först få input från alla av 

verksamhetens olika roller. I och med att de gör detta så blir även informationen 

kommunicerad ut till alla verksamhetsdelar på ett enkelt och naturligt sätt.  

 

Det är viktigt enligt Toftefors att inte fastna i detaljer när strategierna formuleras utan att 

de ska mer tala om vart företaget vill, fast inte detaljerat hur de ska komma dit. Om ett 

företag går in för mycket i detalj anser Toftefors att företaget förlorar innovation och att 

verksamhetens individer inte känner att de kan påverka något själva och att de därigenom 

tappar motivationen till att göra ett bra arbete. Han nämner även i ämnet 

strategiformulering att tekniken kan ha en roll att anpassa sig efter strategin. Men 

tekniken kan även möjliggöra strategier som inte var möjliga tidigare. Toftefors har till 

uppgift i Centiro att visa på vad tekniken kan göra för att skapa nya strategier, men han är 



 

- 32 - 

även den personen som tar emot strategin och gör den konkret för resten av 

verksamheten. 

 

Enligt Jonas Toftefors är infrastruktur och arkitektur en mycket viktig faktor när strategic 

alignment diskuteras. Arkitektur handlar om att förbereda sig inför framtida förändringar 

enligt Toftefors och en god arkitektur ska ha en koppling till vilka strategier företaget har 

och vilka mål som satts upp. Saknas den kopplingen fallerar hela konceptet och det blir 

mycket svårt för ett företag att lyckas. Arkitekturen bestämmer även vilken IT-

infrastruktur företaget ska ha enligt Toftefors. Om ett företag väljer att använda sig av en 

webb-shop så påverkas infrastrukturen beroende på var företaget väljer att lägga 

funktionen. Om företaget väljer att outsourca funktionen påverkas inte IT-infrastrukturen 

i samma grad som om de väljer att hålla funktionen inom företaget. 

 

Strategisk samstämmighet inom organisationen är enormt viktigt enligt Peter Lilja som 

anser att det är tydligheten mellan verksamhetsdelar som är det väsentliga för att uppnå 

en god form av strategic alignment.  

 

“Om inte ledningen kommunicerar vad man vill uppnå och göra, så är det svårt att 

tillfredsställa deras önskemål. Det är svårt att tillfredsställa en affärsplan som man inte 

vet om”(Lilja, Gina Tricot, 2011-04-26) 

 

Lilja anser även att ett företag måste tänka till och ta reda på hur en förändring på ett plan 

kommer att påverka andra delar i verksamheten. För att lyckas med detta så måste 

verksamhetens delar och personal kommunicera med varandra och arbeta tillsammans.  

 

För att Lilja ska vara sammanställd med ledningens planer så samarbetar han mycket med 

den administrativa chefen på Gina Tricot som är med i ledningsgruppen. Den 

administrativa chefen är enligt Lilja mycket kompetent på IT-området och det är en 

nödvändighet för att hans eget arbete skall kunna fungera. Det nära samarbetet möjliggör 

att Lilja både hänger med i ledningens planer samt att ledningen kan fatta korrekta beslut 

för verksamhetens IT. 

 

Peter Lilja anser att affärsstrategin och IT-strategin styr hur arkitekturen ska se ut. I valet 

om de ska utveckla ett befintligt system eller om de ska ta in ett nytt från en annan 

leverantör så styr strategierna hur de ska göra. Gina Tricot:s övergripande strategi, 

enkelhet ska råda, påverkar valet i den bemärkelsen att det är enklare att en befintlig 

leverantör utvecklar en del av sitt system. På det sättet hålls antalet leverantörer nere och 

strategin efterföljs enligt Lilja. Just nu är Gina Tricot i processen att ta fram en IT-strategi 

och har ej haft någon innan tillägger han. 

 

Det gäller även för ett företag som Gina Tricot att kunna skapa en struktur i sina system 

enligt Lilja. När ett företag är så snabbväxande som Gina Tricot måste det finnas en god 

struktur som gör att de inte tappar greppet på hur deras system och verksamhet ser ut. Det 

krävs därför att företag i den situationen verkligen tänker till och diskuterar om hur och 

om de ska genomföra vissa saker så de inte tappar vad de egentligen håller på med anser 

Lilja.  
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“Om inte IT-strategin stödjer affärsstrategin så är ju frågan vad den egentligen gör” 

(Andersson, Staples, 2011-05-05) 

 

Håkan Andersson nämner detta i intervjun men påpekar samtidigt att IT-strategin kan ha 

utrymme för utveckling och testning men då borde det istället finnas i affärsstrategin att 

just det ska göras. Andersson anser att det viktigaste för att skapa en samstämmighet 

mellan strategierna är att det måste finnas en tät kommunikation och ett nära samarbete. 

Det krävs även att besluten om strategierna tas på ledningsnivå och enbart på den nivån 

för att de ska kunna bli samstämmiga men även att det arbetas fram mallar eller ramar för 

hur strategiarbetet ska se ut. Om alla jobbar genom samma metod i hela organisationen 

skapas det lättare en förståelse mellan de olika aktörerna enligt Andersson. 

 

Andersson ser att en standardisering av infrastruktur gör att företaget sparar pengar och 

att det blir enklare att genomföra förändringar om alla har samma infrastruktur. Han ser 

även att arkitekturen är viktigt för att kunna skapa standardiserad data genom hela Staples 

koncernen. Samtidigt så nämner Andersson att det blir väldigt dyrt och komplicerat att 

ändra en arkitektur när den väl är satt. Som exempel tar han att de just nu håller på att 

implementera SAP genom hela organisationen men när det är klart blir det svårt att 

genomföra förändringar. 

 

Ett hinder som Jonas Toftefors ser för att kunna skapa strategic alignment är att personer 

i ledande befattningar inte alltid har så god kunskap om IT. Det leder till att de ser IT som 

något som de är tvungna att ha men som de inte har någon förståelse om hur det fungerar. 

Därför sätts IT lite vid sidan av i verksamheten. Under intervjun tar han upp hur IT ofta 

placeras nere i källaren och synen på dem är att de är bara sköter IT så att resten av 

verksamheten kan fortsätta med sina arbetsuppgifter. Enligt Toftefors kan IT aldrig hjälpa 

företaget att komma framåt om resten av verksamheten har den här synen. I grunden ser 

Toftefors ett problem att företag delar upp i verksamhet och IT. Den uppdelningen görs 

inte av några andra delar av företaget. 

 

“Du pratar inte om verksamhet och ekonomi, du pratar inte om verksamhet och personal, 

du pratar inte om verksamhet och tillverkning, så varför pratar man just om verksamhet 

och IT?” (Toftefors, Centiro Solutions, 2011-04-27)  

 

Toftefors ser att väldigt många företag gör just den distinktionen och undrar då om de 

inte ser IT som en del av sin verksamhet. Om synen på IT är att det är en del som inte 

riktigt ingår i verksamheten tror Toftefors att företaget har gjort ett fundamentalt misstag. 

 

En anledning till att uppdelningen sker kan enligt Toftefors vara att IT-avdelningen 

bygger upp murar runt sin egen organisation och har svårt att ta in beslut från den övriga 

verksamheten. Istället för att IT-avdelningen ska vara med och driva företaget framåt 

skapas en bromskloss för företaget. Istället för att kommunicera så kan affärssidan ibland 

utesluta IT-sidan för att de vill få igenom snabba beslut utan att behöva “vänta” på IT-

sidan. Toftefors menar att det behövs en dialog med ömsesidig respekt för att komma 

framåt, och komma ifrån problemsituationerna. Han nämner även att det måste finnas ett 
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samarbete då både affärs- och IT-sidans kunnande behövs för att möjliggöra ett bra 

slutresultat.  

 

Toftefors ser ibland en alltför stor inblandning av ledare inom affärsverksamheten i IT-

strategier som ett hinder. Han förklarar det genom att om affärssidan ser att 

konkurrenterna till exempel säljer på internet så kommer de och säger till IT-avdelningen 

att nu ska även deras företag sälja på internet. De ställer sig dock inte frågan om varför de 

ska sälja på internet och om det verkligen ger något värde. Risken blir att de IT-strategier 

som finns måste ändras konstant då affärssidan vill följa med vad som är modernt just för 

tillfället. 

 

Peter Lilja anser att det finns för lite IT-kompetens inom affärsledningar i dagens företag. 

Han nämner att IT-system är instabila saker som inte fungerar till 100 % samtidigt som 

inga företag fungerar till 100 %. Detta gör, enligt Lilja, att det är svårt att placera ut ett 

komplext IT-system och förvänta sig att det ska fungera likadant överallt. Med anledning 

av komplexiteten av IT-system behövs det enligt Lilja en god kompetens inom IT på 

ledningsnivå för att företaget ska kunna använda IT på ett bra sätt. Att förstå precis vad 

affärssidan vill ha ut av IT-investeringar och göra investeringen efter deras behov är ett 

område som har med kunskap och komplexitet att göra enligt Lilja.  

 

“Vi bygger olika hus, och de byggs utifrån vem som ska bo i huset. Samma tänk gäller 

med IT-system.” (Lilja, Gina Tricot, 2011-04-26) 

 

Andersson anser även han att det generellt finns för lite kunskap och erfarenhet hos 

beslutsfattare i verksamheter när det kommer till att få en samstämmig verksamhet. Mer 

där till så menar Andersson att det ofta beror på prioriteringsfel och att det är för mycket 

stress i dagens verksamheter. Han ger ett exempel på detta från den verksamhet han 

verkar angående tidsprioritering. 

 

“Det är väldigt vanligt att vi hamnar i ett 80-20 alltså att 80 % analys och 20 % framåt 

eller ännu värre” (Andersson, Staples, 2011-05-05) 

 

Andersson tycker det är viktigt att inte fokusera för mycket på det som varit utan anser att 

fokus bör ligga på nutid och framtid för att få företaget att gå framåt. Att skapa goda 

förutsättningar för att få en sammansvetsad verksamhet tar tid menar Andersson.  

 

Klyftan mellan IT- och ekonomidelen i ett företag är ett förekommande problem anser 

Andersson och menar på att det grundar sig i att IT är relativt nytt för företag. Ekonomi 

har åt andra sidan funnits väldigt länge och verksamheter förstår sig då bättre på ekonomi 

i större utsträckning. Andersson anser att det även råder en klyfta när det kommer till 

kunskap i ledningsgrupper. Det finns ett krav på att samtliga som sitter i ledningen har 

förkunskaper och förståelse om ekonomi fast inget krav på att ledningsgruppen ska ha 

samma kunskaper inom IT menar Andersson. Ett annat hinder för strategisk 

samstämmighet som han tar upp är att människor i stort och även verksamheter 

mystifierar det de inte förstår eller kan. Detta skapar enligt Andersson ett vi och dem 

tänk. Anledningen till att IT-funktionen ofta blir inramad i sin egen sfär inom ett företag 
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är enligt Andersson att personer är rädda för saker de inte förstår. IT-funktionen har dock 

samma problem med att förstå sig på andra avdelningar. Han tar upp ett exempel ifrån 

Staples där logistik har blivit ett avancerat specialistområde och har därigenom blivit en 

mer eller mindre självständig avdelning. 

4.2.2 Kommunikation och förväntningar på IT-investeringar 

 

Jonas Toftefors ser god kommunikation som en av de faktorer som gör att ett företag kan 

lyckas med att skapa strategic alignment. Samverkan genom kommunikation är ett 

grundläggande element när både IT-strategier och affärsstrategier ska formuleras. Han 

anser att det är viktigt att parter från olika delar i verksamheten medverkar vid 

formuleringen då det krävs aspekter från olika delar för att kunna formulera goda 

strategier.  

 

När Toftefors pratar om hur kommunikation ska ske i ett företag mellan IT och 

affärsverksamheten nämner han att det är viktigt att de som ska kommunicera med 

varandra befinner sig nära varandra för att ha möjligheten att träffas spontant. Graden av 

formalisering beror på vad som ska kommuniceras men det är framförallt viktigt att 

information om vad som är på gång i företaget är formaliserad enligt Toftefors. För om 

IT-avdelningen tidigt vet vilka idéer som finns i företaget kan de även ge tidig 

återkoppling på dessa. Genom att IT-avdelningen har fått information i ett tidigt stadium 

finns det även bättre förutsättningar att rätt beslut fattas. Om informativ kommunikation 

ut från IT-avdelningen tas i åtanke anser Toftefors att det skapar förutsättningar för att 

andra delar i organisationen redan tidigt kan komma med behov och idéer om hur de vill 

att en eventuell IT-investering ska se ut. För att dessa aspekter ska lyckas krävs det enligt 

Toftefors en hög grad av formalisering av kommunikationsvägar men en låg grad av 

formalisering av kommunikation 

 

Jonas Toftefors anser att inom företag förväntar sig ledningen ofta en snabbare effekt av 

sina IT-investeringar än vad som egentligen är möjligt. Han tror att det beror på dålig 

kommunikation mellan affärsverksamheten och IT-avdelningen. Eftersom det är IT-

avdelningen som har den bästa kompetensen inom just IT bör det finnas en 

kommunikation mellan dem och företagsledningen där just saker som vilka effekter som 

investeringen kommer få tas upp. 

 

När Toftefors pratar om förväntningar på IT-investeringar ser han att förväntningen bör 

vara som för vilken investering som helst. Han tar som exempel upp hur förväntningarna 

är vid en fastighetsinvestering. 

 

“Om man ska bygga ett nytt hus som vi gjorde här för något års sedan, så är det ingen 

som förväntar sig att man ska få ut någon nytta utav det huset förrän möjligtvis någon 

månad efter att du har flyttat in och når kanske inte full effekt förrän ett år efter att man 

har flyttat in.” (Toftefors, Centiro Solutions, 2011-04-27)  

 

Han fortsätter med att den analogi som finns vid en fastighetsinvestering även bör finnas 

vid en investering av IT-system. Dock är det inte så enligt Toftefors utan företag tror att 
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de ska få en snabbare effekt av IT-investeringar. Han tror det beror på dålig 

kommunikation av vilka goda effekter investeringen kommer ge. En anledning till att 

organisationen inte informeras om det mindre bra sidorna kan vara att IT-ledningen inte 

alltid har en framskjutande roll i företag säger Toftefors. En annan anledning som han 

nämner är att vissa företag har en mentalitet att om de skaffar ett visst IT-system så löser 

de alla problem. Men det är enligt Toftefors en farlig inställning då ett IT-system inte 

automatiskt löser problem. Det gäller att ha koll på sina mål, processer och den 

information som processer behöver innan ett system kan byggas för att kunna fungera bra 

i verksamheten. 

 

Under intervjun tar Toftefors upp den roll som en CIO har i ett företag. Den största 

svårigheten CIO:n har, är att ha behålla trovärdighet i affärsverksamheten men samtidigt 

även ha en trovärdighet i IT-avdelningen. Blir en CIO för affärsdrivande tappar personen 

respekt från IT-sidan och blir han eller hon för teknikdriven tappar ledningsgruppen 

förståelse för vad han eller hon pratar om. Toftefors anser därför att det är en balansgång 

och en kommunikativ förmåga som är grunden till att lyckas skapa respekt för IT-

avdelningen i ledningen och skapa respekt för ledningen i IT-avdelningen. För att lyckas 

med detta krävs det idag att en CIO har en bred kompetens med god förmåga att förstå 

affärsstrategier samt tekniska utmaningar. 

 

Lilja talar om att det är svårt att tillfredsställa ledningens önskemål om dessa inte 

kommuniceras till IT-avdelningen på rätt sätt. Lilja nämner vidare att han hade som krav 

när han började på Gina Tricot, att han skulle ha möten med sin chef varannan vecka. Det 

var viktigt för honom att dessa möten hade en bestämd dagordning på vad som skulle 

diskuteras. På detta sätt kunde han skapa en tydlighet mot ledningen om vad IT-

avdelningen arbetar med. Han anser dock att de på IT-avdelningen hade kunnat vara 

tydligare i sin kommunikation gällande förväntningar på IT-investeringar. Det som borde 

informeras till organisationen är att IT-systemen inte löser alla problem direkt utan att det 

alltid finns problem när systemet körs i början. Lilja menar att om detta hade skett hade 

även förväntningarna på vad systemet kunde göra blivit mer realistiska. Han nämner att 

de informerade verksamheten vad som skulle göras och varför det skulle göras, men att 

de missade att påpeka att det skulle uppkomma problem i början. 

 

Det är bra om det finns fastställda processer för kommunikation mellan IT-avdelningen 

och affärsverksamhetens beslutsfattare för att fastställa att kommunikation sker mellan 

dem anser Lilja. Som exempel på detta nämner han att de på Gina Tricot har 

förvaltningsmöten där de olika delarna på företaget träffas för att diskutera vad som ska 

göras och därmed även kunna göra prioriteringar tillsammans. Genom denna process 

skapas en helhetsbild av företaget med olika verksamhetsdelars perspektiv enligt Lilja. 

Han anser även att mötena är viktiga för att kunna skapa en förståelse i övriga 

verksamheten för hur IT-systemen fungerar och hur förändringar i ett system påverkar ett 

annat system. För Lilja är denna process mycket viktig för att verksamheten ska förstå 

varför det tar tid och kostar pengar att förändra systemen. 
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Lilja ser ibland att IT-avdelningen inte alltid ifrågasätter verksamhetens krav och behov 

tillräckligt. Processen att förändra eller köpa in ett nytt system genomförs ibland med för 

lite kommunikation mellan IT och affärsverksamheten och det leder till att IT ibland 

genomför något utan att ha en full förståelse för affärsverksamhetens egentliga behov. 

Om det är på detta sätt enligt Lilja, så är det svårt att lyckas med sina IT-investeringar.  

 

Andersson tycker att det kan finnas brister gällande kommunikation i verksamheter och 

särskilt mellan olika verksamhetsdelar. En anledning till det, sett från IT-sidan, kan enligt 

Andersson vara att det är enklast att bara sitta på sin avdelning och på så vis inte stöta på 

övriga i organisationen och få uppdrag av dem. Vidare så menar han att det ofta kan vara 

så att IT-funktionen får omöjliga uppdrag utan specificering. För att överbrygga dessa 

problem så anser Andersson att det krävs en bättre kunskap och förståelse mellan olika 

avdelningar.  

 

När beslut ska fattas så anser Andersson att det måste finnas en blandning mellan direkt 

styrning och konsensus. I Sverige är vi väldigt duktiga på att samarbeta och få med 

många i beslutsprocesserna och det anser han är positivt men han anser även att det 

ibland kan bli för långdraget och att det kan generera i att ett företag missar 

utvecklingsmöjligheter.  

 

Förväntningar på vad IT kan göra har blivit mer realistiska under de senaste åren enligt 

Andersson. Han nämner att han för tio år sedan ofta fick sitta i långa diskussioner om 

vilka effekter företaget kunde vänta sig av en investering. Nu ser han att organisationen 

har bättre kunskap och därmed behöver han inte föra lika mycket diskussioner om 

förväntningarna. 

4.2.3 Synen på nytta av IT-investeringar och dess mätning 

 

Toftefors ser en förändring i hur företag ser på IT. Något som detta märks på är att CIO:n 

har fått en mer framträdande roll i fler och fler företag. Toftefors tror att 

företagsledningar har insett att IT kan vara det som avgör om ett företag blir 

framgångsrikt eller ej. Det gäller även att företag ser investeringen inte bara som en 

kostnad utan att de får ut nytta av den enligt honom. Toftefors tar upp lageroptimerings 

system som ett exempel. Om ett företag ser systemet som ett sätt att hålla ordning på var 

varor befinner sig på lagret är det ofta en kostnadssyn. Om de däremot tycker att de har 

fått ett system som kan hjälpa till att prognostisera när företaget behöver göra inköp av 

vissa varor och därmed kunna korta lagerkostnaderna, då får de som företag även högre 

omsättning på varorna och synen på systemet blir en tillgång istället för enbart en 

kostnad. Toftefors menar dock att IT ofta ses som en kostnad för verksamheter.  
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“Om vi tittar i dagsläget så har vi kunder som ser IT som en ren kostnad och de ser inte 

vad du sparar på det. De tänker istället: men herregud, vi har lagt till x antal tusen i 

kostnad. Men de ser inte potentialen som öppnats. Vissa fall ser de en noll-noll balans. 

De ser att nu kan vi spara bort två personer och systemet kostar så mycket men bra då 

har vi räknat hem systemet. Men de ser inte det där vidare. Vad kan jag göra nu som är 

fördel mot mina konkurrenter? Den biten missar de ofta” (Toftefors, Centiro Solutions, 

2011-04-27)  

 

Inom samma ämne tar Toftefors upp hur IT kan användas i ett företag. Det kan ibland 

vara bra att implementera ett standardsystem men företaget måste ha i åtanke vad de har 

sagt ska vara det som de är starkast inom. Om IT-strategin säger att företaget ska vara 

bäst inom leveranstider så kanske inte ett standardsystem är en god idé. Om ett 

standardsystem implementeras för att bli bäst på leveranstider kan konkurrenter kopiera 

lösningen lättare än om de hade använt ett egenutvecklat system. 

 

När det gäller mätning tar Toftefors upp PENG-modellen som ett sätt att mäta nytta som 

många företag i Sverige använder sig av. Att dela upp effekter efter röda, gröna och gula 

nyttor ser Toftefors som ett bra sätt att redan innan investeringen sker kunna skapa 

scenarion som kan visa på om en investering är värd att genomföra eller ej. Vidare så 

konstaterar Toftefors att det inte går att mäta alla nyttor som IT-investeringar ger. Ett 

exempel på en röd nytta som han tog upp var att om ett företag som tidigare använde sig 

av någon gammal variant av Nokia mobiltelefoner väljer att investera i exempelvis 

iPhones till personalstyrkan, så kan det medföra att personalen blir mer tillags och mer 

motiverad. Bara en sådan liten investering kan medföra att en person som tidigare tänkt 

sluta kanske väljer att stanna kvar enligt Toftefors. Det är alltid svårt att mäta emotionella 

fördelar och nackdelar.  

 

Toftefors tar även upp att om ett företag ska göra en investering kan det vara bra att titta 

på vad kunderna egentligen vill ha. Har konkurrenter till exempel skaffat sig en webb-

shop så måste företaget göra en undersökning bland sina kunder för att ta reda på vad 

deras uppfattningar är om att de skaffar en webb-shop. Det gäller enligt Toftefors att 

verkligen fråga kunderna om hur de ser på en webb-shop och vad de vill ha för 

funktionalitet, istället för att gissa sig till vad kunderna vill ha. 

 

När Peter Lilja pratar om mätning nämner han att företaget har en kostnadssyn på driften 

av IT. Deras mätning går ut på att titta på hur kostnaden ser ut på drift av IT per omsatt 

krona. Görs en IT-investering för att effektivisera ska också kostnaden för driften vara 

lägre jämfört med tidigare. 

 

Andersson tror att ett problem när det kommer till att göra IT-investeringar är att det ska 

gå för fort fram. Att alla vill få ut nytta av investeringarna men ingen vill tala om hur det 

ska struktureras och ingen vill mata in uppgifterna. När en kravspecifikation är luddig så 

är det svårt att veta vilken information som behövs menar han. När kravspecifikationen är 

otydlig så drar projekt iväg tidsmässigt och kostnadsmässigt. Det är behoven som ska tala 

om varför en verksamhet ska göra investeringar och hur verksamheten ska tjäna på det 

menar Andersson.   
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Det svåraste med att få ut nytta av investeringar är att veta. och kunna formulera, vad som 

är verksamhets behov, säger Andersson i intervjun.  

 

“Kunskapen att formulera kravställningen, vad är det vi vill göra, hur ska det gå till och 

se ut, det är där det brister i de flesta företag” (Andersson, Staples, 2011-05-05) 

 

Håkan Andersson menar dock att den generella kunskapen om IT är en generationsfråga 

och kunskapen gällande IT kommer öka konstant.  

4.3 Sammanfattning av empiri 

4.3.1 Vad kan möjliggöra eller hindra strategic alignment? 

 

I kapitlet framgår det att strategisk samstämmighet mellan IT-strategier och 

affärsstrategier var viktigt för de tre respondenterna som deltog i intervjuerna. Att uppnå 

denna samstämmighet handlar i stort om kommunikation och samarbete mellan 

verksamhetens olika delar. Om det inte finns någon kommunikation blir det enligt 

respondenterna svårt att få IT-strategin och affärsstrategin att arbeta för att nå samma 

mål. Samarbete krävs för att alla delar ska kunna bidra med sin kompetens och 

komplettera varandra på ett bra sätt. Något som kan hindra detta är enligt respondenterna 

att ledningen i en del företag saknar IT-kompetens. Detta leder enligt en respondent till 

att IT-avdelningen skjuts åt sidan då det är svårt att förstå. Förståelsen för IT saknas i en 

del företag eftersom begreppet är relativt nytt och därför har kunskapen för området inte 

utvecklats fullt ut. Problemet med att det saknas förståelse är att det kan leda till att IT 

åsidosätts och placeras utanför verksamheten som en egen verksamhet enligt 

respondenterna. Då blir det svårt att få med IT i formuleringen av strategier och de har 

svårt att få med sin kompetens i verksamheten på ett bra sätt. 

4.3.2 Vilka är vanliga anledningar till att IT-investeringar ses som 
misslyckade? 

 

Kommunikation och kunskap återkommer i kapitlet när respondenterna pratar om IT-

investeringar. För att en IT-investering ska lyckas enligt dem, krävs en kommunikation 

inom företaget som kan generera i de verkliga behov som företaget har. Kompetens är 

även en faktor som tas upp i denna fråga då kompetensen inom IT, och även andra delar 

av verksamheten, styr om kraven och behoven verkligen blir de rätta för företaget. Det 

gäller även att titta på den externa marknaden vid en investering och se vad kunderna 

egentligen vill ha och inte enbart titta på vad konkurrenterna gör. Förväntningar är även 

en faktor som respondenterna tar upp och anser att de ofta är för höga. Dessa höga 

förväntningar uppstår ofta pågrund av att kunskapen inom IT ibland är låg men det blir 

därför viktigare för de personer med IT-kompetens att kommunicera ut på vilken nivå 

som förväntningarna bör ligga enligt respondenterna. 
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4.3.3 Hur uppfattas nytta av IT-investeringar? 

 
Respondenterna skiljer sig i synen och mätningen av nytta. De två största företagen har 

en kostnadssyn på IT och mätningen sker genom att se på vilka kostnader som de har 

sparat. Om en IT-investering gör att kostnaden för IT i företaget minskar är den lyckad. 

IT-företaget som en respondent arbetade på, såg enligt honom själv nytta som något som 

kunde genereras utan att kostnaden för IT minskade. Om en IT-investering gjorde att de 

kunde friställa två individer ett visst antal timmar i veckan skapade det nytta då de 

individerna kunde sysselsättas med andra arbetsuppgifter. Ett sätt att mäta dessa nyttor 

som en respondent tar upp, som frångår det kostnadsdrivande, är PENG-modellen. Att 

dela upp nyttor i olika segment beroende på hur lätta de är att mäta ser han som ett av 

flera sätt att mäta dessa nyttor utan att bli för kostnadsdriven. 

 

En av respondenterna ser en förändring i hur företag ser på IT och nytta. Han anser att 

den CIO:n i företag har fått en mer framträdande roll och det tyder enligt honom på att 

företag börjar inse att IT kan vara det som avgör om ett företag blir framgångsrikt eller ej. 
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5 Analys 
Kapitlet innehåller en jämförande analys mellan teorin och den empiriska 

undersökningen där likheter och skillnader angående vad teori och empiri tar upp 

återberättas. Syftet med att göra en jämförande analys är för att göra tolkningar som är 

väl grundade i teorin och empirin. Analysen har genomförts utefter den analysmetod som 

beskrivs i avsnitt 2.4.3. 

5.1 Strategisk samstämmighet 

 

Henderson och Venkatraman (se avsnitt 3.6, s.19) anser att strategic alignment består av 

två fundament som är viktiga att ha i åtanke när ämnet tas upp. Strategisk passform och 

funktionell integration är de två fundament som tillsammans utgör hur 

affärsverksamheten och IT är i harmoni med varandra. Harmonin mellan IT och 

affärsverksamheten kan enligt Luftman (se avsnitt 3.6, s.21) verka från båda sidor, det 

vill säga att IT är i harmoni med verksamheten men även att verksamheten är i harmoni 

med IT.  
 
I den empiriska undersökning som vi genomfört stärks teorin inom detta område. 

Toftefors och Lilja tar upp hur viktigt det är att strategier passar in i hur företagets 

struktur, arkitektur och processer ser ut. Ett företag fungerar inte om processerna ej är i 

linje med de externa strategier som satts upp. Lilja anser att det är affärsstrategin och IT-

strategin som styr hur den interna arkitekturen på IT-systemen ska se ut. Om företaget 

diskuterar om de ska utveckla ett befintligt system eller om de ska ta in något nytt beror 

det slutgiltiga beslutet på hur företagets affärsstrategier och IT-strategier ser ut. I Gina 

Tricot:s fall används “Enkelhet skall råda” enligt Lilja. Detta påverkar beslutet i den form 

att det enklaste är att låta en befintlig leverantör utveckla sitt system för att det är det som 

är enklast att hantera. Det som Toftefors och Lilja nämner är ett bra exempel på hur 

strategierna påverkar vilka val företaget gör på en arkitekturnivå för att det ska passa in i 

hur företaget arbetar. Den funktionella integrationen märks här då affärsstrategin 

påverkar hur IT ska hantera systemarkitekturen. Andersson ser att infrastrukturen 

bestäms av vilken strategi företaget har. Han nämner att strategin påverkar i Staples fall 

att de försöker standardisera infrastrukturen över hela organisationen för att dra ner på 

kostnader.  
 
Det vi märkte skillnad på i hur de olika respondenterna tänkte i frågan var i vilken 

bemärkelse de använde orden arkitektur och infrastruktur. Jonas Toftefors och Peter Lilja 

pratade mycket utefter arkitekturbegreppet medans Andersson talade främst om 

infrastruktur. Vi anser att detta beror på vilken bakgrund de har då Toftefors och Lilja 

framför allt arbetar med arkitekturfrågor och Andersson arbetar mycket med 

administrativa frågor. 
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Lilja anser att det är ytterst viktigt att affärsstrategin och IT-strategin har en harmoni 

mellan sig. Affärsstrategin ska enligt honom själv vara formulerad på lång sikt och tala 

om vart företaget ska någonstans. För att företaget ska lyckas med användandet av IT 

måste IT-strategin ligga parallellt med affärsstrategin och den ska användas aktivt. Detta 

blir för oss en motsägelse då Gina Tricot först nu i början på 2011 håller på att formulera 

sin första formella IT-strategi. Lilja anser dock att tanken gällande IT i företaget har varit 

konstant som en stödjande funktion och är mycket viktigt för att företaget ska fungera 

och därför måste IT ligga nära verksamhetens strategier. Med tanke på vad Lilja pratar 

om, märks det att han ser att IT kan ligga nära verksamhetens strategier utan att det krävs 

en formulerad IT-strategi. Det handlar mer om att hitta ett sätt att styra IT vilket kan 

liknas med Earls (se avsnitt 3.5, s.17) IM-strategi. 
 
Att IT ska ha en central roll är något som teorin framhäver. Konceptet med strategic 

alignment syftar till att IT ska kunna användas i företaget på ett sätt som skapar nytta. (se 

avsnitt 3.6, s.18) I den empiriska undersökningen pratar respondenterna mycket om hur 

viktigt IT är för företagets konkurrenskraft och fortlevnad. I Gina Tricot och Staples ses 

IT som en stödjande funktion som ska användas för att effektivisera processer genom 

hela verksamheten. I Centiro Solutions fall är IT mycket påtagligt då det ingår i deras 

kärnverksamhet. Jonas Toftefors nämner under intervjun att sättet på hur ett företag 

använder IT kan vara det som gör ett företag framgångsrikt. Då IT i dagens företag är 

utspritt i hela organisationen är det enligt oss elementärt att IT används på ett korrekt sätt. 

Att det finns en harmoni mellan IT och affärsverksamheten som Luftman (se avsnitt 3.6, 

s.21) beskriver blir därför extremt viktigt för att företaget ska kunna bli 

konkurrenskraftiga. 
 
Toftefors tar under intervjun upp hur IT kan möjliggöra nya sätt att konkurrera. Han 

anser att tekniken kan anpassas efter affärsstrategin men även att affärsstrategin kan 

anpassa sig efter ny teknik. I likhet med detta finns Henderson och Venkatraman:s (se 

avsnitt 3.7, s. 22-23) olika perspektiv på strategisk samstämmighet. Det Toftefors tar upp 

är både affärsstrategin som drivkraft och IT-strategin som drivkraft. När Lilja pratar om 

samma företeelse nämner han enbart hur tekniken anpassas efter affärsstrategin vilket är 

det historiskt mest vanliga synsättet. Vi tror att det beror på att Gina Tricot har synen på 

IT som en stödjande funktion och inte något som kan skapa direkta konkurrensfördelar. 

Det kan vara så att Lilja har en önskan att få vara mer inblandad i framtagandet av 

affärsstrategier för att kunna få större användning av sin IT-kompetens för att driva 

företaget framåt. Han nämner att han inte är inblandad alls i framtagandet av 

affärsstrategier samtidigt som han anser att det finns för lite IT-kompetens i 

företagsledningarna.  
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5.2 Hinder och möjliggörare för strategic alignment 

 

De tolv olika faktorer som Luftman (se avsnitt 3.6, s.21) tar upp gällande vad som 

möjliggör och vad som hindrar samstämmighet mellan IT-strategier och affärsstrategier 

återkommer i empirin. Att det finns stöd för IT från ledningshåll ser respondenterna som 

en självklar faktor för att kunna lyckas. Samtliga respondenter tycker det är viktigt att IT 

är med i formuleringen av affärsstrategier samt att IT verkligen har en förståelse för 

verksamheten. Saknas denna förståelse kan inte IT möta de krav och behov som 

verksamheten har enligt Peter Lilja. Detta kan kopplas till Luftmans (se avsnitt 3.6, s.21) 

tabell över vad som möjliggör eller hindrar strategic alignment genom att den tar upp att 

IT måste ha en förståelse för verksamheten.  
 
Under intervjun pratade Toftefors om hur viktigt det är att alla delar i en verksamhet är 

med och arbetar med strategier. Att få med alla aspekter i ett företag är viktigt enligt 

Toftefors för att kunna skapa goda strategier.  
 
“Hela idén med både affärsstrategin och IT-strategin det är att det måste komma parter 

från olika delar av organisationen som samordnar, är det bara IT-folk så blir det 

pannkaka. Då missar man kundaspekten och marknadsaspekten. Blir det bara 

marknadsfolk blir det också pannkaka för då får du spaghettisystem bakom kulisserna 

som inte hänger samman och inte har någon röd tråd i sig . Utan du måste ha 

samverkan.” (Toftefors, Centiro Solutions, 2011-04-27) 
 
Ett partnerskap mellan IT och affärsverksamheten, som är den faktor som ligger fyra på 

rankingen i Luftmans (se avsnitt 3.6, s.21) tabell, ser Toftefors därför som en självklarhet. 

Lilja ser att det krävs ett nära samarbete mellan IT och verksamheten men han nämner 

inte det nära samarbete som Toftefors gör gällande strategier. Med tanke på att Lilja 

säger att han inte är involverad vid formuleringen av affärsstrategier drar vi slutsatsen att 

samarbetet mellan de olika avdelningarna inte är lika stort som på Centiro. Inte heller 

Andersson är med och direkt skapar övergripande strategier för sin verksamhet då detta 

sker på europeisk nivå. Han anser att det krävs att beslut tas på ledningsnivå och enbart 

på den nivån för att det ska kunna råda samstämmighet mellan strategierna. Andersson 

menar att det bör arbetas fram ramar eller mallar för hur strategiarbetet ska se ut. Om alla 

arbetar genom samma metod i en verksamhet så är det enklare att skapa en förståelse 

mellan olika aktörer enligt Andersson. De ramar och mallar som han nämner tas ej upp i 

samma bemärkelse i teorin. Det kan enligt oss vara ett sätt att säkra att företaget arbetar 

på samma sätt. 
 
Att prioritera sina IT-projekt på ett bra sätt är något Luftman (se avsnitt 3.6, s.21) tar upp 

som en möjliggörare i sin artikel. Prioritering av projektet ser vi som något som kanske 

borde ligga högre upp i listan eftersom det är svårt att få en väl fungerande organisation 

om detta görs fel. En avdelning som har stort behov av ett nytt system där processerna 

sinkas av ett dåligt system borde prioriteras före en avdelning som har ett någorlunda 

fungerande system. Jonas Toftefors nämner även att ett företag måste prioritera och tänka 

till om vad deras organisation ska vara bäst på. Han tar ett exempel med leveranstider där 

det viktiga för företaget att tänka på, är att om de köper ett standardsystem för att korta 
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ner leveranstiderna så är det lätt att kopiera för konkurrenter. Vi ser här att det är viktigt 

att prioritera vad de ska vara bäst inom och satsa på det för att kunna skaffa 

konkurrensfördelar.  
 
Vi tror det krävs IT-kompetens i ledningen för att det ska fungera då det är de individer 

med den kunskapen som vet vilka system som kan hjälpa företaget i dessa satsningar. 

Saknas kompetensen ser vi att det system som implementeras ofta kan vara ett 

standardsystem eftersom företagsledningen saknar kompetensen att veta vad som kunde 

stödja processerna på ett bättre sätt och skapa konkurrensfördelar. Att IT och 

verksamheten saknar en nära relation är ett av Luftmans (se avsnitt 3.6, s.21) hinder som 

kan passa in i denna situation. Relationen bygger enligt oss på att företagsledningen 

verkligen kommunicerar vad de vill åstadkomma och att IT kan ta till sig detta och 

därmed kunna ge förslag på vad som kan göras. Det krävs därför att budskapet är 

formulerat på ett sätt som är lätt att förstå så det inte uppstår hinder eller störningar som 

Larsson (se avsnitt 3.10, s.27) och även Tonnquist (se avsnitt 3.10, s.27) nämner.  
 

Att det inte finns stöd för IT i ledningen tas fram i empirin och i Luftmans (se avsnitt 3.6, 

s.21) hinder, en anledning som nämns i empirin är att ledningen saknar IT-kompetens. 

Det är svårt att stödja något som de inte har kunskap och förståelse för. Toftefors nämner 

i intervjun att, om ledningen saknar IT-kompetens, blir det lätt att de inte riktigt vill ta tag 

i det och IT-avdelningen hamnar lite på sidan av. Han tycker det talar för sig själv när IT-

avdelningen är placerad nere i källaren. Håkan Andersson instämmer i att kunskapen av 

IT är generellt sett svag i ledningsgrupper. Att det inte finns något speciellt krav för IT-

kompetens i ledningssammanhang ser Andersson som ett stort hinder för att få en 

samstämmig organisation. Han nämner samtidigt att det förväntas finnas kunskap om 

ekonomi och andra verksamhetsdelar men att IT inte riktigt har kommit till det stadiet att 

det tas för givet att kunskapen ska finnas. Vidare så tar Andersson upp ett annat hinder 

till att få strategisk samstämmighet som är kopplat till bristen på kunskap, nämligen att 

människor är rädda för det de inte förstår. Det skapas en mystik om avancerade 

verksamhetsområden menar Andersson. Det är inte enligt honom ett specifikt problem för 

IT-avdelningar utan att det gäller alla verksamhetsdelar.  

 

5.3 Lyckade IT-investeringar och affärsnytta 

När nyttan av en IT-investering ska uppskattas så menar Lundberg (se avsnitt 3.8, s.24) 

att det är förväntningarna som avgör om en investering ses som lyckad eller misslyckad. 

Lilja är inne på samma linje när han talar om företags övertro på att allting kommer att bli 

bättre med en gång bara för att det görs investeringar i ett nytt system. Det går i linje med 

vad Lundberg (se avsnitt 3.8, s.24) menar om att förväntningarna ofta sätts för högt i 

dagens företag.  
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Även Jonas Toftefors stämmer in på den bild som Lilja målar upp angående 

förväntningar på IT-investeringar. Toftefors anser att det finns en omogen tro, framförallt 

utanför IT-branschen. Detta kan jämföras med Haverblad (se avsnitt 3.8, s.24) och hur 

hon ser att det finns en övertro till tekniken. Anledningen till att det uppstår är enligt 

Toftefors dålig kommunikation mellan de olika verksamhetsdelarna. Han ger även ett 

exempel på förväntningar för IT-investeringar i en organisation. 

 
“Om man ska bygga ett nytt hus som vi gjorde här för något års sedan, så är det ingen 

som förväntar sig att man ska få ut någon nytta utav det huset förrän möjligtvis någon 

månad efter att du har flyttat in och når kanske inte full effekt förrän ett år efter att man 

har flyttat in.” (Toftefors, Centiro Solutions, 2011-04-27)  

 
Haverblad (se avsnitt 3.8, s.24) menar på att det är för mycket fokus på tekniken och vad 

som ska investeras istället för att ta reda på varför investeringen ska ske.  
 
Lilja anser att det från leverantörers håll sällan förklaras för en verksamhet att det aldrig 

blir 100 % bra med en gång och att inte nyttan kommer att visas år ett. Lundberg (se 

avsnitt 3.8, s.24) diskuterar leverantörernas roll i en investering då han anser att de 

bygger upp förväntningarna hos företagen. Men Lilja ser även att förväntningar på 

systemet beror på till vilka, och var i verksamheten systemet sätts in. Ett system kan 

uppfattas på olika sätt på olika platser beroende på hur individerna som arbetar där 

uppfattar systemen. Lilja nämner inte enbart leverantörens ansvar utan menar att 

problemen ligger även i den egna verksamheten och att det finns ett ansvar för IT-

funktionen i verksamheter att tydligare förklara vilka följder och konsekvenser en 

implementering av ett nytt system får för en verksamhet. Lilja tror att det är bra om en 

IT-funktion i en verksamhet samarbetar med ledningen och förmedlar vad det antagligen 

kommer att bli för följder för verksamheten. Då kan ledningen få en bättre insyn över 

kommande problem så att de kan förmedla ut det till hela verksamheten. För att detta ska 

fungera anser vi att det krävs det partnerskap som Luftman (se avsnitt 3.6, s.21) nämner 

mellan IT och verksamheten.  
 

Kommunikationen är viktig mellan Gina Tricot:s IT-leverantörer och verksamheten 

menar Lilja och nämner att de har en bra kontakt men samtidigt att leverantörerna är 

ganska självständiga. Ett möjligt problem som vi ser i detta är att Gina Tricot kan ge allt 

för mycket tilltro till att leverantörer ska föra utvecklingen framåt. När ett företag har sin 

IT utanför sitt egna hus så missar de ofta innovation och konkurrensfördelar på grund av 

att IT-leverantörer inte enbart utvecklar IT-lösningar till ett företag. Därigenom får flera 

verksamheter liknande IT-lösningar. Det kan liknas med det Lundberg (se avsnitt 3.8, 

s.25) menar om att IT-lösningar sällan får vara unika och kopieras ofta av konkurrenter. 

Vidare så behöver inte det betyda att det är fel att investera i standardlösningar utan det 

handlar mer om hur en verksamhet använder de standardlösningar som de har investerat 

i. Haverblad (se avsnitt 3.8, s.25) samt Falk och Olve (se avsnitt 3.8, s.26) nämner detta 

fenomen och menar att det är inte IT i sig som skapar mervärde utan värdet skapas när en 

verksamhet använder den på rätt sätt. 
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För att återgå till det Toftefors säger på sidan 45 så liknar det den bilden som Lilja ger, 

om att IT inte tillåts ha en viktig roll i ledningen medför enligt oss att det blir upplagt för 

misstag angående frågor om IT-investeringar. När det inte finns tillräcklig kunskap om IT 

i ledningsgruppen så är det inte konstigt att det blir många felsteg när det kommer till IT-

investeringar. När Håkan Andersson talar om IT-investeringar så menar han att den 

största problematiken med att göra en investering är att veta vad verksamheten behöver 

och vill ha. Vidare så anser han att verksamheter har generellt problem med att skapa en 

god kravspecifikation. Anledningen till det är enligt Andersson att det saknas god 

kunskap hos beslutsfattare och då i synnerhet när det gäller IT. Det krävs en gedigen IT-

kunskap för att kunna skapa en väl genomförd kravspecifikation.  
 
“Kunskapen att formulera kravställningen, vad är det vi vill göra, hur ska det gå till och 

se ut, det är där det brister i de flesta företag” (Andersson, Staples, 2011-05-05) 

 
Det Håkan Andersson nämner går in i vad Haverblad (se avsnitt 3.8, s.24) anser om att 

företaget måste titta på varför investeringen ska ske. Svårigheten att skapa en god 

kravspecifikation tror vi kan skapa en rädsla som lätt kan få företaget att fokusera på 

tekniken och vad som ska investeras istället för varför. 
 
Just kunskapsmässigt så tycker Håkan Andersson att IT-kunskaper generellt sett har blivit 

högre inom verksamheter och ser det lite som en generationsfråga. Så Andersson anser 

inte att det finns samma övertro till IT som det fanns för tio år sedan vilket medför att 

även kravspecifikationerna blir allt bättre. Dock så menar Andersson att det är bäst om 

det finns en eller några i ledningen som är ytterst IT-kompetenta och kan fatta beslut utan 

att alla ska vara med och ha åsikter. 

5.4 Kommunikation och strategisk samstämmighet 

För att lyckas med strategic alignment så måste en verksamhet ha en effektiv 

kommunikation (se avsnitt 3.6, s.21). I den empiriska studien märktes det att ledstjärnan i 

samtliga berättelser är just kommunikationen mellan personer och företagsdelar. Lilja 

berättar att i deras organisation så är kommunikationen, särskilt mellan han själv och den 

administrativa chefen, vital för att han ska få reda på var företaget vill och om vad som 

ska göras. Men vi ser ett möjligt problem med samarbetet mellan Lilja och den 

administrativa chefen då Lilja själv inte får tillgång till förstahandsinformation. Även om 

Lilja menar att hans kontakt är mycket kunnig inom området IT, så kan det vara så att 

viss information från företagsledningen försvinner. Larsson (se avsnitt 3.10, s.27) tar upp 

att budskapet i en kommunikativ situation kan förändras om det förs vidare på grund av 

att olika personer tolkar budskapet olika. När Lilja inte närvarar vid framtagandet av 

strategier eller när ledningen träffas så kan det bli svårt för honom att få en övergripande 

bild om hur verksamheten ser på olika frågor anser vi. Frågan vi ställer oss är om IT och 

affärsverksamheten i Gina Tricot verkligen har ett nära samarbete eller om det är en 

avsaknad av just detta i företaget. Luftman (se avsnitt 3.6, s.21) tar upp denna avsaknad 

av en nära relation som det högst rankade hindret för att lyckas med strategic alignment. 
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När vi talade med Jonas Toftefors så poängterar även han att kommunikation och 

ömsesidig respekt är nyckeln till att få samstämmiga strategier. Vidare så verkar Centiro 

vara en platt organisation där det finns samarbete och kommunikation på daglig basis. 

Toftefors och hans arbetskamrater träffas och samtalar och löser problem som ett lag 

enligt honom själv. Samverkan mellan verksamhetsdelar är något som råder i Centiro 

enligt Toftefors och detta på grund av att de har ett nära samarbete. Dessutom har en 

person aldrig längre än en person till VD:n vilket gör att kommunikationen och 

samarbetet underlättas. Vi ser dock att denna platta organisation gör att 

kommunikationen kan flyta på ett annat sätt än vad det kan göra i större organisationer 

som Staples och Gina Tricot.  Genom att de har korta kommunikationsvägar uppstår 

troligen inte lika mycket störningar eller hinder när kommunikationen sker. Genom att 

färre personer tolkar budskapet förändras det inte i samma utsträckning på det sätt som 

Larsson (se avsnitt 3.10 s.27) beskriver. 
 

Håkan Andersson pratade generellt om att det ofta finns en klyfta mellan IT-funktioner 

och de andra delarna i en organisation. Anledningen till att det är så är enligt Andersson 

att det finns för dålig övergripande kunskap mellan verksamhetsdelar och även att 

kommunikationen däremellan är bristfällig. Lösningen på problemen är enligt honom att 

gå ut och kommunicera mer i verksamheter och inte bara låsa sig fast i sina respektive 

företagsdelar. Det är även viktigt att personal har en god övergripande kunskap. Det 

räcker inte att endast ha kunskap om till exempel IT utan det krävs kunskap om flera av 

verksamhetens olika delar för att ha goda förutsättningar till att få en bra kommunikation 

menar Andersson. Det kan kopplas till Luftman (se avsnitt 3.6, s.21) som menar att det 

måste finnas en harmoni mellan IT och verksamheten. Samtidigt finns en tydlig koppling 

till Luftmans (se avsnitt 3.6, s.21) hinder där avsaknaden av förståelse för 

affärsverksamheten från IT-sidan är en viktig faktor. Gällande kommunikation kan det 

resonemang som Andersson för kopplas mot det Tonnquist (se avsnitt 3.10, s.27) 

beskriver om att mottagaren måste ha möjlighet att förstå avsändaren. Kunskap om olika 

verksamhetsdelar skapar större förutsättningar för avsändaren att formulera ett budskap 

som mottagaren kan förstå. 

5.5 Sammanfattning av analys 

 

Empirin och teorin tar båda upp att företagets externa och interna domän måste passa 

varandra. Processerna inom företaget styr de externa strategierna samtidigt som de 

externa strategierna kan styra de interna processerna. De val som görs i strategierna styr 

även hur företagets interna IT ska se ut, likt hur de strategierna styr hur arbetsprocesserna 

ser ut. Det sätt som den externa och den interna domänen ska passa in i varandra gäller 

även de två externa domänerna som tas upp i strategic alignment model av Henderson 

och Venkatraman (se avsnitt 3.6, s.18-19). Att affärsstrategin och IT-strategin ska passa 

in i varandra är något som även är återkommande hos respondenterna som anser att det är 

mycket viktigt. 
 
Respondenterna såg att IT hade en central roll i deras respektive företag. Antingen som 
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en stödjande funktion som var utspridd över hela företaget eller som något som företaget 

konkurrerade med i större utsträckning. Henderson och Venkatraman (se avsnitt 3.7, 

s.22-23) tar upp det som olika perspektiv där IT-strategin eller affärsstrategin är 

drivkraften. IT som en stödjande funktion har affärsstrategin som drivkraft och det är den 

som styr hur IT ska användas i det dagliga arbetet. När IT används som konkurrensmedel 

är oftast IT-strategin den drivande kraften och den bestämmer hur IT ska användas för att 

skapa konkurrensfördelar. 
 
Luftmans (se avsnitt 3.6, s.21) möjliggörare och hinder för att få samstämmiga strategier 

stämmer bra överens med empirin. Att IT ska ha stöd från ledningshåll, att IT ska vara 

med i formuleringen av affärsstrategier och att IT verkligen har förståelse för 

verksamheten ser respondenterna som något som möjliggör strategic alignment. En 

anledning som tas upp för att IT saknar stöd från ledningen är att ledningen saknar 

kompetens inom IT. I empirin tas den bristande kompetensen upp även som en anledning 

till att verksamheter ibland skiljer på verksamhet och IT. IT blir en avdelning som är svår 

att handskas med genom att den är svår att förstå. Anledningen till att det är svårt att 

förstå menar respondenterna beror på en bristande kunskap om IT. Partnerskapet mellan 

IT och affärsverksamheten som teorin tar upp återkommer som en möjliggörare i 

empirin. Affärsverksamheten och IT ska alltid samarbeta enligt de respondenter som 

tillfrågades.  

 
För att skapa nytta med sina IT-investeringar finns det inga genvägar påstår samtliga tre 

respondenter. Att det krävs en grundlig IT- och verksamhetskunskap för att kunna peka ut 

vad det är som ett företag behöver och på vilka fält det kan utvecklas nämns både i teorin 

såsom i empirin. Kunskapsbristen leder ibland istället till att företag hänger upp sig på 

vad som är modernt och vad andra företag investerar i vilket kan liknas med vad 

Haverblad (se avsnitt 3.8, s.24) nämner angående IT-investeringar där frågan har varit 

vad som ska investeras och inte varför. 
 
Att en IT-investering ofta ses som misslyckad menar respondenterna är ett resultat av för 

höga förväntningar vilket även kan kopplas till Lundberg (se avsnitt 3.8, s.24). Företag 

och leverantörer måste arbeta med att förmedla rätt förväntningar till sin personal och 

intressenter. Nyttan kommer sällan år ett. Vidare så anser respondenterna att IT inte får 

en tillräckligt stor roll i ledningssammanhang.  
 
Kommunikation beskrivs som en viktig nyckel till att nå framgång enligt respondenterna. 

Den ser dock olika ut på de tre företagen. På de två större företagen så verkar det som att 

kommunikationen inte är lika vardaglig som den verkar på det mindre. Men samtliga 

respondenter menar att en god kommunikation är vad som möjliggör strategisk 

samstämmighet. För att få reda på vart företaget vill och vad det vill uppnå så krävs det 

att det finns en nära koppling mellan alla olika verksamhetsdelar. Den kopplingen är 

långt ifrån självklar i företag menar respondenterna. Det är lätt att bara umgås med sin 

specifika avdelning och på så vis inte få information av övriga verksamhetsdelar. 

Lösningen på det problemet kan vara så enkelt som att våga sig ut och samtala med de 

övriga i ett företag menar två av respondenterna.   
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6  Slutsatser och utvärdering av studien 
I kapitlet belyses de slutsatser som gjordes ifrån analysen. Kapitlet innehåller även en 

utvärdering av studiens genomförande samt förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Slutsatser 

Slutsatserna har vi valt att dela in i de forskningsfrågor som beskrivs i avsnitt 1.3.1. Då 

de underliggande forskningsfrågorna ligger till grund för att besvara den övergripande, 

börjar kapitlet med slutsatserna för de underliggande forskningsfrågorna som sedan följs 

av den övergripande forskningsfrågan. 

6.1.1 Vad kan möjliggöra eller hindra strategic alignment? 

Det mest framstående som kan möjliggöra strategic alignment, som har framkommit i 

analysen, är ett nära samarbete mellan verksamhetens olika avdelningar. Under vår 

analys framgick det att kompetensen, och det sätt som individer med olika kompetens 

kompletterar varandra, är viktig när strategierna formuleras. Eftersom olika individer har 

olika kompetens behöver verksamheten samarbeta för att strategier som är samstämmiga 

ska kunna formuleras.  
 
För att samarbetet ska kunna fungera krävs en god kommunikativ förmåga i 

verksamhetens delar. Individerna i företaget behöver även ha en förståelse för 

verksamhetens olika delar för att kommunikationen ska föras på ett bra sätt. När IT 

diskuteras i detta avseende framstår ett hinder där en rädsla skapas för ämnet då det är 

svårt att förstå sig på IT på grund av dess komplexitet. För att rasera dessa 

kommunikationshinder ser vi att IT-verksamheten i företag behöver bli bättre på att 

använda ett språk som resterande delar av verksamheten kan förstå. Om det sker blir det 

även lättare för ledningen att stödja IT och inte skjuta det åt sidan. 
 
Att ledningen i många företag behöver utveckla sin IT-kompetens är något som 

framkommer flertalet gånger i analysen. En ökad kunskap leder enligt oss till att 

förståelsen för vad IT kan genomföra ökar och det medför att det blir lättare att formulera 

strategier som ligger i linje med varandra. Saknas kompetensen kan det medföra att IT 

skjuts åt sidan, som nämnts i tidigare stycke, och IT blir en avdelning skild från den 

övriga verksamheten. Sker denna distinktion blir det lätt ett “vi och dem” tänk som enligt 

oss skadar företagets förmåga att samarbeta. Då det krävs ett nära samarbete för att kunna 

lyckas med att skapa samstämmighet mellan strategierna blir det svårt om det synsättet 

finns. Om det finns klyftor inom företaget saknas ett nära samarbete och det blir svårt att 

få en fungerande kommunikation. 
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6.1.2 Vilka är vanliga anledningar till att IT-investeringar ses som 
misslyckade? 

 

Ett misslyckande kan uppfattas på olika sätt beroende på vem som får frågan. IT-

investeringar är ofta omfattande och kvaliteten på IT-lösningarna blir inte lika för alla 

delar av ett företag. Kvaliteten av investeringarna beror på hur förstudien har sett ut och 

hur bra kravspecifikationen är formulerad samt hur företaget använder investeringarna.  
 
Förväntningar ses som den största faktorn när ett misslyckande pekas ut. Respondenterna 

och författare till teorin menar att det måste finnas en mer realistisk bild av vad IT-

investeringar kan bidra med. Att IT kan lösa alla problem och att hitta den perfekta 

lösningen som driver företaget framåt genom enbart en IT-investering ser vi som ett 

farligt synsätt. Istället för att få någon lösning som löser alla problem, som vissa företag 

tror, ses istället investeringen som ett misslyckande när lösningen är implementerad och 

problemen med lösningen börjar komma upp till ytan. Förväntningarna på teknik och IT 

behöver därför tonas ner till rätt nivå och det är viktigt att förmedla att en investering, 

särskilt när det gäller IT, inte kommer att generera intäkter från dag ett utan att ett företag 

måste se det hela med ett längre perspektiv.  För att förväntningarna ska hållas på en 

realistisk nivå så krävs det att det finns personer med bred IT-kunskap som kan förmedla 

de troliga följderna en IT-investering kommer att generera. Dock har IT-kunniga en 

tendens att tala i tekniktermer när de pratar om IT och beslutsfattare saknar ibland 

förmågan att förstå sig på ett tekniskt språk. Så en viktig aspekt är återigen att IT-folk 

måste bli mer kunniga att översätta det avancerade IT-språket till ett som är begripligt för 

resterande verksamhet. 

 
För att kunna kommunicera med framgång så krävs det att de som för samtal och 

förmedlar ett budskap är kunniga på sitt område, men det är även viktigt att de har en 

övergripande kunskap om övriga företagsområden. En generell kunskapsbrist när det 

kommer till att förstå sig på andra företagsdelar än sin egen återkommer både i empirin 

och teorin i vår studie och det ses som ett av de absolut största hindren för att genomföra 

lyckade IT-investeringar.  

 
En anledning till att IT-investeringar uppfattas som misslyckade är att det ställs fel krav. 

Företag har generellt svårt för att skapa en kravspecifikation som verkligen återspeglar 

behov, utvecklingsmöjligheter och önskemål. Kommunikation mellan personal och 

ledning måste vara god för att behoven ska lysa igenom.  En övertro till tekniken 

återkommer som en anledning till IT-investeringar misslyckas och företag verkar ibland 

glömma att det trots allt är hur människor använder sig av tekniken som skapar nytta.  
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6.1.3 Hur uppfattas nytta av IT-investeringar? 

 
Återkommande i analysen är att nytta är en upplevelse. Den upplevda nyttan beror på 

vilka förväntningar företaget har på investeringen. Det framgår även i analysen  att nyttan 

av IT inte alltid tas upp i investeringar. De två större företagen som intervjuades pratade 

mycket om att IT är en kostnad och det är kostnaden som ska minska vid en investering 

inom IT. De personer som intervjuades hade dock synen att IT-investeringarna i 

respektive företag hade genererat nytta men när de pratade om hur de tog mått på om IT-

investeringarna hade genererat nytta gick de direkt in på att kostnaderna hade minskat. 

Kostnadssynen på IT kommer ibland ifrån att ledningen i vissa fall saknar god kompetens 

inom IT. Därför blir synen på IT som en stödjande funktion som mäts genom att se på hur 

mycket företaget sparar in på sina kostnader. Kostnadssynen är det som historiskt sätt 

varit vanligast och det finns fortfarande kvar i vissa företag.  
 

En respondent såg dock en förändring i IT-kompetensen i företag genom att det sker en 

generationsväxling. Att kompetensen är en generationsfråga är något vi är beredda att 

hålla med om. Om en person har växt upp med att använda IT dagligen finns det större 

förutsättningar för att skapa en grundläggande kunskap i ämnet. Om den grundläggande 

kunskapen finns blir det lättare att ha en mer realistisk bild av vad IT kan bidra med i 

företagssammanhang. 

6.1.4 På vilket sätt kan strategic alignment leda till ökad nytta vid IT-
investeringar? 

 

För att nyttan ska kunna realiseras av IT-investeringar så krävs det en förståelse om vilka 

mål som IT-investeringarna skall hjälpa till att uppfylla. Strategierna i ett företag är det 

som ska förklara hur de ska uppnå företagets mål och med vilka medel det ska vara 

möjligt. Att ha strategic alignment menas att strategier ska vara sammanflätade och 

arbeta tillsammans för att möjliggöra uppfyllelsen av ett företags olika mål. För att kunna 

formulera goda strategier som kan uppfylla de målen anser vi att det krävs ett samarbete 

mellan verksamhetens olika delar. Det gäller att alla delar får ge input till den strategiska 

formuleringen just för att den externa och den interna domänen ska passa varandra. Det 

är lättare att formulera goda strategier om de kompetensområden som finns i företaget 

verkligen får bidra med sin kompetens. Samstämmiga strategier är ingenting som kan 

skapas utan kunskap. För att kunna sammanfläta alla strategier med varandra så måste det 

finnas en bred kompetens bland de människor som ska skapa dem. Kompetensen bör 

minst vara övergripande och omfatta samtliga företagsdelar så att strategierna knyts 

samman på ett korrekt sätt.  
 
För att alla i ett företag ska få klarhet om vad företaget vill genomföra, och vart företaget 

vill i framtiden, så krävs det ett tätt samarbete som genomsyrar hela organisationen. Det 

är inte enkelt att lyckas med denna företeelse då alla människor uppfattar och tolkar saker 

olika. Därför är kommunikation och ett nära samarbete en stark koppling mellan IT-

investeringar som genererar i nytta, och strategic alignment. Alla individer i en 

organisation måste ha samma syn på vad som menas med, och är strategiernas syfte. Om 

det finns en klarhet i strategierna och vart företaget vill är det lättare att ta beslut om 
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exempelvis vilken IT som företaget ska investera i för att uppnå de uppsatta målen. 

Investeringarna styrs av IT-strategin och affärsstrategin och om dessa inte är 

samstämmiga blir det svårt att investera rätt. När strategierna inte pekar mot samma håll 

och mål så blir det svårt att göra en investering som verkligen passar företaget och dess 

mål. Nytta av IT-investeringar genereras om företaget verkligen har tittat på vad de 

behöver. Det gäller att se på om den tänkta investeringen passar företaget och om den 

verkligen kommer att ge någon fördel för företaget. Genom att ha samstämmiga strategier 

blir det lättare att se vilka mål som företaget vill uppnå och på vilket sätt det ska ske. IT-

investeringar kan då genomföras så att de passar de samstämmiga strategier som har 

formulerats. Om ett företag har en god insikt om hur en IT-investering skall hjälpa till att 

uppfylla målen, så finns goda möjligheter att lyckas med en investering inom IT och att 

den kommer generera i nytta. 

6.2 Utvärdering  

 

I avsnittet utvärderar vi studien utefter den utvärderingsmetod som beskrivs i avsnitt 

2.4.4. 

 

När vi läst texter och lyssnat på respondenter har vi i största mån undvikt att forma 

informationen efter egna värderingar. I de fall som vi tolkat och använt vår förförståelse 

så har vi tydligt redovisat att det är vår egen uppfattning. En perspektivmedvetenhet anser 

vi därför ha anlagts. 

 

Då vi ville undersöka våra forskningsfrågor utifrån ett perspektiv som innehöll sociala 

tendenser så valde vi att genomföra studien kvalitativt. För att fånga de sociala 

tendenserna ansåg vi att intervju som insamlingsmetod passade vår studie. Vi anser att 

det hade varit svårt att fånga dessa om vi genomfört studien efter ett kvantitativt 

förhållningssätt. Att till exempel använda enkät som insamlingsmetod hade inte genererat 

i det djup vi sökte i den data som analyserades. Att vi genomförde analysen genom en 

kvalitativ analysmetod medförde att vi kunde tolka data som var informationsrik. Då det 

finns en harmoni mellan studiens forskningsfrågor, insamlingsmetod och analysmetod 

möjliggör det en intern logik. 

 

Vi anser att de personer som valdes ut för studien kunde bidra med relevant information. 

Genom att vi använde oss av den urvalsmetod som beskrivs i avsnitt 2.4.2 kunde vi 

genomföra intervjuer med personer som hade erfarenhet inom forskningsämnet och som 

kunde bidra med relevant information. Eftersom strategier och IT-investeringar är 

områden som de flesta större företagen arbetar med på något sätt, krävdes det inte enligt 

oss att vi genomförde intervjuerna på ett specifikt företag. 

 

När intervjuerna genomfördes så gavs möjligheten för respondenterna att vara anonym. 

Möjligheten att vara anonym togs upp innan intervjutillfällena. Hade vi ställt frågan vid 

ett senare tillfälle och inte innan intervjuerna så hade det kunnat medföra att 

respondenterna inte svarat ärligt utan istället maskerat sina svar för att skydda sig själva. 

Dock så var det ingen av de personer som intervjuades som valde att vara anonym. Det 

hade kunnat vara en bra idé att hålla respondenterna anonyma ifall mer känslig 
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information lämnats ut under intervjuerna. Då vi har varit väldigt noga med att 

transkribera och återberätta vad som sades på ett tillförlitligt sätt, som beskrivs i avsnitt 

2.4.1, så kände vi inget behov av att hålla respondenternas identiteter anonyma. Eftersom 

det gavs möjlighet att vara anonym så anser vi att vi har värnat om det etiska värdet i 

studien.  

 

Då vi genomfört tre intervjuer så har vi en empirisk förankring. Den data som dessa tre 

intervjuer genererade kunde sedan användas i den jämförande analysen för att belysa 

likheter och skillnader gentemot teorin.  Den analysmetod som vi valde att genomföra 

analysen enligt (se avsnitt 2.4.3) medförde mycket arbete. Genom en att det var en 

iterativ process tog det tid men vi tror det i slutändan gav ett bättre bearbetat resultat än 

om det endast hade gjorts en gång.  

 

Vi anser oss ha en konsistens i vår studie då vi format studiens delar på ett sätt som 

stärker helheten. Syftet med studien har styrt de delar vi tar upp för att vi ska få en röd 

tråd genom hela studien.   

 

Genom att genomföra studien enligt de kriterier som vi tagit upp har det gett oss ett 

resultat som håller en god kvalitet. När resultatet byggs upp på detta sätt är det viktigt att 

det går att följa hur denna uppbyggnad har skett. Vi behövde därför en struktur på studien 

som gjorde att resultatuppbyggnaden var lätt att följa. I studien görs det genom att 

kategorisera efter hur forskningsfrågorna är uppbyggda. Resultatet har gett en inblick i 

vilket sätt som strategic alignment påverkar hur nytta av IT-investeringar genereras. Att 

förstå varför strategisk samstämmighet är viktigt för att genomföra goda IT-investeringar 

är för oss något som företag kan ta till sig och fundera över.  
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 

 

Vi anser att det vore intressant att studera en större grupp chefer samt att genomföra fler 

intervjuer med ledare som även har annan kompetens än IT. Detta för att urskilja hur 

olika chefer tolkar och ser på begreppet strategic alignment samt hur det kan uppnås. I 

vår forskning så har vi fokuserat på chefer med IT-kompetens och har därigenom endast 

fått deras uppfattningar om ämnet. Vi tycker även att det vore intressant att göra en mer 

omfattande undersökning i flertalet branscher om hur nytta kan mätas och vilken 

koppling en god strategisk samstämmighet har på IT-investeringar. En fråga som uppkom 

under forskningsarbetet är att det är svårt att uppskatta vilken grad av strategisk 

samstämmighet en verksamhet har. En undersökning om huruvida företag kan ta reda på 

vilken nivå av strategic alignment de innehar vore därför intressant att studera.  
 
Här följer några frågeställningar som vi anser vara intressanta för vidare forskning: 

 

Hur ser chefer på olika positioner i ett företag på deras nivå av strategisk 

samstämmighet? 

 

Vilka sätt finns det att uppskatta graden av strategic alignment? 

 

Vilka skillnader finns det på synen av strategic alignment beroende på 

branschtillhörighet?  
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjufrågor 

 

Inledande frågor: 

● Vad har du för arbetsuppgifter på företaget? 

● Hur många anställda har företaget?  

● I hur många länder finns företaget? 

● Vad skulle du säga är er kärnverksamhet? 

 

Affärsstrategier 

● Hur är du involverad i framtagandet av affärsstrategier?  

● Hur långt fram i tiden tycker du att en affärsstrategi ska formuleras för? 

● Tycker du att affärsstrategierna är väl formulerade i ert företag? 

 

IT som funktion och IT-investeringar 

● Vad gör IT-funktionen i ert företag? 

● Hur viktigt anser ni att IT är för er verksamhet? 

● Varför sker IT-investeringar i ditt företag i de flesta fallen? (För att hänga med 

konkurrenter, konkurrensfördelar osv) 

● Anser du att IT-investeringar genererar i nytta för verksamheten? och i så fall hur? 

● Hur mäts nyttan av IT-investeringar i ert företag? 

● Vad finns det för anledningar till att IT-investeringar misslyckas? 

  

IT-strategier 

● Har er organisation en övergripande IT-strategi? 

● Hur är du involverad i framtagandet av IT-strategier? 

● Hur långt fram i tiden tycker du att en IT strategi ska formuleras för? 

● Tycker du att IT-strategierna är väl formulerade i ert företag? 

● Hur anser du att ni använder IT för att uppfylla affärsstrategierna? 

● Är IT-strategin integrerad med affärsstrategin? ev. Hur är den integrerad? 

 

Strategisk samstämmighet 

● Hur pass viktigt tycker du det är att skapa strategisk samstämmighet mellan 

affärsstrategierna och IT-strategierna? 

● Vad är det främst som möjliggör att ditt företag kan skapa strategisk samstämmighet? 

● Vad är det främst som möjliggör att ett företag ,generellt sett, kan skapa strategisk 

samstämmighet? 

● Vad finns det för hinder i din organisation för strategisk samstämmighet? 

● Vad tycker du det finns för generella hinder för strategisk samstämmighet? 
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Övriga frågor som kan ställas till respondent vid behov 

● Hur samarbetar beslutsfattare från affärs och IT-sidan? 

● Hur anser du att kommunikationen mellan beslutsfattarna förs? 

● Hur bör en beslutsfattare verka för att få medarbetarna att stå bakom beslut om affärs och 

IT-strategier? 

● Hur tycker du att man ska skapa en enad organisation? 

● Hur tycker du att affärsverksamheten är/Ska vara involverad i framtagandet av IT-

strategier? 

● Hur tycker du att beslutsfattare inom IT är/ska vara involverade i framtagandet av 

affärsstrategin? 

● Hur ska strategierna stödjas av infrastruktur och arkitektur? 

● Tycker du det behövs fastställda processer för kommunikation mellan IT och 

affärsverksamhetens beslutsfattare för att det ska ske någon kommunikation mellan dem?
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tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
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