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Abstract 

The research field argues for the importance of aligning business and IT, since organizations that 

has conducted a high degree of alignment in general perform better than other organizations. This 

is not easy to achieve, aligning business and IT is still one of the top challenges for organizations. 

This study aims to examine previous research to identify and describe scientifically validated 

ways of achieving and keeping business and IT aligned. To do this a systematic literature review 

is conducted. The result from the systematic literature review is processed to identify similarities 

between the different ways of achieving and keeping business and IT aligned. The study 

contributes with a theoretical ground for future research and for interested students and 

practitioners who want to gain insights in the field.  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Idag verkar de flesta organisationer i en dynamisk verksamhetsmiljö. En nyckel för att som 

organisation lyckas i en sådan miljö är att verkningsfullt och effektivt använda 

informationsteknologi (IT) för att stödja verksamhetens mål och strategier (Silvius, 2007). Hur 

väl IT stödjer verksamheten för att uppnå mål och strategier benämns ofta alignment  (Luftman, 

1999; Lai & Ullah, 2013; The Society for Information Management, 2015). I denna studie ersätts 

begreppet alignment  med den svenska termen harmoni . Arbetet med att uppnå harmoni syftar till 

en organisations användning av IT för att på ett verkningsfullt och effektivt vis stödja 

verksamhetens mål och strategier. Detta är en stor utmaning för organisationer och har 

diskuterats flitigt av forskare och branschfolk sedan tidigt 1970-tal (Luftman et al. 1993; Silvius, 

2007).  

Harmoni mellan verksamhet och IT är eftersträvansvärt då det tydligt korrelerar med 

organisationers resultat. De organisationer som uppnår en hög grad av harmoni presterar ofta 

bättre samt är mer lönsamma än de som inte gör det (Sabherwal och Chan, 2001; Chan et al, 

2006; Kearns & Sabherwal, 2006; Chan & Reich, 2007; Luftman & Kempaiah, 2007; Lee et al, 

2008).  

Området är idag väl utforskat men arbetet med att uppnå harmoni är fortsatt en utmaning för 

organisationer (Luftman, 1999; The Society for Information Management, 2015). Lai och Ullah 

(2013) pekar ut ett antal orsaker till detta, däribland: avsaknaden av deskriptiva och praktiska 

metodologier för att bemöta problemet, skillnader i verksamhets- och IT-mål samt 

kommunikationsgap mellan ledning och IT-avdelning. Dessutom verkar organisationer på 

globala, konkurrensutsatta och föränderliga marknader där det är vanligt att strategier och 

verksamhetsmål snabbt förändras för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. Detta gör det svårt för 

organisationer att bibehålla harmoni mellan verksamhet och IT (The Society for Information 

Management, 2015). Då harmoni inte är ett statiskt tillstånd bör arbetet med att uppnå och 

bibehålla den vara en ständigt pågående process och organisationer bör arbeta iterativt för att få 
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verksamhet och IT att harmonisera med varandra (Reich & Benbasat, 1996; Sabherwal & Chan, 

2001; Chan & Reich, 2007; Lai & Ullah 2013).  

Litteraturstudier i ämnet har fokuserat på att beskriva harmoni mellan verksamhet och IT och 

utmaningarna med detta. En av de mest omfattande studierna har genomförts av Chan och Reich 

(2007) vars studie har ett historiskt perspektiv och ställer frågan: Vad har vi lärt oss och vilka är 

utmaningarna med att uppnå harmoni ? Vidare har Walentowitz (2012) genomfört en 

övergripande studie på ämnet och definierar ett antal olika typer av harmoni. Lai och Ullah 

(2013) presenterar en överblick av ämnet där de bland annat diskuterar definitioner, historia och 

utmaningar. Gemensamt för tidigare genomförda litteraturstudier är att de erbjuder en överblick 

av ämnet samt redogör för de utmaningar som existerar för organisationer som strävar efter att 

uppnå och bibehålla harmoni mellan verksamhet och IT. 

1.2 Problematisering 

De senaste tio åren har att uppnå och bibehålla harmoni mellan verksamhet och IT placerat sig i 

topp tre på The Society for Information Management’s årliga lista över de svåraste utmaningarna 

med IT-ledning. År 2016 är ämnet återigen nummer ett på listan (The Society for Information 

Management, 2015). En anledning till att det är svårt att bibehålla harmoni idag är att 

utvecklingen av IT och informationssystem ofta har svårt att tillräckligt snabbt svara på hastiga 

förändringar i verksamheten och resultatet av detta blir låg harmoni mellan verksamhet och IT 

(The Society for Information Management, 2015).  

För organisationer kan det vara svårt att veta hur de kan arbeta för att uppnå och bibehålla 

harmoni – vilka tillvägagångssätt finns och hur kan de tillämpas? Ämnet är svårt att överblicka 

då det finns mycket forskning på området. Söksträngen Business AND IT alignment  ger via Web 

of Science 1502 träffar. Det är av intresse att kartlägga området för att på så sätt identifiera de 

tillvägagångssätt som utvärderats inom vetenskapen. Med detta i åtanke finns det behov av en 

litteraturstudie som sammanställer existerande forskning och redogör för de tillvägagångssätt 

som kan användas av organisationer för att uppnå och bibehålla harmoni.  
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1.2.1 Syfte 

Denna studies syfte är att sammanställa tidigare forskning i ämnet harmoni mellan verksamhet 

och IT för att presentera och redogöra för de tillvägagångssätt som kan användas för att uppnå 

och bibehålla harmoni. För att göra detta undersöks följande forskningsfråga: 

Vilka vetenskapligt utvärderade tillvägagångssätt för att uppnå och bibehålla harmoni 

mellan verksamhet och IT återfinns i litteraturen? 

Utöver att identifiera de tillvägagångssätt som används för att uppnå harmoni är det intressant att 

analysera och kartlägga huruvida det finns likheter mellan tillvägagångssätten. Denna studie 

syftar även till att göra en sådan analys för att skapa en djupare förståelse för arbetet med 

harmoni. För att göra detta undersöks även följande forskningsfråga:  

Vilka likheter finns mellan de vetenskapligt utvärderade tillvägagångssätt som 

identifierats i litteraturstudien? 

1.3 Motivering 

Genomförandet av en litteraturstudie gör det möjligt att presentera en övergripande bild av ämnet 

samt ger tillgång till en stor mängd redan genomförda studier. Att använda och sammanställa 

tidigare forskning och dra nytta av den innebär att denna studies empiriska underlag blir mycket 

mer omfattande än om studien skulle bygga på egeninsamlat empiriskt underlag. Relaterade 

litteraturstudier i ämnet presenterar harmoni ur ett historiskt perspektiv, behandlar definitioner, 

hur man mäter harmoni samt utmaningar med att uppnå harmoni (Chan & Reich, 2007; Silvius, 

De Waal & Smit, 2009; Zhou & Cai, 2011; Walentowitz, 2012; Lai & Ullah, 2013). Den här 

litteraturstudien skiljer sig från dessa då syftet är att sammanställa och redogöra för de 

vetenskapligt utvärderade tillvägagångssätt som kan användas för att uppnå och bibehålla 

harmoni samt att analysera likheter mellan de identifierade tillvägagångssätten. 

1.4 Avgränsningar 

I studien inkluderas endast vetenskapliga artiklar vars tillvägagångssätt har utvärderats i 

praktiken. Enligt Genero et al. (2011) anses fallstudier, observationer och undersökningar vara 

praktiska studier. I denna litteraturstudie ingår endast artiklar vars empiriska underlag är insamlat 
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med hjälp av en praktisk studie. För att säkerställa att de artiklar som inkluderas i studien är 

tillförlitliga medtas endast vetenskapliga studier som är peer-reviewed. 

Efter en första övergripande litteratursökning på ämnet kan det konstateras att en klar majoritet 

av de studier som undersökt hur organisationer kan uppnå och bibehålla harmoni mellan 

verksamhet och IT publicerats 2005 eller senare. Således inkluderas endast forskning publicerad 

2005 eller senare i studien.  

1.5 Disposition 

Uppsatsen är disponerad på följande vis med sju avsnitt: 1- Inledning, 2- Teoretisk inramning, 3- 

Metod, 4- Litteratursökningsprocessen, 5- Resultat, 6- Analys, 7- Slutsats och diskussion. I den 

teoretiska inramningen presenteras centrala modeller, begrepp och definitioner inom ämnet 

harmoni mellan verksamhet och IT. I metoddelen presenteras vald metod och tillvägagångssätt 

för att genomföra studien. Under avsnittet Litteratursökningsprocessen redogörs för hur 

litteratursökningsprocessen gått till. I den efterföljande resultatdelen presenteras och grupperas 

resultatet av litteratursökningen som sedan analyseras i Analys-avsnittet. I det avslutande 

avsnittet presenteras sedan studiens slutsatser och begränsningar. Avslutningsvis ges förslag på 

framtida forskning inom ämnet.  
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2. Teoretisk inramning 

I detta avsnitt behandlas studiens teoretiska underlag. Under 2.1 redogörs för harmoni mellan 

verksamhet och IT ur ett historiskt perspektiv och därefter identifieras en lämplig nutida 

definition för vad harmoni innebär. Under 2.2 presenteras Henderson och Venkatraman’s The 

Strategic Alignment Model (SAM), en av de vanligaste modellerna för att beskriva vad harmoni 

innebär i kontexten av en organisation. Del 2.3 presenterar Luftmans vidareutveckling av SAM, 

The Strategic Alignment Maturity Model (SAMM) som är ett ramverk för hur en organisations 

harmoni kan utvärderas enligt fem mognadsgrader. Både SAM och SAMM är modeller som 

artikelförfattarna har sett användas frekvent i den studerade litteraturen och de är därför av 

intresse för denna studie. Modellerna används för att förstå, kartlägga och utvärdera 

organisationers harmoni mellan verksamhet och IT. 

2.1 Harmoni mellan verksamhet och IT  

Harmoni mellan verksamhet och IT har som koncept diskuterats sedan tidigt 1970-tal (Luftman 

et al. 1993; Silvius, 2007). Ämnet blev aktuellt i samband med att IT gick från att endast 

innefatta hård- och mjukvara som hanterade administrativa uppgifter till att integreras i 

organisationers strategier. Det blev tydligt att organisationer med traditionella affärsstrategier 

misslyckades med att utnyttja IT-lösningar fullt ut. IT användes endast som administrativt stöd 

och ansågs mest vara en kostnad snarare än något som kunde skapa affärsvärden. För att få 

rätsida på dessa problem började det talas om harmoni mellan verksamhet och IT och fokus på 

ämnet har sedan dess kontinuerligt ökat. IT påverkar numera varje nivå i en organisation, allt 

från projekt och planering till strategier. Ämnet är idag väl undersökt, både inom näringslivet och 

akademin (Lai & Ullah, 2013).  

Inom den akademiska litteraturen har ämnet konceptualiserats och beskrivits på ett flertal vis. 

Reich och Benbasat (1996) beskriver harmoni som hur väl aktiviteter, mål och planer i 

verksamhetsstrategin delas och stöds av IT-strategin. Henderson och Venkatraman (1999) menar 

att harmoni är graden av integration mellan verksamhetsstrategi, IT-strategi, verksamhetens 

infrastruktur och IT-infrastruktur. Luftman och Brier (1999) menar att harmoni existerar när 

IT-lösningar appliceras på ett lämpligt vis och att dessa IT-lösningar är kongruenta med 

verksamhetens strategi, mål och behov. Harmoni syftar enligt ovan nämnda konceptualiseringar 
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till att integrera verksamhet och IT för att förbättra en organisations prestation. Utifrån dessa 

definitioner tolkar vi harmoni som: Hur väl en organisation använder IT för att på ett 

verkningsfullt och effektivt vis stödja verksamhetens mål och strategier . 

Inom akademin har flera dimensioner av harmoni diskuterats och identifierats. Chan och Reich 

(2007) presenterar i en litteraturstudie fem dimensioner av harmoni som förekommer i tidigare 

forskning. Den första och mest efterforskade dimensionen är (1) den strategiska, vilken refererar 

till graden av hur väl verksamhetens och informationsteknologins strategier och mål 

kompletterar varandra. Den andra dimensionen är (2) den strukturella, vilken påverkas av hur 

och var IT-beslut fattas, regler för rapportering och om IT är centraliserad eller decentraliserad. 

Den tredje dimensionen, (3) informell struktur, är inte lika synlig som den formella strukturen 

utan formas av relationer inom organisationen. Den fjärde dimensionen är (4) den sociala, som 

handlar om hur väl verksamhetschefer och IT-chefer förstår och engagerar sig i både 

verksamhets- och IT-mål. Den femte och sista dimensionen av harmoni är (5) den kulturella, 

vilken innefattar en gemensam planeringsstil och gemensamt språk över domängränserna (Chan 

& Reich, 2007).  

2.2 The Strategic Alignment Model 

Henderson och Venkatramans (1999) modell “The Strategic Alignment Model” används för att 

beskriva hur organisationer kan uppnå harmoni mellan verksamhet och IT. Henderson och 

Venkatraman menar att harmoni involverar fyra olika domäner, dessa är: (1) 

verksamhetsstrategi, (2) IT-strategi, (3) organisationsstruktur och processer samt (4) IT-struktur 

och processer. För att uppnå harmoni krävs det att dessa fyra domäner integreras med varandra. 

De två domäner som finns på extern nivå, se figur 1, karaktäriseras av tre komponenter: (1) 

verksamhetens/teknologins omfattning, (2) kompetens och (3) styrning. De strategiska val som 

görs på intern nivå karaktäriseras likaså av tre komponenter: (1) infrastruktur, (2) processer och 

förmågor.  

 
  

9 



 

 

Figur 1 
The Strategic Alignment Model 
Källa: Henderson och Venkatraman (1999) 

Modellen beskriver harmoni utifrån två perspektiv: strategisk och funktionell integration. Det 

första perspektivet, strategisk integration, beskriver relationen mellan externa och interna 

domäner, det vill säga hur väl organisationens verksamhets- och IT-strategi integreras i 

organisationens infrastruktur och processer. Det andra perspektivet, funktionell integration, 

beskriver hur väl verksamhet och IT integreras med varandra. Henderson och Venkatraman 

(1999) menar att både strategisk och funktionell integration behövs för att uppnå harmoni i en 

organisation. Vidare menar de att en förändring inte kan ske i en domän utan att ha en inverkan 

på åtminstone två av de övriga tre. Således måste organisationer som ändrar sin 

verksamhetsstrategi se till att förändringar görs i övriga domäner för att harmonin i 

organisationen ska kunna bibehållas.  
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2.3 The Strategic Alignment Maturity Model 

Luftman (2000) presenterar en mognadsmodell för harmoni mellan verksamhet och IT. Denna 

mognadsmodell, the Strategic Alignment Maturity Model (SAMM), är en vidarebyggnad av 

Henderson och Venkatramans the Strategic Alignment Model (SAM). Med hjälp av SAMM kan 

organisationer utvärdera hur verksamhet och IT harmoniserar och därmed skapa insikt i var 

mognadsgraden av harmoni kan förbättras (Luftman, 2000). 

Enligt SAMM kan en process i en organisation inneha en mognadsgrad på fem olika nivåer: (1) 

Initial , (2) Aktiv , (3) Etablerad , (4) Förbättrad , (5) Optimerad . Vid varje av dessa nivåer 

utvärderas sex kriterier för harmoni. Dessa kriterier är: (1) Kommunikation  – förståelsen för 

verksamhet/IT över domängränserna, (2) Kompetens- och värdemätning  – utvärdering och 

kontinuerlig förbättring av IT, (3) Styrning  – strategisk planering av både verksamhet och IT, 

rapporteringsstruktur, budgetkontroll, IT-investeringar och styrgrupp, (4) Partnerskap  – 

förståelse för värde och potential av IT, gemensamma mål och gemensamt risktagande för 

verksamhet och IT, (5) Teknologins omfång och arkitektur  – graden av IT som möjliggörare eller 

drivare, hur IT integreras i verksamheten och informationsteknologins flexibilitet samt 

hanterandet av ny teknologi, (6) Förmågor  – innovation och entreprenörskap, möjlighet att skifta 

karriär mellan verksamhet och IT, tvärfunktionell utbildning och förtroendeingivande miljö 

(Luftman, 2000). Genom att utvärdera mognadsgraden för varje kriterie får organisationen en 

bild över vilka områden som bör åtgärdas för att verksamhet och IT ska harmonisera bättre 

(Luftman, 2000). För att ge ett exempel kan vi titta på kriteriet kommunikation . Vid mognadgrad 

1 är kommunikationen mellan verksamhet och IT icke-existerande och vid nästa mognadsgrad, 

nivå 2, är kommunikationen begränsad. Då processen är etablerad, det vill säga vid nivå 3, är 

kommunikationen mellan verksamhet och IT avslappnad och de har god förståelse för varandra. 

Vid en mognadsgrad på 4 är kommunikationen sammansvetsad och enad mellan avdelningarna 

för att tillslut, vid en optimerad process, landa på nivå 5 då kommunikationen sker informellt och 

genomsyrar organisationen (Luftman, 2000).  
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3. Metod 

I detta avsnitt redogörs för studiens tillvägagångssätt. Studien är en systematisk litteraturstudie 

som utformats med de riktlinjer som Okoli och Schabram (2015) presenterar. I enlighet med 

riktlinje nummer 8 beskrivs samtliga riktlinjer ingående med syfte att skapa transparens och 

möjliggöra studiens reproducerbarhet. 

3.1 Systematisk litteraturstudie 
Denna litteraturstudie utformas i enlighet med de riktlinjer som Okoli och Schabram (2015) 

presenterar i A Guide to Conducting a Systematic Literature Review of Information Systems 

Research.  Artikelförfattarna presenterar en åttastegsmodell som beskriver hur en systematisk 

litteraturstudie bör genomföras. Nedan presenteras dessa åtta steg, fritt översatta av författarna: 

1. Definiera syftet med studien 

2. Upprätta protokoll 

3. Litteratursökning 

4. Inkludering 

5. Kvalitetsgranskning 

6. Extrahera relevant information 

7. Analys 

8. Redogör för studiens tillvägagångssätt  
Källa: Okoli & Schabram (2015) 

3.1.1 Steg 1 - Definiera syftet med studien 

I denna studie är syftet att sammanställa tidigare forskning på ämnet harmoni mellan verksamhet 

och IT för att presentera och redogöra för de tillvägagångssätt som kan användas för att uppnå 

och bibehålla harmoni. 

3.1.2 Steg 2 - Upprätta protokoll 

Att upprätta ett fördefinierat gemensamt protokoll för alla som arbetar med studien är en viktig 

del i arbetet för att göra studien reproducerbar (Kitchenham, 2007). Enligt Kitchenham (2007) 

innehåller ett sådant protokoll studiens: sökstrategi, inkluderingsstrategi, hur artiklarna 

kvalitetsgranskas samt på vilket sätt informationen extraheras. Se Bilaga 1.  
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3.1.3 Steg 3 - Litteratursökning 

Litteratursökningen görs för att identifiera relevant litteratur. Denna litteratursökning begränsas 

till att endast hämta material som tillhandahålls via elektroniska källor. Artiklar hämtas från tre 

databaser: Google Scholar, Scopus och Web of Science. Google Scholar väljs för att den samlar 

artiklar från en mängd olika källor. Vidare väljs både Scopus och Web of Science för att de 

tillhandahåller en solid uppsättning vetenskapliga tidskrifter och artiklar som är peer-reviewed. 

Tillgång till Scopus och Web of Science säkras via Uppsala universitet. Söksträngen som 

används byggs upp med ett antal nyckelord som är relevanta för vår studie. Dessa nyckelord är: 

Business , IT/IS , Alignment  och Realign . Det är av intresse att fånga synonymer till nyckelorden 

och alla de begrepp som inom vetenskapen används för harmoni (Chan & Reich, 2007). Med 

detta i åtanke kompletteras nyckelorden med lämpliga synonymer och begrepp, se tabell 1. 

Sökningen begränsas också till att endast visa resultat publicerade år 2005 eller senare. 

Tabell 1  
Nyckel- och sökord 

Nyckelord Sökord 

IT/IS IT OR Information Technology OR Information System 

Business Business 

Alignment Alignment OR Fit OR Linkage OR Harmony 

Realign Realign OR Sustain OR Preserve OR Keep 

 

Då utfallen jämförs när sökresultaten sorteras på antal citeringar respektive relevans kan det 

konstateras att samtliga databaser ger för studien ett mer relevant resultat då det sorteras på 

relevans. Det finns dock implikationer med detta, artikelförfattarna har ingen insyn i hur 

algoritmerna för sortering på relevans fungerar i de olika databaserna. Det finns således ingen 

garanti för att resultaten eller den ordning artiklarna sorteras i alltid kommer att vara densamma, 

utfallet kan tänkas variera beroende på vilken enhet sökningen görs på. Dessutom finns det en 

risk att en relevant artikel inte inkluderas i studien därför att sorteringsverktyget placerar den 

långt bak bland resultatet. 
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3.1.4 Steg 4 - Inkludering 

De artiklar som väljs för granskning screenas en första gång för att urskilja vilka som kan vara av 

relevans för studien. En artikel inkluderas vid första screening om någon av följande frågor 

rörande verksamhet och IT berörs i artikelns titel, abstrakt eller nyckelord: Hur uppnår 

organisationer harmoni? Hur bibehåller organisationer harmoni?  Frågorna syftar till att fånga 

de artiklar som diskuterar harmoni mellan verksamhet och IT med fokus på hur organisationer 

uppnår och bibehåller harmoni. 

Vidare exkluderas en artikel om den är en dubblett, dvs om artikeln redan screenats och 

inkluderats från en annan databas. Artiklar som ej uppfyller inkluderingskravet exkluderas, se 

Tabell 2.  

Tabell 2 
Inkluderings-/exkluderingskrav 

 Inkluderings-/exkluderingskrav 

Inkluderingskrav Artikelns titel, abstrakt eller nyckelord behandlar någon av frågorna: Hur uppnår 
organisationer harmoni? Hur bibehåller organisationer harmoni? 

Exkluderingskrav 1 Artikeln uppfyller ej inkluderingskravet 

Exkluderingskrav 2 Dubblett - Artikeln har redan inkluderats från en annan databas 

 
3.1.5 Steg 5 - Kvalitetsgranskning 

Artiklarna granskas utifrån ett antal kriterier för att avgöra dess kvalité och huruvida de bör 

inkluderas i studien eller ej, se Tabell 3. De kriterier artiklarna granskas utifrån är: Härstammar 

artikeln från en tillförlitlig källa? Baseras artikelns empiriska underlag på praktisk 

datainsamling? Är artikeln relevant för att besvara studiens forskningsfrågor?  Artiklar som inte 

är fullständiga eller där tillgång till artiklarna kostar pengar exkluderas från studien.  
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Tabell 3 
Kvalitetsgranskning 

 Kvalitetskrav 

Kvalitetskrav 1 Källan är tillförlitlig 

Kvalitetskrav 2 Artikelns empiri bygger på praktisk datainsamling 

Kvalitetskrav 3 Artikeln är relevant för att besvara FF, dvs kan svaret på denna fråga besvaras 
m.h.a artikeln  

Exkluderingskrav 1 Artiklar som inte är fullständiga 

Exkluderingskrav 2 Artikeln kostar pengar 

 

Med tillförlitlig  källa menas att artikeln publicerats i en vetenskaplig tidskrift eller som 

konferensbidrag på en ansedd konferens. Studiens ambition är att inkludera all aktuell forskning, 

alltså är det av intresse att inkludera viss forskning som ännu inte har publicerats i vetenskapliga 

tidskrifter, det vill säga konferensbidrag från ansedda konferenser. För att bedöma vad som anses 

vara en ansedd konferens används COREs  rankingportal. Konferenser med ett rankingvärde 1

motsvarande A* eller A beskrivs som konferenser med ett mycket gott anseende och som 

ledande inom sitt ämnesområde. Vi har således valt att inkludera konferensbidrag med ett 

rankingvärde motsvarande A* eller A. Vetenskapliga tidskrifter och konferenser med ett 

rankingvärde motsvarande A* eller A är peer-reviewed och anses vara tillförlitliga källor. Om 

källan inte bedöms som tillförlitlig exkluderas artikeln från studien och inget av de andra 

kvalitetskraven begrundas. 

Med praktisk datainsamling  menas att studierna har empiriskt underlag som bygger på 

observationer av verkligheten. Enligt Genero et al. (2011) anses fallstudier, observationer och 

undersökningar vara praktiska studier medan studier med endast teoretisk inramning beskrivs 

som icke-praktiska. Valet motiveras av att vi vill sammanställa de tillvägagångssätt som 

utvärderats i praktiken. 

 

1 CORE - Rankar kontinuerligt de största konferenserna inom datavetenskap 
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Med relevant artikel  menas en artikel som huvudsakligen diskuterar harmoni mellan verksamhet 

och IT med ansatsen att försöka förklara hur organisationer kan uppnå eller bibehålla harmoni. 

För att utvärdera detta studeras artiklarnas abstrakt, resultatdel samt slutsats och artiklar som 

endast flyktigt, eller inte alls, diskuterar detta exkluderas från studien. Om en artikel anses vara 

irrelevant för studien granskas den av båda författarna för att säkerställa en enhetlig och objektiv 

bedömning. 

Utifrån ovan nämnda kvalitets- och exkluderingskrav granskar artikelförfattarna hälften av 

artiklarna vardera.  

3.1.6 Steg 6 - Extrahera relevant information 

Efter kvalitetsgranskningen återstår den litteratur som ska struktureras och presenteras i studiens 

resultatdel. För att extrahera relevant information från artiklarna studeras abstrakt, 

genomförande, resultat och slutsats. De tillvägagångssätt som identifieras för att uppnå harmoni 

mellan verksamhet och IT sammanställs. Med tillvägagångssätt menas den eller de metoder, 

faktorer eller sätt som i artiklarna har visat sig ha en positiv inverkan på harmonin. 

3.1.7 Steg 7 - Analys 

Med syfte att höja studiens abstraktionsnivå och identifiera vad som är essentiellt att arbeta med 

för att uppnå harmoni analyseras resultatet med syfte att identifiera likheter mellan olika 

tillvägagångssätt. Likheterna hittas genom att transkribera tillvägagångssätten i resultatet och 

identifiera genom vilka medel dessa tillvägagångssätt inverkar positivt på harmonin, alltså vilket 

eller vilka medel för att uppnå harmoni som används i tillvägagångssättet. Ett medel måste 

återfinnas i minst två tillvägagångssätt för att betraktas som en likhet. 

  

16 



4. Litteratursökningsprocessen  

Studiens empiriska underlag har baserats på en litteraturstudie. Sökningen business IT alignment 

gav via Google Scholar, Scopus och Web of Science sammanlagt 12913 träffar. För att göra 

studien hanterbar och säkerställa att relevanta artiklar inkluderades gjordes söksträngen mer 

specifik. Litteratursökningen avgränsades med hjälp av precisa söksträngar som innehöll 

lämpliga synonymer till de begrepp studien undersöker, se bilaga 1. Litteratursökningen gjordes 

gentemot artiklarnas abstrakt, nyckelord och titel för att öka sannolikheten att artiklarna 

fokuserade på harmoni mellan verksamhet och IT och vilka tillvägagångssätt som finns för att 

uppnå och bibehålla harmoni. Vidare begränsades litteratursökningen till att endast inkludera 

studier publicerade 2005 eller senare.  

Efter dessa begränsningar och avvägningar genererade litteratursökningen totalt 1006 artiklar, 

531 via Google Scholar, 266 via Scopus och 209 via Web of Science. Resultatet bedömdes som 

mättat efter att 100 artiklar från vardera databas granskats utifrån följande frågor: Hur uppnår 

organisationer harmoni? Hur bibehåller organisationer harmoni?  Av de 300 artiklarna 

diskuterade 96 artiklar dessa frågor.  

Kvalitetsavgränsningar gjordes för att säkerställa att endast relevanta och tillförlitliga artiklar 

med empiri baserad på praktisk datainsamling inkluderades. Dessutom exkluderades artiklar som 

inte var tillgängliga, fullständiga eller kostade pengar. Efter dessa avgränsningar återstod 26 av 

de tidigare inkluderade 96 artiklarna. 21 av dessa artiklar är publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter och resterande 5 är konferensbidrag. Det är dessa 26 artiklar som utgör studiens 

empiriska underlag och presenteras i resultatavsnittet. 
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5. Resultat 

De olika tillvägagångssätt som identifierats i litteraturen presenteras i tabell 4. Resultatdelens 

inledande avsnitt behandlar IT-styrning, därefter följer kommunikation, kompetensledning, 

balanserat styrkort samt Information Technology Infrastructure Library (ITIL). Därefter redogörs 

för hur organisations- och IT-struktur påverkar harmonin mellan verksamhet och IT. Vidare 

presenteras IT-flexibilitet och dynamisk kapacitet och hur detta kan uppnås. Avslutningsvis 

beskrivs användandet av Business Process Management (BPM), Goal-Modelling och Enterprise 

Architecture (EA). 

Tabell 4 
Resultat 

Tillvägagångssätt Antal artiklar 

IT-styrning 4 (4, 6, 11, 19) 

Kommunikation 3 (7, 12, 14) 

Kompetensledning 2 (10, 24) 

Balanserat Styrkort 2 (8, 14) 

Information Technology 

Infrastructure (ITIL) 

1 (16) 

Organisations- och IT-struktur 3 (1, 7, 18) 

IT-flexibilitet 2 (21, 22) 

Dynamisk Kapacitet 1 (26) 

Business Process Management 3 (2, 20, 25) 

Goal-Modelling 2 (9, 13) 

Enterprise Architecture 4 (3, 5, 17, 23)  
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5.1 IT-styrning 

Detta avsnitt behandlar IT Governance, IT-styrning, och dess påverkan på harmoni mellan 

verksamhet och IT. De Haes och Van Grembergen (2008; 2009; 2009) har studerat sambandet 

mellan harmoni och IT-styrning genom fallstudier av tio medelstora och stora belgiska 

finansbolag. Vidare har Wu, Straub och Liang (2015) studerat 131 Taiwanesiska företag för att 

identifiera IT-styrningens påverkan på harmonin, nedan ges en introduktion till IT-styrning 

varefter studierna presenteras och kort sammanfattas i det avslutande stycket.  

IT-styrning består av tre organisations- och ledningskomponenter: (1) strukturer, (2) processer 

och (3) relationsmekanismer. Dessa syftar till att säkra att organisationens informationsteknologi 

bibehåller och utvidgar organisationens strategi och mål (ITGI, 2003). IT-styrning utförs genom 

en mix av dessa komponenter, det vill säga strukturella aktiviteter, processer och 

relationsmekanismer. Strukturella aktiviteter innebär formella aktiviteter med syfte att 

sammanföra och möjliggöra kontakt mellan verksamhets- och IT-chefer. Med processer menas 

formaliserandet och institutionaliserandet av strategiska IT-beslut eller IT-uppföljning. Slutligen 

handlar relationsmekanismer om relationerna och integrationen mellan verksamhets- och 

IT-chefer (Peterson, 2003). Exempel på strukturella IT-styrningsaktiviteter som undersöks av De 

Haes och Van Grembergen (2008; 2009; 2009) är styrgruppsmöten och rapportering från CIO till 

CEO. Exempel på IT-styrningsprocesser är strategisk planering av informationssystem och det 

balanserade styrkortet. Relationsaktiviteter som studeras är exempelvis informella möten, 

kompetensledning och nära positionering av verksamhets- och IT-chefer (De Haes & Van 

Grembergen, 2008; 2009; 2009). Artikelförfattarna kommer fram till att det finns sju 

IT-styrningsaktiviteter som är essentiella för harmonin mellan verksamhet och IT och 

argumenterar för att dessa bör implementeras, se Tabell 5. Specifikt dessa aktiviteter har visat sig 

vara mest effektiva för att inverka positivt på harmonin samt minst komplexa att implementera 

(De Haes & Van Grembergen, 2008; 2009; 2009).  
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Tabell 5 
IT-styrningsaktiviteter 

Typ Aktivitet 

Struktur IT-styrgrupp bestående av seniora chefer som utvärderar och 
prioriterar IT-investeringar 

Process Portfolio management som inkluderar affärsidé och finansiella 
kalkyler 

Process Kontroll och rapportering av IT-budget 

Relationsmekanism IT-ledarskap 

Struktur Styrgrupp för IT-projekt 

Struktur CIO rapporterar direkt till CEO eller COO 

Process Metodologier för att utföra IT-projekt 
Källa: De Haes & Van Grembergen (2008; 2009; 2009) 

För att ha en tillräcklig inverkan på harmonin behöver samtliga dessa aktiviteter ha uppnått en 

mognadsgrad av minst 2 utifrån ITGI´s generiska mognadsmodell (De Haes & Van Gembergen, 

2008; 2009; 2009). Definitionen för mognadsgrad 2 är enligt modellen: 

“Reperterbar men intuitiv. Processer är utvecklade till det stadie att liknande procedurer är 

utförda av olika personer för att lösa samma arbetsuppgift. Det finns ingen formell träning eller 

kommunikation av standardiserade procedurer och ansvar lämnas till individen. Det finns en 

hög grad av tillit till individers kompetens vilket gör att misstag med sannolikhet uppstår ” (ITGI, 

2003). 

Listan över de sju essentiella IT-styrningsaktiviteterna innehåller endast en aktivitet kopplad till 

relationsmekanismerna. Författarna menar att detta beror på att relationsmekanismerna har en 

viktigare roll vid uppstarten, alltså i början av implementationen av IT-styrning. Då aktiviteterna 

kopplade till relationsmekanismerna är inarbetade i den dagliga verksamheten kräver de inte lika 

mycket uppmärksamhet längre (De Haes & Van Grembergen, 2008; 2009; 2009). 

Ett resultat som förvånar författarna då det ofta uttrycks som viktigt i IT-styrningslitteraturen, är 

att studien inte visar något stöd för den strukturella aktiviteten “involverande av högsta ledning i 

IT-styrningsbeslut”. Enligt De Haes och Van Grembergens studie är inte detta ett essentiellt krav 
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för att IT-styrningen ska ha positiv inverkan på harmonin (De Haes & Van Grembergen, 2008; 

2009; 2009).  

Genom att studera 131 Taiwanesiska företag har Wu, Straub och Liang (2015) funnit stöd för att 

IT-styrningens alla tre komponenter - strukturer, processer och relationsmekanismer, har en 

signifikant positiv inverkan på harmonin. De presenterar en rad IT-styrningsaktiviteter som 

praktiker bör använda. För att framhäva vikten av harmoniserande verksamhet och IT samt för 

att skapa en gemensam uppfattning av detta över domängränserna bör CIO ha en plats i 

ledningsgruppen. På så sätt kan områdeskunskap spridas över domängränserna och harmonin 

mellan verksamhet och IT öka. Författarna framhäver även vikten av att CIO rapporterar direkt 

till CEO för att just öka den delade områdeskunskapen. En anledning till att denna centraliserade 

typ av IT-styrning har väldigt positiv inverkan på harmonin i denna studie kan enligt 

artikelförfattarna vara att de Taiwanesiska företagen ofta präglas av en starkt hierarkisk 

organisationsstruktur vilket gör dem mer mottagliga för en centraliserad typ av IT-styrning än en 

organisation som präglas av en platt struktur (Wu, Straub & Liang, 2015).  

Sammanfattningsvis visade studien av De Haes och Van Grembergen(2015) att det finns sju 

essentiella IT-styrningsaktiviteter, dessa behöver vara implementerade och inneha en 

mognadsgrad på minst 2 enligt ITGI’s generiska mognadsmodell för att positivt inverka på 

harmonin. IT-styrningsaktiviteter kopplade till relationsmekanismer är viktigast vid starten av 

IT-styrningens implementation och ett för artikelförfattarna förvånande resultat är att aktiviteten 

“involverande av högsta ledning/styrelse i IT-styrningsbeslut” inte visade sig inverka på 

harmonin i deras studie (De Haes & Van Grembergen, 2008; 2009; 2009). Wu, Straub och Liang 

(2015) argumenterar för vikten av att skapa delad områdeskunskap över domängränserna, därför 

bör CIO ha en plats i ledningsgruppen samt rapportera direkt till CEO (Wu, Straub & Liang, 

2015).  
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5.2 Kommunikation 

Detta avsnitt behandlar kommunikation mellan chefer. Hu och Yayla (2009) har utfört en 

enkätstudie på större organisationer och identifierat två drivande faktorer för att uppnå harmoni 

mellan verksamhet och IT. Silvius (2007), Luftman och Kempaiah (2007) samt Wang et al. 

(2011) har identifierat kommunikation som en viktig faktor. 

Hu och Yayla (2009) identifierar två drivande faktorer för att uppnå strategisk harmoni mellan 

verksamhet och IT. Dessa är (1) integration av verksamhets- och IT-planering och (2) 

kommunikation mellan verksamhets- och IT-chefer. Med integration av verksamhets- och 

IT-planering menas att både verksamhetschefer och IT-chefer aktivt deltar i den strategiska 

planeringen av verksamheten. Kommunikation mellan verksamhets- och IT-chefer innebär att 

dessa chefer frekvent och formellt kommunicerar med varandra. Resultatet visar att båda dessa 

faktorer har signifikant positiv påverkan på harmoni men att den första, integration av 

verksamhets- och IT-planering, har dubbelt så stor påverkan som den senare och är därför mer 

väsentlig (Hu & Yayla, 2009).  

Vidare har Hu och Yayla(2009) även undersökt fem föregångare till de två drivande faktorerna 

av strategisk harmoni; (1) centralisering, (2) formalisering, (3) delad områdeskunskap, (4) en 

historiskt sett framgångsrik IT inom organisationen och (5) relationsbyggande. Studien visar att 

alla undersökta föregångare, förutom centralisering, har en signifikant positiv effekt på de två 

drivande faktorerna. För att uppnå strategisk harmoni mellan verksamhet och IT bör en 

organisation först och främst sträva efter att integrera verksamhet och IT i den strategiska 

planeringen, men också upprätta en frekvent och formell kommunikation mellan verksamhets- 

och IT-chefer. Detta kan göras genom: formalisering - tydligt formulerade skyldigheter vid 

integrationen av den strategiska planeringen samt policies och processer för beslutsfattning, 

delad områdeskunskap - verksamhets- och IT-chefer bör ges möjlighet att tillgodoses varandras 

områdeskunskap genom interna och externa övningar och seminarier, framgångsrik historia av 

IT - IT-chefer bör framhäva och öka synligheten av tidigare framgång för ökat förtroende, 

relationsbyggande - tid och resurser bör läggas på att behålla en god relation mellan 

verksamhets- och IT-chefer (Hu & Yayla, 2009). 
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Silvius (2007) har genomfört fokusgrupper med IT-chefer och CIOs från 23 Nederländska 

företag inom ett antal olika branscher. Artikelförfattaren har med hjälp av SAMM utvärderat 

organisationens mognadsgrad av harmoni och har utifrån detta pekat ut ett antal faktorer som 

påverkar harmonin mest, dessa är: tydlighet i verksamhetens strategiska vision, IT-medvetenhet 

hos verksamhetschefer och vice versa samt IT-ledningens kompetens. Artikelförfattaren menar 

att harmonin kan förbättras med hjälp av en kontinuerlig dialog mellan verksamhets- och 

IT-chefer och att en sådan dialog kan klargöra för verksamhetens strategiska vision, öka 

IT-medvetenheten hos verksamhetschefer och ställa högre krav på IT-ledningens kompetens 

(Silvius, 2007).  

Luftman och Kempaiah (2007) och Wang et al. (2011) har genom sina studier funnit stöd för att 

kontinuerlig kommunikation mellan en organisations verksamhets- och IT-chefer har en positiv 

inverkan på en organisations harmoni mellan verksamhet och IT.  

Avslutningsvis, Hu och Yayla(2009) menar att integration av verksamhets- och IT-planering 

samt kommunikation mellan verksamhets- och IT-chefer har en positiv inverkan på harmonin 

mellan verksamhet och IT, detta stöds av av de studier Silvius (2007), Luftman och Kempaiah 

(2007) samt Wang et al. (2011) genomfört.  

5.3 Kompetensledning 

Detta avsnitt behandlar knowledge management, kompetensledning, och dess påverkan på 

organisationers harmoni mellan verksamhet och IT. Begreppet kompetensledning grundar sig i 

den kompetensbaserade teorin om att en organisation ser kompetens som en tydlig unik tillgång 

(Kogut & Zander, 1993). Kearns och Sabherwal (2006) har genom en enkätstudie för seniora 

informationschefer undersökt kompetensledning i kombination med centraliserade IT-beslut och 

Huang (2010) har utvärderat vilket inflytande IT-personal och deras kompetens har på harmonin 

mellan verksamhet och IT genom enkätundersökningar av 196 Taiwanesiska företag, alla med 

över 200 anställda.  

Kearns och Sabherwal (2006) identifierar att kompetensledning i kombination med 

centraliserade IT-beslut leder till starkare harmoni mellan verksamhet och IT. 
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Centralisering av IT-beslut i kombination med fokus på kompetensledning inom organisationen 

leder till att ledning och högre chefer erhåller kompetens i IT-frågor. I de fall då organisationen 

präglas av kompetensledning kommer denna kompetens leda till att IT-chefer och 

verksamhetschefer bättre integreras i varandras arbete och utbyter kompetens. IT-chefer kommer 

i högre grad delta i planeringen av verksamheten och verksamhetschefer kommer i högre grad att 

delta i IT-planering, vilket får en positiv effekt på harmonin mellan verksamhet och IT, se Figur 

2 (Kearns & Sabherwal, 2006).  

 
Figur 2 
Kompetensledning 
Källa: Kearns och Sabherwal (2006). 

Huang (2010) har studerat vilket inflytande en organisations IT-personal och deras kompetens i 

tekniska samt affärsfrågor har på organisationens strategiska harmoni. Enligt studien finns stöd 

för att god teknisk kompetens i kombination god affärskompetens har en positiv inverkan på den 

harmonin. Utbildning av IT-personal i endast teknisk kompetens leder inte nödvändigtvis till att 

organisationen presterar bättre utan bör kompletteras med affärskompetens för att se till att 

IT-utvecklingen speglar verksamhetens mål och strategier (Huang, 2010).  
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Sammanfattningsvis, Kaerns och Sabherwhal (2006) samt Huang (2010) har i sina studier funnit 

att kompetensledning och delad områdeskunskap, alltså kompetens inom både verksamhet och 

IT har en positiv inverkan på harmonin.  

5.4 Balanserat Styrkort 

I detta avsnitt redogörs det för balanced scorecard, balanserat styrkort, och dess påverkan på en 

organisations harmoni mellan verksamhet och IT. Hu och Huang (2006, 2007) har genomfört en 

fallstudie på ett medelstort högteknologiskt företag för att utvärdera detta och resultatet 

presenteras nedan. 

Balanserat styrkort är ett strategiskt planerings- och ledningssystem för att utvärdera en 

organisations resultat ur ett holistiskt perspektiv. Det används för att utvärdera och mäta en 

organisations nuvarande driftresultat, samt de faktorer som påverkar framtida resultat. 

Utvärderingen sker utifrån fyra perspektiv: (1) Innovation och utveckling - hur kan 

organisationen fortsätta att utvecklas? (2) Interna processer - vad måste förbättras? (3) 

Kundperspektiv - hur uppfattar kunder/konsumenter organisationen? (4) Finansiellt perspektiv - 

hur uppfattar aktieägarna organisationen? (Kaplan & Norton, 1992)  

I organisationen som studerats av Hu och Huang (2006) har användning av det balanserade 

styrkortet tydliggjort verksamhetsstrategi, klargjort för prioriteringar mellan olika projekt samt 

bidragit med mätbara mål som är tydligt kopplade till verksamheten, för alla organisationens 

avdelningar och anställda.Vidare har kommunikationen mellan verksamhets- och IT-chefer 

förbättrats. Hu & Huang menar att implementation av det balanserade styrkortet förbättrat 

organisationens harmoni genom att fungera som en plattform för kommunikation mellan IT- och 

verksamhetschefer och integrerat planeringsarbetet mellan verksamhets- och IT-processer (Hu & 

Huang, 2006). I ytterligare en studie argumenterar Hu och Huang för att arbetet med harmoni 

mellan verksamhet och IT ska initieras från ledningshåll och bör vara CEOs initiativ. Vidare 

menar de att arbetet bör vara en del av hela organisationens strategi och att det balanserade 

styrkortet är ett lämpligt verktyg för detta arbete (Hu & Huang, 2007).  

Sammanfattningsvis, Hu och Huang (2006, 2007) menar att det balanserade styrkortet är ett 

lämpligt verktyg för organisationer som vill arbeta med att förbättra harmonin mellan 
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verksamhet och IT. Vidare menar de att ansatsen bör komma från ledningshåll och vara en del av 

hela organisationens strategi. 

5.5 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) 

I detta avsnitt presenteras en studie genomförd av Kashanchi och Toland (2006) vilka har 

undersökt hur ITIL, en metodologi för att leda IT-avdelningar, påverkar arbetet med harmoni 

mellan verksamhet och IT. 

ITIL är en metodologi, baserad på best practices, för att leda IT-avdelningar och involverar allt 

från utveckling, systemleverans, tillgänglighet och underhåll till help desks (Kashanchi & 

Toland, 2006). Genom fallstudier av tre organisationer har Kashanchi och Toland (2006) 

integrerat ITIL med Henderson och Venkatraman’s SAM för att undersöka vilken inverkan ITIL 

har på organisationernas harmoni mellan verksamhet och IT. Den interna domänen av 

SAM-modellen, som beskriver informationssystemets infrastruktur och processer, förändras och 

de existerande komponenterna görs om till IT-infrastruktur, ITIL-processer och ITIL-kompetens, 

se Figur 3. IT-infrastruktur är organisationens tekniska infrastruktur och ITIL tillhandahåller 

riktlinjer för organisationers hård- och mjukvara. ITIL-processer fokuserar på processarbetet som 

är central för verksamheten, såsom systemutveckling, underhåll och stödsystem. ITIL-kompetens 

hanterar arbetet för att utnyttja den fulla potentialen som driver och utvecklar IT-infrastrukturen i 

en organisation (Kashanchi & Toland, 2006). 
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Figur 3 
SAM och ITIL 
Källa: Kashanchi & Toland (2006). 

Avslutningsvis, enligt studien har användandet av ITIL möjlighet att påverka de övriga tre 

domänerna i SAM-modellen. ITIL kan påverka och stödja verksamhetsstrategin men inte forma 

den. Vidare kan ITIL påverka och förbättra IT-strategin och signifikant påverka organisationens 

struktur. Kashanchi och Toland menar att ITIL kan ha en positiv inverkan på en organisations 

harmoni mellan verksamhet och IT (Kashanchi & Toland, 2006). 

5.6 Organisations- & IT-struktur 

I detta avsnitt redogörs det för hur en organisations struktur och IT-struktur kan påverka 

harmonin mellan verksamhet och IT. Boddy och Paton (2005) har över en tjugoårsperiod följt en 

marknadsledande återförsäljare av däck och avgasrör och studerat hur de hanterat och reagerat på 

förändringar i omvärlden för att utveckla system som harmoniserar med verksamheten. Wang et 

al. (2011) har studerat två kinesiska organisationer retroperspektivt och genom Luftman’s 

SAMM analyserat deras väg mot en mer harmoniserande verksamhet och Luftman och 
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Kempaiah (2007) har studerat 197 stora organisationer och med hjälp av SAMM utvärderat hur 

väl organisationernas IT harmoniserar med verksamheten, dessa studier presenteras nedan. 

Boddy och Paton (2005) har identifierat ett antal faktorer som haft en positiv inverkan och de 

menar att organisationer kan använda sig av en semi-strukturerad organisationsstruktur för att 

främja harmoni. En semi-strukturerad struktur beskrivs som en blandning av det rigida hos 

mekaniska organisationer och det flytande hos organiska.  Det finns tillfällen då strukturerade 

tillvägagångssätt är de mest lämpliga men också tillfällen då projekt kräver friare 

tillvägagångssätt. En semi-strukturerad struktur tillgodoser just detta genom att vara tillräckligt 

rigid för att driva förändring, men också så pass flexibel att den inte hämmar kreativitet. En 

semi-strukturerad struktur karaktäriseras av; tydlig ansvarsfördelning, uttalat fokus och 

prioriteringar inom organisationen, omfattande kommunikation inom och mellan projekt samt 

experimenterande - en vilja att testa fort och billigt (Boddy & Paton, 2005). 

I Wang et als studier triggades utvecklingsarbetet för en mer harmoniserande verksamhet i de 

båda organisationerna av en period av dåliga resultat och ökad konkurrens. Organisationerna 

hade genomgått stora organisatoriska förändringar för att förbättra harmonin. Generellt sett finns 

det en organisatorisk tröghet som bromsar förändringsprocesser men en av organisationerna, som 

präglades av en högre grad av entreprenörskap, genomförde större förändringar i sin 

verksamhets- och IT-struktur. Organisationer som präglas av entreprenörskap är mer benägna att 

driva och testa nya saker vilket underlättar vid organisatoriska förändringar. Wang et al. menar 

att organisationer som ska genomgå organisatoriska förändringar för att öka harmonin mellan 

verksamhet och IT gynnas av att ha en entreprenöriell prägel vilket i sin tur kan ha en positiv 

inverkan på arbetet med harmoni (Wang et al, 2011). 

Luftman och Kempaiahs (2007) resultat visade att organisationer som använde sig av en 

kombinerad IT-struktur uppnådde en signifikant högre harmoni än organisationer med antingen 

helt centraliserad eller helt decentraliserad IT-struktur. En kombinerad IT-struktur består av vissa 

centraliserade delar, exempelvis standarder och infrastruktur, och vissa decentraliserade delar, 

exempelvis specifikt utvecklade applikationer för olika affärsenheter (Luftman & Kempaiah, 

2007). 
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Sammanfattningsvis har Boddy och Paton (2005) funnit att en semi-strukturerad 

organisationsstruktur har en positiv inverkan på en organisations harmoni genom att vara 

tillräckligt rigid för att möjliggöra förändring men inte så rigid att den hämmar kreativitet. 

Vidare menar Wang et al (2011) att organisationer som präglas av entreprenörskap har lättare för 

att genomgå organisatoriska förändringar vilket kan ha en positiv inverkan på arbetet med 

harmoni. Luftman och Kempaiah (2007) argumenterar för en kombinerad IT-struktur där vissa 

delar är centraliserade och andra decentraliserade.  

5.7 IT-flexibilitet 

Följande avsnitt behandlar organisationers IT-flexibilitet, dess påverkan på harmoni och hur det 

kan uppnås. Tiwana och Konsynski (2010) baserar sin studie på enkätundersökningar från 223 

mindre och mellanstora organisationer, utförda av chefer inom informationssystem. Jorfi, Md 

Nor och Najjar (2011) har genomfört en studie baserad på enkäter utförda av 82 IT-chefer i 

Saudiarabien. 

Tiwana och Konsynski (2010) undersöker sambandet mellan IT-arkitektur och IT-styrning och 

vilken påverkan dessa faktorer kombinerade har på harmonin mellan verksamhet och IT. 

Resultatet av studien visar att en organisation som använder sig av en IT-arkitektur som präglas 

av hög grad av modularitet, exempelvis Service Oriented Architecture eller Web Services, i 

kombination med decentraliserad IT-styrning enklare kommer uppnå och bibehålla harmoni. 

Modularitet är en av dimensionerna till IT-flexibilitet och med hög grad av modularitet menas att 

ett komplext system designas i mindre delsystem vilka är svagt beroende av varandra och starkt 

självständiga (Sanchez & Mahoney, 1996). Tanken med hög grad av modularitet är att det ska 

underlätta snabba förändringar i delsystemen utan att dessa behöver koordineras med andra 

delsystem (Schilling, 2000). En IT-arkitektur präglad av hög grad av modularitet kommer öka 

IT-flexibiliteten och på så vis möjliggöra harmoni. Då detta kombineras med en decentraliserad 

IT-styrning som möjliggör snabba förändringsbeslut kommer harmoni mellan verksamhet och IT 

kunna bibehållas i en föränderlig miljö. Decentralisering av IT-styrning har dock endast en 

positiv inverkan då den stöds av en IT-arkitektur med hög grad av modularitet (Tiwana & 

Konsynski, 2010). 
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Vidare har Jorfi, Md Nor och Najjar (2011) studerat en annan dimension av IT-flexibilitet - 

anslutbarhet, och hur den tillsammans med IT-kapacitet påverkar harmonin mellan verksamhet 

och IT. Anslutbarhet kan definieras som “antalet plattformar en enhet kan kopplas upp till ” 

(Duncan, 1995) och tolkas som de möjligheter som finns för system att koppla upp gentemot 

andra system, program och nätverk etc. IT-kapacitet består av fyra dimensioner: arkitektur, 

infrastruktur, HR samt interna och externa relationer. De kommer fram till att anslutbarhet, som 

en dimension till IT-flexibilitet, har signifikant positiv inverkan på såväl harmoni som 

IT-kapacitet. IT-kapacitet i sin tur har också påverkan på harmoni. Därför bör organisationer 

lägga resurser på att säkra anslutbarhet för system och på så sätt öka flexibiliteten av den egna 

IT-organisationen. Flexibiliteten kommer att öka harmonin men även IT-kapaciteten,  som i sin 

tur även ökar harmonin (Jorfi;Md Nor;Najjar, 2011). 

Sammanfattningsvis har Tiwana och Konsynski (2010) studerat små och mellanstora företag och 

kommit fram till slutsatsen att en IT-arkitektur präglad av hög modularitet kommer öka 

IT-flexibiliteten om IT-styrningen är decentraliserad. Jorfi, Md Nor och Najjar (2011) 

argumenterar för att IT-flexibiliteten, och således harmonin mellan verksamhet och IT, ökar 

tillsammans med anslutbarheten och IT-kapaciteten hos en organisation.  

5.8 Dynamisk Kapacitet 

I detta avsnitt presenteras en fallstudie av Chen et al. (2010) som över en åttaårsperiod studerat 

ett högteknologiskt Taiwanesiskt företag verksamt i en dynamisk verksamhetsmiljö. De har 

analyserat hur den avsedda harmonin skiljer sig från den existerande harmonin efter 

implementation och hur detta påverkas av organisationens dynamiska kapacitet.  

Dynamisk kapacitet beskriver en organisations förmåga att anpassa, integrera och rekonfigurera 

kompetens, resurser och förmågor för att förnya kompetens och uppnå kongruens med en 

föränderlig omgivning (Teece et al., 1997). Verksamhetsmål och strategier tenderar att förändras 

i takt med att omgivningen förändras, dessa förändringar är svåra att förutspå och det är viktigt 

att IT-ledningen utvecklar effektiv dynamisk kapacitet för att möta dessa förändringar. Studien 

antyder att en organisations dynamiska kapacitet, om den är god, har en positiv inverkan på 

harmonin mellan verksamhet och IT. Att utveckla dynamisk kapacitet innefattar arbetet med (1) 
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resursintegration, (2) resurs-rekonfigurering och (3) förvärv och eliminering av resurser (Chen et 

al., 2008). 

5.9 Business Process Management 

Ett populärt, men omfattande, tillvägagångssätt för att hantera föränderliga krav på system och 

öka den operationella effektiviteten av en organisation är Business Process Management, BPM. 

BPM används som ett helhetskoncept för organisationer och syftar till att harmonisera 

organisatoriska- samt ledningsaktiviteter så att de matchar organisationens kärnprocesser och 

strategier(Cleven, 2011). Nedan presenteras tre studier på ämnet. Den första studien - gjord av 

Aversano, Grasso och Tortorella (2016),  presenterar ett tillvägagångssätt baserat på BPM där 

process/system-modellering, utvärdering och anpassning ligger fokus. Den andra studien, utförd 

av Altendorfer et al (2010) utvecklar och testar ett nytt modelleringsverktyg och den tredje, 

utförd av Cleven (2011) argumenterar för vikten av mätning och utvärdering av processer.  

Aversano, Grasso och Tortorella (2016) presenterar ett tillvägagångssätt för att hantera harmoni 

som de utvärderar praktiskt genom en fallstudie. Tillvägagångssättet består av tre faser: (1) 

modellering (2) utvärdering och (3) anpassning. Det första steget, modellering, går ut på att 

definiera och modellera verksamhetsprocesser samt dess relaterade IT-stöd. En modell över en 

verksamhetsprocess kommunicerar input, aktiviteter, objekt, vilka operationer som sker på 

objekten, status på objekten, aktörer i processen samt ett tydligt mål/output. Genom att modellera 

verksamhetsprocesser erhålls en indikation på var IT-stöd kan implementeras för att stödja 

verksamheten (Aversano, Grasso & Tortorella, 2016). Även IT-stöd modelleras för att sedan 

kunna jämföras med verksamhetsprocesser i utvärderingen. För att genomföra steg två, 

utvärdering, presenteras ett ramverk för att mäta och semantiskt analysera hur dessa processer 

harmoniserar med det aktuella IT-stödet för att identifiera disharmoni. Om disharmoni upptäcks 

ska det sista steget, anpassning, tillämpas. Anpassning till verksamhetsprocessen kan exempelvis 

vara att implementera saknade klasser och metoder, modifiera eller radera delar av IT-stödet. 

Dessa tre faser ska vara ett iterativt arbete för att kontinuerligt kunna anpassa IT-stödet till den 

föränderliga verksamheten. Enligt studien underlättade aktiviteterna i detta tillvägagångssätt att 

upptäcka disharmoni och, om det upptäcktes, kunde de åtgärder som behövdes snabbt 

31 



implementeras i IT-systemen för att fullt ut stödja verksamheten (Aversano, Grasso & Tortorella, 

2016).  

Altendorfer et.al (2010) har utvecklat ett verktyg för att modellera IT-stöd och strömlinjeforma 

verksamhetsprocesserna i hela försörjningskedjan. De har i en fallstudie testat verktyget och 

modellerat IT-stöd på ett sätt som baseras på Clabjects, en notation som förenar mjukvarans 

klasser och objekt. Den Clabject-baserade modelleringstekniken möjliggör stegvis förfining av 

beskrivningen och är visuell samt intuitiv, d.v.s en person utan programmeringskunskaper kan 

utläsa modellen. Genom att dokumentera IT-stöd tillsammans med de strömlinjeformade 

processerna i det visuella verktyget har de lyckats förbättra harmonin mellan verksamhet och IT i 

den aktuella organisationen (Altendorfer et al. 2010).  

Med Henderson och Venkatramans SAM som teoretisk grund argumenterar Cleven (2011) för 

vikten av Process Performance Measurement (PPM). PPM definieras som “den formella, 

planerade övervakningen av processutförandet samt uppföljning av resultat för att fastställa 

processens effektivitet och verkan” (ABPMP, 2009). PPM består alltså av aktiviteter för att 

utvärdera och förbättra processer (Cleven, 2011). Författaren menar att det inte finns ett specifikt 

tillvägagångssätt att använda PPM som fungerar för alla organisationer, utan detta måste 

anpassas. Därför har en flerfallstudie utförts på sex olika organisationer och utifrån dessa 

organisationer har författaren identifierat fyra olika vägar för att uppnå och bibehålla harmoni 

med hjälp av PPM. Den väg en organisation bör välja vid en PPM-implementation baseras på: 

den drivande faktorn bakom PPM-implementationen, dvs om den är verksamhets- eller IT-driven 

och om PPM-teknologin ses som en strategisk möjliggörare för organisationen eller ej (Cleven, 

2011).  

Alltså, Aversano, Grasso och Tortorella(2016) argumenterar för tre iterativa faser - modellering, 

utvärdering och anpassning av processer. Altendorfer et al.(2010) fokuserar sin studie på 

modelleringen av verksamhets- och systemprocesser och Cleven(2011) argumenterar för vikten 

av PPM för att uppnå och bibehålla harmoni.  
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5.10 Goal Modelling 

I detta avsnitt presenteras två olika målorienterade ramverk som används för att modellera 

verksamheter. Ramverken har i två separata studier utvecklats och utvärderats av Lai och Ullah 

(2011) samt Singh och Woo (2009). 

En nyckel för att uppnå harmoni mellan verksamhet och IT är att utveckla system som lever upp 

till verksamhetens förväntningar. Detta är endast möjligt om IT-analytiker tar hänsyn till 

verksamhetsmiljön innan utveckling och implementation av ett system (Lai & Ullah, 2011). Lai 

och Ullah (2011) presenterar ett ramverk för en målorienterad kravinsamlingsprocess med syfte 

att främja utvecklingen av harmoniserande system. Ramverket är uppdelat i två delar, den första 

delen syftar till modellering av verksamhetens strategi, mål och struktur. Ramverkets andra del 

beskriver IT-miljön, modellerar verksamhetsprocesserna och analyserar verksamhetsmålen för 

att identifiera systemkrav. Ett krav identifieras utifrån följande faktorer; det tänkta systemets 

intressenter, varför ett system behövs, vad som behöver inkluderas i systemet och när systemet 

behöver vara klart. Syftet med att modellera verksamheten innan kravinsamlingsprocessen inleds 

är att IT-avdelningen ska ha en bättre förståelse för verksamheten och dess omgivning. Lai och 

Ullah har applicerat och utvärderat ramverkets inflytande på en organisations implementation av 

ett kundordersystem och menar att det haft en positiv inverkan på harmonin mellan verksamhet 

och IT (Lai & Ullah, 2011). 

Singh och Woo (2009) presenterar ett målorienterat ramverk, 3g, utvecklat utifrån ett 

multidisciplinärt synsätt. De har integrerat forskning från tre olika discipliner: managing 

information systems (MIS), requirements engineering (RE) och strategic management. 

Ramverket används för att modellera verksamheten och består av ett antal byggstenar som 

redogör för: (1) organisationens vision, (2) strategiska val - hur visionen ska realiseras, (3) 

strategiska processer - vilka processer som krävs för att realisera visionen, (4) strategiska mål - 

mål som ska uppnås för att organisationens vision ska realiseras, (5) tilldelade mål - de 

strategiska processerna och målen tilldelas till olika avdelningar som ska verkställa dessa, (6) 

uppfattade mål -  de som tilldelas målen och processerna konceptualiserar dessa utifrån deras 

uppfattning av vad som ska göras, (7) utvärdera tilldelade/uppfattade mål - utvärderar huruvida 

de strategiska målen stämmer överens med de uppfattade målen. Artikelförfattarna har 
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genomfört en fallstudie på en stor ekonomiskola och utvärderat ramverkets inverkan på 

harmonin. Det föreslagna 3g ramverket är kapabelt att representera olika nivåer av en 

organisations mål och jämföra tilldelade strategiska mål med uppfattade mål. Singh och Woo 

menar att utvärderingen av strategiska kontra uppfattade mål leder till att disharmoni i 

organisationen kan identifieras. Vidare menar de att ramverket bidrar till att konflikter och 

olikheter identifieras, att strategiska mål förankras på lägre nivåer i organisationen och att allt 

detta har en positiv inverkan på organisationens harmoni (Singh & Woo, 2009).  

Sammanfattningsvis, Lai och Ullah (2011) samt Singh och Woo (2009) har funnit att deras 

målorienterade ramverk har en positiv inverkan på harmonin. Lai och Ullah har utvecklat ett 

ramverk där verksamheten modelleras innan kravinsamlingsprocessen inleds för att kartlägga 

och skapa en bättre förståelse för verksamhetens strategi och mål. Singh och Woo har utvecklat 

ett ramverk som modellerar verksamheten och samtidigt tar hänsyn till hur de strategiska målen 

uppfattas av individer i organisationen. Detta bidrar till att konflikter och olikheter identifieras, 

att strategiska mål förankras på lägre nivåer i organisationen och att utvärdering av strategiska 

kontra uppfattade mål leder till att disharmoni i organisationen kan identifieras. 

5.11 Enterprise Architecture 

Detta avsnitt behandlar Enterprise Architecture (EA), vilket är ett omfattande tillvägagångssätt 

för att uppnå och bibehålla harmoni mellan verksamhet och IT (Gregor, Hart & Martin, 2007; 

Bradley et al., 2012; Alaeddini & Salekfard, 2013). EA handlar om att beskriva de fundamentala 

strukturerna i en organisation och att koppla ihop verksamhet med dess informationssystem. De 

båda domänerna integreras och visualiseras i ett gemensamt ramverk vilket grafiskt 

kommunicerar hur de olika delarna i organisationen hänger ihop. För både verksamhet och 

informationssystem modelleras ett nuläge och ett framtidsläge, gapet mellan nuläge och framtid 

ligger sedan till grund för den strategiska och operationella planeringen (Gregor, Hart & Martin, 

2007). Genom EA kan en organisation analysera och förstå verksamhetsprocesser baserade på 

verksamhetsmål och krav, den information som processerna skapar, uppdaterar eller förändrar 

och de applikationer som kan spara eller ändra denna information såväl som teknologin som kan 

stödja dessa applikationer (Alaeddini & Salekfard, 2013). 
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Alaeddin och Salekfard (2013) har genom enkätundersökningar av 16 organisationer utvärderat 

harmoni med utgångspunkt i Luftman’s SAMM. De har funnit att EA har en signifikant positiv 

inverkan på mognadsgraden av harmoni mellan verksamhet och IT. EA har i dessa fall fungerat 

som ett mycket effektivt verktyg för att skapa rätt syn på IT och dess förmåga att uppfylla 

verksamhetens mål. Vidare underlättar EA att strukturera prioriteringar och aktiviteter så att de 

är i linje med policys och processer (Alaeddin & Salekfard, 2013). Bradley et al. (2012) har 

också studerat EA’s effekt på harmoni. Genom att analysera data från 164 amerikanska sjukhus 

har de funnit att EA har en direkt positiv effekt på sjukhusens effektivitet i att hantera IT på ett 

sådant sätt att det uppfyller de strategiska målen.  

Fischer, Aier och Winter (2007) argumenterar för vikten av att underhålla EA-modeller för att 

bibehålla harmoni mellan verksamhet och IT. De menar att underhållsaktiviteter för modellerna 

måste specificeras i detalj med definierade roller och aktivitetsansvariga för att EA ska vara ett 

effektivt sätt att bibehålla harmoni över längre sikt (Fischer, Aier & Winter, 2007). 

Artikelförfattarna presenterar en metod för underhållning av EA-modeller där data för varje 

enskild specialiserad arkitekturmodell sparas i en gemensam lagringsplats och underhålls 

regelbundet. Underhållningen av varje enskild datamodell ska sedan formaliseras i en 

underhållningsprocess som bygger på leveranskontrakt. Ett leveranskontrakt innehåller en 

beskrivning av modelldatan och specificerar regler för ändringar och schema för underhållning. 

Kontraktet specificerar också vem som är ansvarig för att underhålla relationsdata mellan de 

olika artifakterna i modellerna och mellan modellerna. Användandet av en sådan typ av 

strukturerad underhållning av modeller har utvärderats i en stor organisation i finanssektorn, 

enligt studien har användandet underlättat för organisationen att bibehålla harmoni mellan 

verksamhet och IT (Fischer, Aier och Winter, 2007). 

Gregor, Hart och Martin (2007) presenterar i sin studie ett ramverk för EA. Ramverket är 

utvecklat med hjälp av Reich och Benbasats (1996) teoretiska ramverk samt Henderson och 

Venkatramans (1999) SAM modell. Genom ramverket modelleras verksamheten ur ett vertikalt 

perspektiv med hänsyn till organisationens miljö och belyser vikten av interaktion och feedback 

mellan olika avdelningar. Ramverket inkluderar sociala och strategiska metoder för arbetet med 

harmoni. Gregor, Hart och Martin (2007) har utvärderat EA i en organisation och funnit att 
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endast en formell implementation av EA inte behöver ha en positiv inverkan på harmoni utan bör 

kompletteras med sociala och strategiska metoder vilka integrerar avdelningar och ökar 

kommunikation mellan verksamhet och IT. Implementeras EA på rätt sätt så har det positiv 

inverkan på harmoni (Gregor, Hart & Martin, 2007). 

Sammanfattningsvis har Alaeddin och Salekfard (2013) samt Bradley et al. (2012) funnit att 

användning av EA har en signifikant positiv inverkan på harmoni. Fischer, Aier och Winter 

(2007) menar att EA-ramverk bör kompletteras med strukturerad underhållning av ramverkets 

modeller. Gregor, Hart och Martin (2007) argumenterar för att EA-ramverk bör kompletteras 

med sociala och strategiska metoder för att integrera avdelningar och öka kommunikationen 

mellan verksamhet och IT. 
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6. Analys 

I detta avsnitt presenteras analysen av studiens resultat. Återkommande medel i de olika 

tillvägagångssätten identifieras för att kartlägga likheter mellan de tillvägagångssätt som 

identifierats. En likhet kan betraktas som ett återkommande medel för att uppnå harmoni mellan 

verksamhet och IT. 

Utifrån de elva tillvägagångssätt som återfunnits i litteraturen har sju likheter identifierats. Dessa 

är arbete med: (1) att förankra strategi, (2) kommunikation, (3) integration av planering, (4) 

delad områdeskunskap, (5) att modellera och utvärdera verksamhet och IT, (6) flexibilitet samt 

(7) att tydliggöra roller och ansvar. Dessa likheter har identifierats ur tillvägagångssätten och har 

alla en positiv inverkan på organisationers harmoni mellan verksamhet och IT. I Figur 4 

presenteras likheterna tillsammans med de olika tillvägagångssätt som innefattat dessa.  

 

 

Figur 4 
Likheter mellan tillvägagångssätt 
För underlag till Figur 4. se Bilaga 3. 

37 



 

Att förankra organisationens strategi hos dels verksamhets- och IT-chefer är något som tas upp i 

flera studier (Kearns & Sabherwal, 2006; Chen et al., 2008; De Haes & Van Grembergen, 2008; 

2009; 2009; Hu & Yayla, 2009) men också lägre ner i organisationens IT-avdelning såväl som 

andra avdelningar (Hu & Huang, 2006; Kashanchi & Toland, 2006; Gregor, Hart & Martin, 

2007; Cleven, 2011; Lai & Ullah, 2011). Vidare behandlar flertalet studier vikten av att öka 

kommunikationen mellan verksamhet och IT. Förbättrad kommunikation kan ske genom 

styrgruppsmöten och kontinuerlig rapportering från CIO till CEO (De Haes & Van Grembergen, 

2008; 2009; 2009; Wu, Straub & Liang 2015), via formell och frekvent kommunikation mellan 

verksamhets- och IT-chefer (Luftman och Kempaiah, 2007; Silvius, 2007; Hu & Yayla, 2009; 

Wang et al., 2011) samt genom integration av verksamhets och IT-avdelningar (Boddy & Paton, 

2005; Hu & Huang, 2006; Kearns & Sabherwal, 2006).  

Även att integrera organisationens verksamhets- och IT-planering är ett återkommande medel 

(Hu & Huang, 2006; Hu & Yayla, 2009; Alaeddin & Salekfard, 2013; Aversano, Grasso & 

Tortorella, 2016). Genom en integrerad planering kan både kommunikation och kunskap över 

domängränserna öka (Kearns & Sabherwal, 2006; Lai & Ullah, 2011). Just delad 

områdeskunskap är ytterligare en likhet som återfinns bland studierna. Med detta menas 

förståelse för verksamheten hos IT-personal och vice versa (Kearns & Sabherwal, 2006; Huang, 

2010). Att integrera verksamhet och IT med varandra på olika vis ökar den delade 

områdeskunskapen (Hu & Huang, 2006; De Haes & Van Grembergen 2008;2009;2009; Hu & 

Yayla, 2009; Wu, Straub & Liang, 2015).  

Ett flertal av tillvägagångssätten går ut på att grafiskt modellera och utvärdera både verksamhet 

och IT (Hu & Huang, 2006; Fischer, Aier och Winter, 2007; Altendorfer et al. 2010). Detta kan 

ske på olika sätt, men syftar till att skapa en helhetsbild av verksamheten, dess strategier och mål 

samt dess stödjande IT för alla i organisationen (Singh & Woo, 2009; Bradley et al., 2012; 

Aversano, Grasso & Tortorella, 2016). Ytterligare ett återkommande medel är flexibilitet hos 

organisationen. Studier diskuterar organisationers IT-struktur och hur anpassningsbar den är för 
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förändringar (Tiwana och Konsynski, 2010; Jorfi, Md Nor och Najjar, 2011) och hur 

organisationen i stort kan reagera på förändringar i strategi (Chen et al., 2010).  

Den sjunde och sista likheten som identifierats handlar om att på ett eller annat sätt tydliggöra 

roller och ansvar i organisationen (Boddy & Paton, 2005; Hu & Huang, 2006). De flesta 

tillvägagångssätt som belyser detta handlar om att modellera och klargöra för verksamhetens 

strategi och processer (Singh & Woo, 2009; Altendorfer et al. 2010; Bradley et al., 2012; 

Alaeddin & Salekfard, 2013; Aversano, Grasso & Tortorella, 2016). 
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7. Slutsats 

I denna litteraturstudie har forskning inom området harmoni mellan verksamhet och IT 

systematiskt granskats för att identifiera vetenskapligt utvärderade tillvägagångssätt för att uppnå 

och bibehålla harmoni. Utifrån ett antal kriterier har initialt 96 artiklar inkluderats, dessa har 

utvärderats ytterligare och slutligen identifierades 26 artiklar som relevanta för att besvara 

studiens forskningsfrågor.  

7.1 Resultat 

Vilka vetenskapligt utvärderade tillvägagångssätt för att uppnå och bibehålla harmoni mellan 

verksamhet och IT återfinns i litteraturen? 

Studien har identifierat elva tillvägagångssätt för arbetet med att uppnå och bibehålla harmoni. 

Dessa är: (1) IT-styrning, (2) kommunikation, (3) kompetensledning, (4) balanserat styrkort, (5) 

Information Technology Infrastructure Library (ITIL), (6) organisations- & IT-Struktur, (7) 

IT-flexibilitet, (8) dynamisk kapacitet, (9) Business Process Management (BPM), (10) goal 

modelling, (11) Enterprise Architecture (EA).  

Vilka likheter finns mellan de vetenskapligt utvärderade tillvägagångssätt som identifierats i 

litteraturstudien? 

Ur tillvägagångssätten har sju likheter kunnat identifieras. Dessa är arbetet med: (1) att förankra 

strategi, (2) kommunikation, (3) integration av planering, (4) delad områdeskunskap, (5) att 

modellera och utvärdera verksamhet och IT, (6) flexibilitet samt (7) att tydliggöra roller och 

ansvar. 

7.2 Begränsningar 

Studien har gjorts gentemot tre databaser: Google Scholar, Scopus och Web of Science. Det är 

möjligt att relevanta studier har publicerats i andra ämnesrelevanta databaser då studien belyser 

ett tvärfunktionellt ämne. Dessutom har litteratursökningen begränsats med ett antal olika 

sökkriterier med syfte att få ett så relevant resultat som möjligt för studiens forskningsfrågor. 

Således finns det en risk att relevanta artiklar exkluderats för att de inte uppfyllt alla sökkriterier. 
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Med detta sagt så kan vi inte garantera att all existerande relevant litteratur har inkluderats i 

studien. 

7.3 Framtida forskning 

Det kan vara intressant för framtida forskning att titta på hur olika tillvägagångssätt kan 

integreras för att komma åt flera av de gemensamma drag som identifierats som främjande för en 

organisations harmoni mellan verksamhet och IT. 

Slutligen, utifrån de tillvägagångssätt som vi har identifierat i litteraturen kan vi konstatera att 

merparten av studierna behandlar den strategiska, strukturella och sociala dimensionen av 

harmoni mellan verksamhet och IT. Ett fåtal av studierna går att koppla till den informella eller 

kulturella dimensionen av harmoni. Det vore intressant för framtida forskning att studera dessa 

dimensioner mer ingående då arbetet med harmoni bör vara holistiskt.  

7.4 Bidrag 

Denna studie kan fungera som teoretiskt underlag för framtida forskning. Studien har kartlagt 

den nuvarande forskningssituationen kring arbetet med att uppnå och bibehålla harmoni. Vidare 

är studien intressant för studenter eller praktiker som vill uppdatera sig på ämnet.  
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Bilaga 1 - Protokoll 

Forskningsfrågor 

Vilka vetenskapligt utvärderade tillvägagångssätt för att uppnå och bibehålla harmoni mellan 

verksamhet och IT återfinns i litteraturen? 

Vilka likheter finns mellan de vetenskapligt utvärderade tillvägagångssätt som identifierats i 

litteraturstudien? 

Sökning 

Endast elektroniska källor publicerade år 2005 och senare hämtas från databaserna; Google 

Scholar, Scopus och Web of Science. Sökresultaten sorteras på ”relevans” i databaserna. 

Litteratursökning 
Nyckel- och sökord 

Nyckelord Sökord 

IT/IS IT OR Information Technology OR IS OR Information System 

Business Business 

Alignment Alignment OR Fit OR Linkage OR Harmony 

Realign Realign OR Sustain OR Preserve OR Keep 

 
Litteratursökning 
Söksträngar 

Databas Söksträng 

Google Scholar intitle: Business intitle: IT OR intitle: "Information Technology" OR intitle: "Information System" 
intitle: Alignment OR intitle: Fit OR intitle: Linkage OR intitle: Harmony intext: Sustaining OR Keep 
OR Realign OR Preserving 

Scopus ( TITLE-ABS-KEY ( "IT"  OR  "Information Technology"  OR  "Information System" )  AND 
TITLE-ABS-KEY ( "Business" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( "Realign"  OR  "Sustain"  OR  "Preserve" 
OR  "Keep" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( "Alignment"  OR  "Fit"  OR  "Linkage"  OR  "Harmony" ) ) 

Web of Science TS = Business AND TS = (IT OR "information technology" OR "information system") AND TS = 
(realign OR sustain OR preserve OR keep) AND TS = (alignment OR fit OR linkage OR harmony) 

 

Selektion 
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De första 100 träffarna från varje databas ska genomgå screening 1. De artiklar som klarat 

screening 1 ska sedan genomgå screening 2.  

  

47 



Screening 1 
Inkluderings-/exkluderingskrav 

 Inkluderings-/exkluderingskrav 

Inkluderingskrav Artikelns titel, abstrakt eller nyckelord behandlar någon av frågorna: Hur uppnår 

organisationer harmoni? Hur bibehåller organisationer harmoni? 

Exkluderingskrav 1 Artikeln ej uppfyller inkluderingskravet 

Exkluderingskrav 2 Dubblett - Artikeln har redan inkluderats från en annan databas 

 
Alla inkluderade artiklar sparas i en artikeltabell med titel, författare, publikationsår och 

publikationstyp. 

Screening 2 
Kvalitetsgranskning 

 Kvalitetskrav 

Kvalitetskrav 1 Källan är tillförlitlig, dvs från vetenskaplig journal eller ansedd konferens. Med 

ansedd konferens menas: Att konferensen i fråga har ranking A* eller A i 

rankingportalen CORE. 

Kvalitetskrav 2 Artikelns empiri bygger på praktisk datainsamling, till exempel fallstudie eller 

enkätundersökning 

Kvalitetskrav 3 Artikeln är relevant för att besvara FF, dvs kan svaret på denna fråga besvaras 

m.h.a artikeln. Studera abstrakt, resultat och slutsats. Om en artikel exkluderas 

p.g.a denna punkt ska ytterligare en författare granska artikeln för att säkerställa 

enhetlig bedömning. 

Exkluderingskrav 1 Artikeln i sin helhet inte ges åtkomst till 

Exkluderingskrav 2 Artikeln kostar pengar 

 
För att en artikel ska inkluderas i studien krävs det att samtliga kvalitetskrav är uppfyllda. 

Dokumentera i artikeltabell huruvida en artikel inkluderas eller ej och om nej, på vilka grunder 

artikeln exkluderas. 
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Extrahera data 

Studera abstrakt, resultat och slutsats i varje artikel. 

1. Identifiera och sammanställ de tillvägagångssätt som presenteras för att uppnå och bibehålla 

harmoni. 
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Bilaga 2 - Inkluderade artiklar 

Inkluderade artiklar 

Nr Titel Resultat Kategori 

1 
(10) 

Maintaining alignment over the long-term: 

Lessons from the evolution of an electronic 

point of sale system (Boddy & Paton, 2005) 

Studien presenterar en organisationsstruktur, semi-strukturerad, 
som beskrivs som tillräckligt rigid för att möjliggöra förändring, 
men så flexibel att den inte hämmar kreativitet. Studien visar på 
att en semi-strukturerad organisationsstruktur har en positiv 
inverkan på harmonin mellan verksamhet och IT. 

Organisations- & 
IT-struktur 

2 

(22) 

Alignment: A new software architecture 

approach to support streamlining business 

processes (Altendorfer et al., 2010 ) 

 

Studien presenterar ett  nytt modelleringsverktyg(Clabject = 
förenar klasser och objekt) för mjukvaruarkitektur som 
strömlinjeformar verksamhetsprocesserna. Den Clabjectbaserade 
modelleringstekniken grundar sig i tre principer: 

1.Möjliggör stegvis förfining av beskrivningen. 
2.Modelleringen ska vara naturlig, dvs en person utan 
programmeringskunskaper ska kunna modellera samt utläsa. 
3.Modelleringsverktyget ska vara visuellt. 

Business Process 
Management 

3 

(25) 

A federated approach to enterprise architecture 

model maintenance (Aier, Fischer & Winter, 

2007) 

Presenterar ett koncept för underhållning av EA-modeller. 
Konceptet har utvärderats i en stor organisation och har en positiv 
inverkan på organisationens arbete med att bibehålla harmoni. 

Enterprise Architecture 

4 

(31) 

An Exploratory Study into IT Governance 

Implementations and its Impact on Business/IT 

Alignment (De Haes & Van Grembergen, 

2009) 

Studien menar att det finns sju IT-styrningsaktiviteter som är 
essentiella för harmonin mellan verksamhet och IT och dessa bör 
implementeras. De behöver dock inneha en mognadsgrad på minst 
2 enligt ITGI´s Generic Maturiy Model för att ha en positiv 
inverkan på harmoni mellan verksamhet och IT..  

IT-styrning 

5 

(32) 

Enterprise architectures: enablers of business 

strategy and IS/IT alignment in government 

(Gregor, Hart & Martin, 2007) 

Presenterar ett EA-ramverk som inkluderar metoder för att 
integrera avdelningar och öka kommunikation mellan verksamhet 
och IT. Menar att ramverk i kombination med dessa metoder har 
en positiv inverkan på organisationers harmoni. 

Enterprise Architecture 

6 

(33) 

Analysing the Relationship between IT 

Governance and Business/IT Alignment 

Maturity (De Haes & Van Grembergen, 2008) 

Se artikel 4. IT-styrning 

7 

(34) 

An Update on business-IT alignment: "A line" 

has been drawn (Luftman & Kempaiah, 2007) 

Studerat ca 200 organisationer och utvärderat deras harmoni m.h.a 
SAMM-model. Organisationer som använt sig av en uppdelad 
IT-struktur hade signifikant högre harmoni mellan verksamhet och 
IT än organisationer med antingen centraliserade eller 
decentraliserade IT avdelningar.Vidare hade organisationer där 
CIO frekvent kommunicerar med verksamhetschefer såsom 
CEO/president samt styrelse uppnått en signifikant högre harmoni 
mellan verksamhet och IT.  

Organisations- & 
IT-struktur 

IT-planering & 
Kommunikation 
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Nr Titel Resultat Kategori 

8 

(36) 

Achieving IT-Business Strategic Alignment via 

Enterprise-Wide Implementation of Balanced 

Scorecards (Hu & Huang, 2007) 

Studien menar att arbetet med harmoni mellan verksamhet och IT 
ska initieras från ledningshåll och bör vara CEOs initiativ. 
Artikelförfattarna menar att arbetet bör vara en del av hela 
organisationens strategi och att det balanserade styrkortet är ett 
lämpligt verktyg för arbetet med harmoni. 

Balanserat Styrkort 

9 

(37) 

Modeling Business Goal for Business/IT 

Alignment Using Requirements Engineering 

(Lai & Ullah, 2011) 

 

Studien har utvecklat ett ramverk som kartlägger en organisations 
verksamhet för att härleda verksamhetsmål till de krav som 
organisationens IT-stöd ska utvecklas från. Studien indikerar att 
en sådan kartläggning har en positiv inverkan på harmonin mellan 
verksamhet och IT. 

Goal Modelling 

10 

(39) 

Strategic Alignment Between Business and 

Information Technology: A Knowledge-Based 

View of Behaviors, Outcome, and 

Consequences (Kearns & Sabherwal, 2006) 

Kombinationen av centraliserade IT-beslut och att organisationen 
präglas av kompetensledning har en positiv inverkan på harmoni.  

Kompetensledning 

11 

(41) 

Exploring the relationship between IT 

governance practices and business IT alignment 

through extreme case analysis in Belgian 

mid-to-large size financial enterprises (De Haes 

& Van Grembergen, 2009)  

Se artikel 4 IT-styrning 

12 

(44) 

Business & IT Alignment in Theory and 

Practice 

(Silvius, 2007) 

Redogör för ett antal faktor som av CIOs anses påverka en 
organisations harmoni, dessa är; Tydlighet i verksamhetens 
strategiska vision, affärsledningens IT-medvetenhet och 
IT-ledningens kompetens. Menar att en kontinuerlig dialog mellan 
verksamhets- och IT-chefer har en positiv inverkan på harmonin.  

IT-planering & 
Kommunikation 

13 

(45) 

Investigating business-IT alignment through 

multi-disciplinary goal concepts (Singh & 

Woo, 2009) 

Utvecklat ett ramverk, 3g, som är målorienterat och härstammar 
från tre olika vetenskapliga discipliner. Modellerar verksamheten 
och integrerar verksamhets- och IT-chefer i planeringsarbetet och 
jämför organisationens strategiska mål kontra hur de uppfattas av 
de som ska uppfylla de strategiska målen. Användning av 
ramverket har utvärderats i en organisation och anses ha en positiv 
inverkan på harmonin mellan verksamhet och IT.  

Goal Modeling 

14 

(48) 

Using the Balanced Scorecard to Achieve 

Sustained IT-Business Alignment: A Case 

Study (Hu & Huang, 2006) 

Utvärderat en organisationens användning av det balanserade 
styrkortet. Påverkar kommunikation mellan verksamhets- och 
IT-chefer positivt och integrerar planering verksamhets och 
IT-processer. Menar att balanserade styrkortet har en positiv 
inverkan på harmoni. 

 

 

Balanserat Styrkort 
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Nr Titel Resultat Kategori 

15 

(56) 

Antecedents and drivers of IT-business 

strategic alignment: empirical validation of a 

theoretical model (Hu & Yayla, 2009) 

Fyra drivkrafter till harmoni: formalisering, delad 
områdeskunskap, framgångsrik IT och vårdande av relationer har 
signifikant positiv påverkan på två drivande faktorer av harmoni: 
integration av verksamhets- och IT-planering och kommunikation 
mellan verksamhets- och IT-chefer.  

IT-planering & 
Kommunikation 

16 

(60) 

Can ITIL contribute to IT/business alignment? 

An initial investigation (Kashanchi & Toland, 

2006) 

Integrerat ITIL med SAM-modellen och funnit att ITIL kan 
påverka samtliga dimensioner i modellen och att ITIL kan ha en 
positiv inverkan på en organisations harmoni mellan verksamhet 
och IT. 

ITIL 

17 

(64) 

Investigating the role of an enterprise 

architecture project in the business-IT 

alignment in Iran (Alaeddini & Salekfard, 

2013) 

Har utvärderat organisationers harmoni med hjälp av SAMM och 
funnit att EA har en signifikant positiv inverkan på harmoni. 

Enterprise Architecture 

18 

(68) 

The Road to Business-IT Alignment: A Case 

Study of Two Chinese Companies (Wang et al., 

2011) 

 

Studerat två kinesiska företag retroperspektivt och analyserat 
deras väg till en mer harmoniserande IT/verksamhet. Identifierat 
att deras utveckling mot harmoni triggats av dåliga resultat och en 
ökad konkurrens. Identifierat ett antal faktorer som påverkat deras 
väg mot  harmoni. Organisationsstrukturen påverkar och de 
organisationer som präglas av en hög grad av entreprenörskap har 
lättare för att förändra sin IT- och verksamhetsstruktur. 
Kontinuerlig kommunikation mellan verksamhets- och IT-chefer 
påverkar harmonin positivt. 

Organisations- & 
IT-struktur 

19 

(74) 

How Information Technology Governance 

Mechanisms and Strategic Aligment Influence 

Organizational Performance (Wu, Straub & 

Liang, 2015) 

Argumenterar för vikten av att skapa delad områdeskunskap över 
domängränserna, därför bör CIO ha en plats i ledningsgruppen 
samt rapportera direkt till CEO. 

IT-styrning 

20 
(75) 

Exploring patterns of business-IT alignment for 

the purpose of process performance 

measurement (Cleven, 2011) 

Har identifierat fyra olika vägar för att uppnå och bibehålla 
harmoni med hjälp av PPM. Den väg en organisation bör välja vid 
en PPM-implementation baseras på: den drivande faktorn bakom 
PPM-implementationen, om den är verksamhets- eller IT-driven 
och om PPM-teknologin ses som en strategisk möjliggörare för 
organisationen eller ej 

Business Process 
Management 

21 

(79) 

Assessing the Impact of IT Connectivity and IT 
Capability on IT-Business Strategic Alignment: 
An Empirical Study (Jorfi, Md Nor, Khalil. & 
Najjar, 2011) 

 

Organisationer bör lägga resurser på att säkra 
anslutbarhet(Connectivity) för system och på så sätt öka 
flexibiliteten av den egna IT-organisationen. Flexibiliteten 
kommer att öka den strategiska harmonin men även 
IT-kapaciteten(Capacity),  som i sin tur även den ökar den 
strategiska harmonin. 
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Nr Titel Resultat Kategori 

22 

(81) 

Complementarities Between Organizational IT 

Architecture and Governance Structure (Tiwana, 

Amrit, Konsynski & Benn, 2010) 

De bästa förutsättningarna för en organisation att uppnå och 
bibehålla alignment är att ha en IT-arkitektur som präglas av hög 
modularitet och en decentraliserad IT-styrning tack vare att det 
gynnar IT-rörligheten, 

IT-flexibilitet 

23 

(84) 

Enterprise architecture, IT effectiveness and the 

mediating role of IT alignment in US hospitals 

(Bradley et al. 2012) 

Genom att analysera data från 164 amerikanska sjukhus har de 
funnit att EA har en direkt positiv effekt på sjukhusens effektivitet 
i att hantera IT på ett sådant sätt att det uppfyller de strategiska 
målen. 

Enterprise Architecture 

24 

(87) 

A Resource-based Analysis of IT Personnel 

Capabilities and Strategic Alignment (Huang, 

2010) 

Har studerat 196 Taiwanesiska företag och funnit att 
IT-personalens tekniska kompetens bör kompletteras med 
verksamhetskompetens då detta har en positiv inverkan på 
harmonin mellan verksamhet och IT. 

Kompetensledning 

25 

(88) 

Managing the alignment between business 

processes and software systems (Aversano, 

Grasso & Tortorella, 2016) 

Presenterar och utvärderar ett tillvägagångssätt på tre steg för att 
hantera funktionell harmoni:(1) modellering (2) utvärdering och 
(3) anpassning. Aktiviteterna i dessa steg underlättar att upptäcka 
disharmoni och, om det upptäcks, snabbt finna de åtgärder som 
behövs göras i IT-systemen för att fullt ut stödja verksamheten. 

Business Process 
Management 

26 

(89) 

Aligning information technology and business 

strategy with a dynamic capabilities perspective: 

A longitudinal study of a Taiwanese 

Semiconductor Company (Chen et al., 2008) 

Har studerat ett högteknologiskt Taiwanesiskt företag, verksamt i 
en dynamisk verksamhetsmiljö, över en åttaårsperiod för att 
analysera hur avsedd strategisk harmoni skiljer sig från 
implementerad harmoni och hur detta påverkas av organisationens 
dynamiska kapacitet. Studien antyder att dynamisk kapacitet har 
en positiv inverkan på harmonin mellan verksamhet och IT. 

Dynamisk Kapacitet 
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Bilaga 3 - Underlag till Figur 4 

Underlag till Figur 4  
Gemensamma drag/Källor 

Gemensamma drag Källor i inbördes ordning 

Förankra strategi De Haes & Van Grembergen, 2008; 2009; 2009; Wu, Straub & Liang, 2015; Hu & Yayla, 2009; 
Silvius, 2007; Kearns & Sabherwal, 2006; Huang, 2010; Hu & Huang, 2006; Kashanchi & Toland, 
2006; Chen et al., 2008; Aversano, Grasso & Tortorella, 2016; Altendorfer et al. 2010; Cleven, 
2011; Lai & Ullah, 2011; Singh & Woo, 2009; Alaeddin & Salekfard, 2013; Fischer, Aier och 
Winter, 2007; Gregor, Hart & Martin, 2007. 

Kommunikation De Haes & Van Grembergen 2008; 2009; 2009; Wu, Straub & Liang, 2015; Hu & Yayla, 2009; 
Silvius, 2007; Luftman och Kempaiah, 2007; Wang et al., 2011; Kearns & Sabherwal, 2006; Hu & 
Huang, 2006; Boddy & Paton, 2005. 

Integration av planering De Haes & Van Grembergen, 2008; 2009; 2009; Hu & Yayla, 2009; Kearns & Sabherwal, 2006; 
Hu & Huang, 2006; Aversano, Grasso & Tortorella, 2016; Altendorfer et al. 2010; Cleven, 2011; 
Lai & Ullah, 2011; Singh & Woo, 2009; Alaeddin & Salekfard, 2013; Gregor, Hart & Martin, 2007. 

Delad områdeskunskap De Haes & Van Grembergen, 2008; 2009; 2009; Wu, Straub & Liang, 2015; Hu & Yayla, 2009; 
Silvius, 2007; Kearns & Sabherwal, 2006; Huang, 2010; Hu & Huang, 2006. 

Modellera och utvärdera 
verksamhet och IT 

Hu och Huang, 2006; 2007; Aversano, Grasso & Tortorella, 2016; Altendorfer et al. 2010; Cleven, 
2011; Lai & Ullah, 2011; Singh & Woo, 2009; Alaeddin & Salekfard, 2013; Bradley et al., 2012; 
Gregor, Hart & Martin, 2007; Fischer, Aier och Winter, 2007. 

Flexibilitet Tiwana och Konsynski, 2010; Jorfi, Md Nor och Najjar, 2011; Chen et al., 2010. 

Tydliggöra roller och 
ansvar 

Hu & Huang, 2006; Boddy & Paton, 2005; Aversano, Grasso & Tortorella, 2016; Altendorfer et al. 
2010; Singh & Woo, 2009; Alaeddin & Salekfard, 2013; Bradley et al., 2012;  Gregor, Hart & 
Martin, 2007; Fischer, Aier och Winter, 2007. 
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Bilaga 4 - Artikeltabell 

A - Tillförlitlig källa?  

B - Rätt empirisk metod? 

C - Relevant för studien? 

D - Inkludera i studien? 

-- - Kvalitetskrav inte beaktat, redan exkluderad på andra grunder  

* - Artikel inte tillgänglig 

 

Artikeltabell 

Nr Titel Typ A B C D 

1 IT-business strategic alignment maturity: A case study (Luftman; 
Sledgianowski, 2005) 

JCIT 
Journal 

* * *  Nej 

2 Investigating a causal model of IT-business partnership and 
competitive advantage (Almajali; Dahalin; Masa'deh; Obeidat; 
Shannak, 2010) 

IBIMA 
Konferens 

Nej -- -- Nej 

3 A cross industry evaluation of critical success factors for 
alignment of strategy and business processes (Djafari; Ondoa; 
Seigerroth, 2011) 

ICEIS 
Konferens 

Nej -- -- Nej 

4 An evaluation of enterprise modelling methods in the light of 
business and it alignment (Khademhosseinieh; Seigerroth, 2011) 

ICEIS 
Konferens 

Nej -- -- Nej 

5 Combining cybernetics and conceptual modeling: The concept of 
variety in organizational engineering (Holten; Rosenkranz, 2007) 

ACM 
Konferens 

Nej -- -- Nej 

6 Towards a pivotal-based approach for business process alignment 
(Belaud; Le Lann; Ulmer, 2011) 

IJCIM 
Journal 

Ja Nej -- Nej 

7 Looking for efective ways of achieving and sustaining 
business-IT alignment (Malta; Sousa, 2010) 

CISTI 
Konferens 

Nej -- -- Nej 

8 A change management review: Extracting concepts to preserve 
business and it alignment (Avila; Garces; Sastoque, 2016) 

LNBIP 
Lecture 
Notes 

Nej -- -- Nej 

9 Cloudrise: Opportunities and challenges for IT governance at the 
dawn of cloud computing (Bahli; Borgman; Heier, 2012) 

HICSS 
Konferens 

Ja 
 

Ja Nej Nej 

10 Maintaining alignment over the long-term: Lessons from the 
evolution of an electronic point of sale system (Boddy; Paton, 
2005) 
 

JIT 
Journal 

Ja Ja Ja Ja 

55 



Nr Titel Typ A B C D 

11 Information strategy design and practices (Mohapatra; Singh, 
2012) 

Bok Nej -- -- Nej 

12 IT challenges in M & A transactions - the It carve-out view on 
divestments (Böhm et al., 2010) 

ICIS 
Konferens 

* * * Nej 

13 A study on the strategic alignment process with information 
technology for new ventures: From a dynamic capability 
perspective (Chen; Sun,  2006) 

ECIS 
Konferens 

* * * Nej 

14 Alignment and change propagation between business processes 
and service-oriented architectures (Charoy; Dahman; Godart, 
2013) 

SCC 
Konferens 

Ja Nej -- Nej 

15 Operational and structural business IT alignment (Hugoson; Pessi, 
2011) 

LNBIP 
Lecture 
Notes 

Nej -- -- Nej 

16 Structuring the foundation for organisations with corporate 
governance and IT governance (Bahador; Haider; Saetang, 2011) 

IBIMA 
Konferens 

Nej -- -- Nej 

17 Generation of component based architecture from business 
processes: Model driven engineering for SOA (Charoy; Dahman; 
Godart, 2010) 

ECOWS 
Konferens 

Nej -- -- Nej 

18 The organizational competences model: A contribution for 
business-IT alignment (Malta; Sousa, 2011) 

IBIMA 
Konferens 

Nej 
 

-- -- Nej 

19 Towards model-based assessment of business-IT alignment in 
e-service networks from multiple perspectives (Baida; Gordijn; 
Kräussl; Tan, 2008) 

EIS 
Konferens 

Nej -- -- Nej 

20 Involving top management in IT projects (Simonsen, 2007) CACM 
Magazine 

Nej -- -- Nej 

21 IT project prioritization: A practical application of knowledge 
management principles (Rivinus, 2013) 

BIR 
Journal 

Ja Ja Nej Nej 

22 Alignment: A new software architecture approach to support 
streamlining business processes (Altendorfer et al., 2010) 

ACIS 
Konferens 

Ja Ja Ja Ja 

23 SAF: Strategic alignment framework for monitoring organizations 
(Damiani et al., 2008) 

LNBIP 
Lecture 
Notes 

Nej -- -- Nej 

24 Developing an IT organisational design framework based on 
operations strategy (Buss et al., 2011) 

IJSTM 
Journal 

Ja Ja Nej Nej 

25 A federated approach to enterprise architecture model 
maintenance (Aier; Fischer; Winter, 2007) 

EMISA 
Journal 

Ja Ja Ja Ja 

26 Towards deterministically constructing organizations based on the 
normalized systems approach (Van Nuffel et al., 2010) 

LNCS 
Lecture 
Notes 

Nej -- -- Nej 
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Nr Titel Typ A B C D 

27 Aiming at a moving target: IT alignment in toy companies 
(Gogan et al., 2010) 

ECIS 
Konferens 

Ja Ja Nej Nej 

28 Dialogical action research for better enterprise architecture 
implementation (Malta; Sousa, 2010) 

IBIMA 
Konferens 

Nej -- -- Nej 

29 Avoiding the alignment trap in information technology (Berez; 
Puryear; Shah; Shpilberg, 2007) 

MIT Sloan 
Managem

ent 
Review 

Nej -- -- Nej 

30 Assessing IT/Business Alignment (Luftman, 2006) CAIS 
Journal 

Ja Nej -- Nej 

31 An Exploratory Study into IT Governance Implementations and 
its Impact on Business/IT Alignment (De Haes; Van Grembergen, 
2009) 

JMIS 
Journal 

Ja Ja Ja Ja 

32 Enterprise architectures: enablers of business strategy and IS/IT 
alignment in government (Gregor; Hart; Martin, 2007) 

ITP 
Journal 

Ja Ja Ja Ja 

33 Analysing the Relationship between IT Governance and 
Business/IT Alignment Maturity (De Haes; Van Grembergen, 
2008) 

HICSS 
Konferens 

Ja Ja Ja Ja 

34 An Update on business-IT alignment: "A line" has been drawn 
(Luftman; Kempaiah, 2007) 

MISQ 
Journal 

Ja Ja Ja Ja 

35 A Method and Tool for Business-IT Alignment in Enterprise 
Architecture (Balabko; Regev; Rychkova; Wegmann, 2005) 

CEUR 
Workshop 
Proceedin

gs 

Nej -- -- Nej 

36 Achieving IT-Business Strategic Alignment via Enterprise-Wide 
Implementation of Balanced Scorecards (Huang; Hu, 2007) 

JMIS 
Journal 

Ja Ja Ja Ja 

37 Modeling Business Goal for Business/IT Alignment Using 
Requirements Engineering (Lai; Ullah, 2011) 

JCIS 
Journal 

Ja Ja Ja Ja 

38 IT Governance Structures, Processes and Relational Mechanisms: 
Alignment in a Major Belgian Financial Group (De Haes; Van 
Grembergen, 2005) 

HICSS 
Konferens 

Ja Ja Nej Nej 

39 Strategic Alignment Between Business and Information 
Technology: A Knowledge-Based View of Behaviors, Outcome, 
and Consequences (Kearns; Sabherwal, 2006) 

JMIS 
Journal 

Ja Ja Ja Ja 

40 Developing a socio-technical framework for business-IT 
alignment (Lee; Kim; Park; Paulson, 2008) 
 

 
 

IMDS 
Journal 

Ja Nej -- Nej 
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Nr Titel Typ A B C D 

41 Exploring the relationship between IT governance practices and 

business IT alignment through extreme case analysis in Belgian 

mid-to-large size financial enterprises (De Haes; Van 

Grembergen, 2009) 

JEIM 
Journal 

Ja Ja Ja Ja 

42 Business and IT alignment with SEAM (Loison; Regev; 
Wegmann, 2005) 

REBNITA 
Workshop 

Nej -- -- Nej 

43 A Process-Oriented Perspective on the Alignment of Information 
Technology and Business Strategy (Tallon, 2007) 

JMIS 
Journal 

Ja Ja Nej Nej 

44 Business & IT Alignment in Theory and Practice (Silvius, 2007) HICSS 
Konferens 

Ja Ja Ja Ja 

45 Investigating business-IT alignment through multi-disciplinary 
goal concepts (Singh; Woo, 2009) 

Requirements 
Engineering 

Journal 

Ja Ja Ja Ja 

46 Practices in IT Governance and Business/IT Aligment (De Haes; 
Grembergen, 2008) 

ISACA 
Journal 

Ja Nej -- Nej 

47 Alignment of Business Strategy and it Strategy: A Case Study of 
A Fortune 50 Financial Services Company (Johnsen; Rathnam; 
Wen, 2005) 

JCIS 
Journal 

* * * Nej 

48 Using the Balanced Scorecard to Achieve Sustained IT-Business 
Alignment: A Case Study (Hu; Huang, 2006) 

CAIS 
Journal 

Ja Ja Ja Ja 

49 Business and IT Alignment with SEAM for Enterprise 
Architecture (Wegmann et al.,2007) 

EDOC 
Konferens 

Nej -- -- Nej 

50 A method of business and IT alignment based on Enterprise 
Architecture (Jiang; Wang; Zhou, 2008) 

SOLI 
Konferens 

Nej -- -- Nej 

51 Value-Based Business-IT Alignment in Networked Constellations 
of Enterprises (Eck; Gordijn; Wieringa, 2005) 

REBNITA 
Workshop 

Nej -- -- Nej 

52 Exploring Differences in the Perception of Business & IT 
Alignment (Silvius, 2007) 

IIMA 
Journal 

Ja Ja Nej Nej 

53 Strategic Business/IT Alignment using Goal Models (Baïna et al., 
2008) 

BUSITAL 
Konferens 

Nej -- -- Nej 

54 Does Employee Alignment Affect Business-it Alignment? an 
Empirical Analysis (Chong et al., 2011) 

JCIS 
Journal 

* * * Nej 

55 A research journey into enterprise governance of IT, business/IT 
alignment and value creation (De Haes; Grembergen, 2012) 

Bok Nej Nej Nej Nej 

56 Antecedents and drivers of IT-business strategic alignment: 
empirical validation of a theoretical model (Hu; Yayla, 2009) 
 

ECIS 
Konferens 

Ja Ja Ja Ja 
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Nr Titel Typ A B C D 

57 Validating ITIL maturity to strategic business-IT alignment 
(Esmaili; Gardesh; Sikari, 2010) 

ICCTD 
Konferens 

Ja Nej -- Nej 

58 IT Business Alignment and IT Usage in Operational Processes: A 
Retail Banking Case (Beimborn; Franke; Wagner, 2006) 

HICSS 
Konferens 

Ja Ja Nej Nej 

59 Towards a business-IT alignment maturity model for 
collaborative networked organizations (Santana Tapia et al., 
2008) 

IWEI 
Konferens 

Nej -- -- Nej 

60 Can ITIL contribute to IT/business alignment? An initial 
investigation (Kashanchi; Toland, 2006) 

WI 
Journal 

Ja Ja Ja Ja 

61 An Organization Wide Approach for Assessing Strategic 
Business and IT Alignment (Ekstedt et al., 2005) 

PICMET 
Konferens 

Nej -- -- Nej 

62 Enterprise Architecture Meta Models for IT/Business Alignment 
Situations (Ekstedt et al., 2015) 

EDOC 
Konferens 

Nej -- -- Nej 

63 Business-IS alignment: assessment process to align IT projects 
with business strategy (Guiterrez et al., 2008) 

AMCIS 
Konferens 

Ja Ja Nej Nej 

64 Investigating the role of an enterprise architecture project in the 
business-IT alignment in Iran (Alaeddini; Salekfard, 2013) 

ISF 
Journal 

Ja Ja Ja Ja 

65 Software quality, non-functional software requirements and 
IT-business alignment (Haigh, 2010) 

SQJ 
Journal 

Ja Ja Nej Nej 

66 Towards the business–information technology alignment in cloud 
computing environment: an approach based on collaboration 
points and agents (Li et al., 2011) 

IJCIM 
Journal 

Ja Ja Nej Nej 

67 Proposing a Theoretical Model for IT Governance and IT 
Business Alignment (Beimborn; Schlosser; Weitzel, 2009) 

HICSS 
Konferens 

Ja Ja Nej Nej 

68 The Road to Business-IT Alignment: A Case Study of Two 
Chinese Companies (Wang et al., 2011) 

CAIS 
Journal 

Ja Ja Ja Ja 

69 The Impact of National Cultures on Business & IT Alignment 
(Silvius, 2008) 

IIMA 
Journal 

Ja Nej -- Nej 

70 The antecedents of IT-business alignment in manufacturing firms 
(Abareshi, 2011) 

IJBIS 
Journal 

* * * Nej 

71 Business IT Alignment from Business Model to Enterprise 
Architecture (Fritscher; Pigneur, 2011) 

AISEW 
Workshop 

Nej -- -- Nej 

72 Strategic Information Systems Alignment: Alignment of IS/IT 
with Business Strategy (Issa-Salwe et al., 2010) 

JIPS 
Journal 

Ja Ja Nej Nej 

73 Proposal of a service oriented architecture governance model to 
serve as a practical framework for business-IT Alignment (Forte; 
Haki, 2010) 
 

NISS 
Konferens 

Nej -- -- Nej 
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Nr Titel Typ A B C D 

74 How Information Technology Governance Mechanisms and 
Strategic Alignment Influence Organizational Performance (Wu; 
Straub; Liang, 2015) 

MISQ 
Journal 

Ja Ja Ja Ja 

75 Exploring patterns of business-IT alignment for the purpose of 

process performance measurement (Cleven, 2011) 

ECIS 
Konferens 

Ja Ja Ja Ja 

76 Analysis of IT/Business Alignment Situations as a Precondition 
for the Design and Engineering of Situated IT/Business 
Alignment Solutions (Ekstedt; Franke; Lagerstrom; Saat; Winter, 
2011) 

HICSS 
Konferens 

Ja Ja Nej Nej 

77 Business strategy-IT alignment in a multi-actor setting: a mobile 
e-service case (Akkermans; Gordijn; Pijpers, 2008) 

ACM 
Konferens 

Nej -- -- Nej 

78 Business/IT Fusion: How to move beyond alignment and 
transform IT in your organization (Derynck; Hinssen, 2009) 

Business/I
T Fusion 

Bok 

Ja -- -- Nej 

79 Assessing the Impact of IT Connectivity and IT Capability on 
IT-Business Strategic Alignment: An Empirical Study (Jorfi; Md 
Nor; Khalil; Najjar, 2011) 

CIS 
Journal 

Ja Ja Ja Ja 

80 An enterprise architecture methodology for business-it alignment: 
adopter and developer perspectives (Dahalin;  Ibrahim; Razak; 
Yusop, 2010) 

IBIMA 
Konferens 

Nej -- -- Nej 

81 Complementarities Between Organizational IT Architecture and 
Governance Structure (Tiwana, Amrit; Konsynski, Benn, 2010) 

ISR 
Journal 

Ja Ja  Ja Ja 

82 Systemic capabilities: the source of IT business value (Cao et al., 
2016) 

ITP 
Journal 

Ja Nej -- Nej 

83 Proactive or reactive IT leaders? A test of two competing 
hypotheses of IT innovation and environment alignment (Lu; 
Ramamurthy, 2010) 

EJIS 
Journal 

Ja Ja Ja Ja 

84 Enterprise architecture, IT effectiveness and the mediating role of IT 
alignment in US hospitals (Bradley et al., 2012) 

ISJ 
Journal 

Ja Ja Ja Ja 

85 Governing cloud computing services: Reconsideration of IT 
governance structures (Green; Prasad, 2015) 

IJAIS 
Journal 

Ja Ja Nej Nej 

86 Alignment’s nomological network: Theory and evaluation (Gerow; 
Grover; Thatcher, 2016) 

IM 
Journal 

Ja Nej -- Nej 

87 A Resource-based Analysis of IT Personnel Capabilities and 
Strategic Alignmen (Huang, 2010)t 

JRIP 
Journal 

Ja Ja Ja Ja 

88 Managing the alignment between business processes and software 
systems (Aversano; Grasso; Tortorella, 2016) 
 

IST 
Journal 

Ja Ja Ja Ja 
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Nr Titel Typ A B C D 

89 Aligning information technology and business strategy with a 
dynamic capabilities perspective: A longitudinal study of a 
Taiwanese Semiconductor Company (Chen et al., 2008) 

IJIM 
Journal 

Ja Ja Ja Ja 

90 IS Alignment improved with co-evolutionary principles: An Open 
Source approach (Nassim; Robert, 2010) 

HICSS 
Konferens 

Ja Ja Nej Nej 

91 Operational and Structural Business IT Alignment (Hugoson; Pessi, 
2011) 

BIS 
Lecture 
Notes 

Nej -- -- Nej 

92 Conceptualizing the Dynamic Strategic Alignment Competency 
(Baker et al., 2011) 

JAIS 
Journal 

Ja Nej -- Nej 

93 The Role of Value-Oriented IT Demand Management on 
Business/IT Alignment: The Case of ZON Multimedia (Aveiro; 
Tribolet; Pombinho, 2013) 

PRET 
Lecture 
Notes 

Nej  -- -- Nej 

94 SAF: Strategic Alignment framework for monitoring organizations 
(Damiani et al, 2008) 

BIS 
Konferens 

Nej -- -- Nej 

95 The nexus between information technology and competitive 
strategy: A conceptual framework and its hypotheses (Huang; Lin; 
Lin, 2005) 

IEEE/ICe
BE 

Konferens 

Nej -- -- Nej 

96 Structuring The Foundation For Organisations With Corporate 
Governance And IT Governance (Bahador; Haider; Saetang, 2012) 

IBIMA 
Konferens 

Nej -- -- Nej 
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