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SAMMANFATTNING  

En av nyckelfaktorerna för framgångsrik affärsverksamhet är en nära anpassning mellan IT 

och verksamhet. Intresset för området har väckts i samband med att organisationer i stor 

utsträckning finner ett gap mellan IT-funktionen och verksamhetsområden. Flertalet åtgärder 

för att nå anpassning inom organisationer diskuteras och följande två perspektiv är mest 

förekommande i samband med anpassning -– formella och informella strukturer. Formella 

strukturer handlar om strategier, infrastrukturer och planeringsmetoder i organisationer. 

Informella strukturer handlar om människor, kommunikation, sociala relationer och 

gemensam förståelse. Forskare poängterar att strukturerna inte kan separeras eller uteslutas 

från varandra, samtidigt som vissa hävdar att mer fokus bör ligga på informella strukturer. 

Tidigare forskning är även i hög grad teoretiskt inriktad och ett praktiskt fokus på anpassning 

saknas. I denna studie undersöks anpassning mellan IT och verksamhet på e-handelsföretaget 

NLY Scandinavia AB. Det är särskilt intressant eftersom anpassning kan tyckas självklar i en 

IT-baserad miljö. Studiens syfte är att, baserat på en fallstudie med kompletterande 

datainsamlingsmetoder, undersöka hur vi kan förstå anpassning i praktiken. Resultatet visar 

att företagskultur, helhetssyn och styrning är betydelsefullt vid anpassning mellan IT och 

verksamhet.  

Nyckelord: IT, verksamhet, formella strukturer, informella strukturer 

ABSTRACT  

One of the key factors for a successful business is a close alignment between IT and business. 

Interest within the field has been discovered, since organizations have found a gap between 

the IT- function and business areas. Several measures in order to reach alignment within 

organizations are discussed and the following two perspectives are most existent within 

alignment – formal and informal structures. Formal structures involve strategies, 

infrastructure and planning methods in organizations. Informal structures focus on people, 

communication, social relationships and shared understanding. Researchers points out that 

structures can not be separated or be excluded from each other, while other researchers argue 

that more focus should be on informal structures. Previous research is mainly focused on a 

theoretical perspective and a practical focus on alignment are lacking. This study examines 

the alignment between IT and business of the online retailer NLY Scandinavia AB. This is 

particularly interesting since alignment can be seen as obvious within an IT-based 

environment. The purpose of the study is to investigate how we can understand alignment in 



practice. Furthermore, a case study with complemented data collection methods, such as 

observation and interviews are used in this study. The result shows that the corporate culture, 

comprehensive view and governance are significant within alignment between IT and 

business.   

Keywords; IT, business, alignment, formal structures, informal structures   
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1. INTRODUKTION  

Organisering av informationsteknik (IT) har varit ett problem sedan 1980-talet och är 

fortfarande en huvudfråga för ledningsgrupper. Faktum är att organisationer ofta misslyckas 

med att skapa ett affärsvärde från IT (van den Hooff & de Winter, 2011). En stor utveckling 

har skett och IT har gått från att vara ett stöd i organisationer till att utgöra en central och 

strategisk roll (Venkatraman, Henderson, & Oldach, 1993). En stor utmaning har varit, och är, 

att anpassa informationssystem (IS) efter verksamheten som helhet (Chan & Reich, 2007). 

Studier har visat att organisationer som framgångsrikt anpassar sin verksamhetsstrategi med 

deras IT-strategi kommer överträffa de organisationer som inte gör det (Chan & Reich, 2007; 

Reynolds & Yetton, 2015). Området som diskuteras är alignment som framöver kommer 

benämnas den svenska översättningen anpassning. Det finns flera definitioner på anpassning 

men övergripande handlar området om en grundläggande princip som innebär att IT ska 

hanteras på ett sätt som speglar verksamheten för att nå goda affärsmässiga resultat (Sauer, 

Yetton, & Alexander, 1997; Luftman & Brier, 1999; Reich & Benbasat, 2000). Trots att 

anpassning mellan IT och verksamhet varit ett stort forskningsområde i många år finns det än 

idag aspekter att undersöka och kunskapsluckor att besvara (Coltman, Tallon, Sharma, & 

Queiroz, 2015).  

 

Anpassning är viktigt att undersöka då flertalet organisationer finner ett gap mellan deras 

verksamhetsområde och IT-funktion (Feld & Stoddard, 2004; Luftman, 2003; Chan, 2002). 

En vanlig orsak till gapet beror på bristande förståelse för IT-funktionen bland 

verksamhetsanställda och tvärtom (Feld & Stoddard, 2004). Gapet uppstår för att medarbetare 

på olika avdelningar tenderar att ha olika uppfattningar om samma situation. Det kan visa sig i 

exempelvis varför ett problem uppstått, dess relevans och hur problemet ska lösas. Det kan i 

sin tur leda till negativa influenser mellan medarbetarna som påverkar anpassningen negativt 

(van den Hooff & de Winter, 2011). Problematiken kan även uppstå på grund av att 

verksamhetens syfte och mål är vagt formulerade eller okända. Liknande problem kan uppstå 

då organisationer använder flera olika system som inte kan kommunicera mellan varandra. 

För att minska gapet i gränslandet mellan IT och verksamhet har rollen Chief Information 

Officer (CIO) vuxit fram med syftet att agera som brygga mellan IT och verksamhet (Feld & 

Stoddard, 2004).  
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Under senare år har komplexiteten med anpassning mellan IT och verksamhet ytterligare ökat. 

Det beror bland annat på att organisationer blivit mer mångsidiga, agerar i flera branscher, 

mer digitaliserade och utvecklar sina affärsmodeller i hög takt (Reynolds & Yetton, 2015). 

Tidigare forskning inom anpassning i e-handelsföretag är begränsad. Forskningen berör 

främst vilka konkurrensfördelar som kan utvinnas genom e-handel. E-handelsföretag är en 

speciell organisationstyp som är IT-baserad. Det kan därför vara svårt att se en separation 

mellan IT-funktionen och verksamheten och därmed kan anpassning tyckas som en 

självklarhet i denna typ av organisation. E-handelsföretag kan å andra sidan ses som en 

traditionell organisation där det enda som skiljer är försäljningskanalen, vilket kan medföra att 

anpassning inte är självklar. 

 

Vissa forskare riktar kritik mot anpassning mellan IT och verksamhet. Några argument är att 

anpassning inte är önskvärt i alla organisationer, att forskningen är mekanisk och inte speglar 

verkligheten, samt att IT ska utmana verksamheten, inte stödja den (Chan & Reich, 2007). 

Andra forskare riktar kritik mot hur anpassning hanteras i praktiken. Tidigare forskning är i 

stor utsträckning fokuserad på formella strukturer såsom infrastruktur, strategi och planering. 

Detta kan i sin tur leda till att organisationer blir stela och rigida (Chan, 2002). En studie av 

Reich & Benbasat (2000) visar att mer fokus bör ligga på informella strukturer för att 

förbättra den totala anpassningen. Informella strukturer handlar om kommunikation, 

värderingar, människor och dess relationer. Resultatet av studien visar att de informella 

strukturerna är avgörande för hur utfallet av anpassningen mellan IT och verksamhet blir 

(Reich & Benbasat, 2000). I linje med studien visar en annan studie av Schlosser, Beimborn, 

Weitzel och Wagner (2015) liknande resultat där vikten av mänskliga relationer mellan 

organisationens avdelningar har stor inverkan på resultatet av den totala anpassningen.  

  

1.1. Syfte och frågeställning 

Chan (2002) och van den Hooff och de Winter (2011) understryker att mer forskning krävs 

för att bekräfta att informella strukturer faktiskt kan influera en bättre anpassning mellan 

verksamhet och IT. Rank (2008) hävdar däremot att de informella strukturerna inte helt kan 

separeras från de formella och att båda därför är viktiga att belysa. Baserat på behovet av mer 

forskning, och den intressanta IT-baserade miljö studiens fallföretag befinner sig i ämnar 

uppsatsen att undersöka hur vi kan förstå anpassning mellan IT och verksamhet i praktiken. 

Genom att undersöka anpassning i ett e-handelsföretag kan en diskussion föras om 
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utmaningarna som beskrivs i tidigare forskning är applicerbara även i denna kontext. För att ta 

reda på det krävs inledningsvis en beskrivning av hur relationen mellan IT och verksamhet ser 

ut idag, följt av hur organisationen aktivt arbetar med området. Uppsatsens frågeställning är:  

 

 Hur kan vi förstå anpassning mellan IT och verksamhet i praktiken? 
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2. BAKGRUND  

Avsnittet presenterar bakgrundsinformation till studien. Studien grundar sig i tio veckors 

praktik på e-handelsföretaget NLY Scandinavia AB (fortsättningsvis endast NLY). Praktiken 

har inneburit observationer av operativt arbete samt deltagande i pågående projekt. Nedan 

följer en kort beskrivning av vilka utmaningar e-handelsföretag ställs inför. 

   

2.1.1. E-handel 

E-handel definieras som en webbaserad försäljningskanal vars användning har ökat markant 

under de senaste åren (Bergeron, 2008). Ett unikt karaktärsdrag för e-handel är ett fysiskt 

avstånd mellan köpare och säljare. Den främsta utmaningen inom e-handel är att kunderna ska 

ha en god möjlighet att bedöma en produkt utan att se eller känna på den i verkligheten. 

Beroende på vilken typ av produkt det handlar om varierar graden av osäkerhet. Produkter 

som säljs via webbaserade försäljningskanaler kan delas in i två kategorier; låg- och 

högriskprodukter. En bok är ett exempel på en lågriskprodukt, vilket innebär att produkten 

enkelt kan bedömas innan ett köp genomförs.  Fallföretaget i studien säljer främst 

högriskprodukter vilket innebär att produkten kräver utvärdering och inspektion innan kunden 

kan avgöra om han eller hon är nöjd med den. Kläder är en typisk högriskprodukt som kräver 

en välutformad produktbeskrivning, bra bilder och korrekt storleksguide för att kunden ska ha 

möjlighet att föreställa sig hur det kommer att se ut i verkligheten (Luo, Ba, & Zhang, 2012). 

Luo, Ba och Zhang (2012) sammanfattar att produktinformation, företagets synlighet, tillit, 

webbsidans utformning, enkelhet, kundtjänst och prissättning är avgörande faktorer för 

kundnöjdhet. En studie som genomförts av Kim, Ferrin och Rao (2009) visar att osäkerhet hos 

kunderna främst uppstår relaterat till olika betalningsmöjligheter där en riskbedömning görs 

av varje enskild kund. 

 

Baserat på att e-handel och därmed IT är kärnan i den studerade organisationen ställs höga 

krav på IT-lösningar och integrationen mellan dem. Tidsmarginalerna är små på grund av 

krav på snabba leveranstider, effektiv kundtjänst och enkel returhantering. Det innebär att IT-

lösningar måste fungera teknikmässigt men även stödja verksamhetens syfte och mål på 

önskvärt sätt.   
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3. TIDIGARE FORSKNING  

Avsnittet presenterar aspekter från tidigare forskning som är av betydelse för att besvara 

studiens frågeställning. Avsnittet inleds med hur organisationer kan nå framgångsrika 

resultat med IT. Därefter presenteras området för anpassning samt vilka utmaningar och 

möjligheter som finns inom området. Slutligen presenteras en summering av tidigare 

forskning som vidare kommer användas till analys av empiriskt material.   

 

3.1. Framgångsrik IT 

Kaos och höga kostnader är resultatet av IT i många organisationer (Feld & Stoddard, 2004). 

Dock har en generell acceptans utvecklats som innebär att IT har gått från att vara en 

traditionellt administrativ funktion till att vara en central och strategisk roll inom 

organisationer (Burn & Szeto, 2000). För att IT ska fungera framgångsrikt krävs resurser 

precis som i andra delar av verksamheten - exempelvis i form av bra ledarskap, motiverade 

människor och gediget utförande. IT bör alltså inte hanteras som en separat funktion. Det är 

av vikt att tekniskt riktade medarbetare lär sig att kommunicera på ett språk som övriga 

verksamheten förstår, och tvärtom. För att nå ett framgångsrikt resultat föreslås tre 

grundläggande principer för att hantera IT. Den första principen är att ha en förnyad IT-plan 

som är sammankopplad med verksamhetsstrategin. Den andra principen är att ha en förenklad 

och integrerad teknisk plattform. Den tredje principen är en funktionell och resultatorienterad 

IT-organisation där de olika avdelningarna inte agerar som isolerade öar. Den fjärde principen 

innebär att samtliga medarbetare bör arbeta som ett integrerat team. Principerna ska tillämpas 

parallellt för att nå framgångsrika resultat (Feld & Stoddard, 2004). 

  

3.1.1. Relation mellan CEO och CIO 

I flertalet organisationer finns ett gap mellan IT-funktionen och verksamheten. En av 

orsakerna kan vara en fragmenterad IT-organisation som består av flertalet olika IT-system 

som inte kommunicerar sinsemellan. Det bidrar i sin tur till att medarbetarna har flera system 

att känna till och redundant data som är ett resultat av dubbla inmatningar av data. Det medför 

i sin tur att det krävs omfattande resurser för att underhålla systemen och att mycket tid läggs 

på administrativa uppgifter. Gapet kan reduceras med hjälp av en CIO vars främsta uppgift är 

att agera som en brygga mellan IT-funktionen och verksamheten (Feeny, Edwards, & 

Simpson, 1992). CIO är den roll i ledningen som människor generellt har minst förståelse för, 

vilket kan bero på att den är relativt ny (Feld & Stoddard, 2004). En studie har undersökt hur 
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relationen mellan Chief Executive Officer (CEO) och CIO kan möjliggöra ett framgångsrikt 

utnyttjande av IT. Generellt sett speglas framgångar inom IT av nära samarbete mellan olika 

IT-chefer där en dialog är nödvändig. God relation mellan CEO och CIO kan avspeglas i 

följande tre avseende; strategisk planering, samarbete mellan IT och verksamhet och 

engagemang från CEO i IT-frågor (Feeny, Edwards, & Simpson, 1992). 

  

3.2. Anpassning  

Området för anpassning har vuxit under de senaste åren i takt med att IT fått en mer 

framträdande roll i organisationer. I tidig forskning inom området beskrivs processen ofta 

som att länka samman affärsplanen och IT-planen (Sauer, Yetton, & Alexander, 1997). Ett 

perspektiv som senare växte fram var att anpassning innebar samstämmighet mellan en 

organisations verksamhetsstrategi och IT-strategi (Reich & Benbasat, 2000). Ett tredje 

perspektiv som vuxit fram innebär att anpassning syftar till att undersöka verksamhetens 

behov i relation till prioriteringar på IT-system (Chan & Reich, 2007). Det är generellt 

accepterat att en av nyckelfaktorerna för framgångsrik affärsverksamhet är en nära anpassning 

mellan IT-strategi och verksamhetsstrategi (Baets, 1992; Bleistein, Cox, & Verner, 2006; 

Byrd, Lewis, & Bryan, 2006; Valorinta, 2011). Det finns däremot ingen enig definition av 

anpassning, men följande översättningar ger en bild över vilka områden som berörs när 

området diskuteras;  

Anpassning är en grundläggande princip som innebär att IT ska hanteras på ett 

sätt som speglar verksamheten (Sauer, Yetton, & Alexander, 1997). 

Anpassning definierar till vilken grad verksamhetens mål, uppdrag och planer 

delas och stöds med IT-strategin (Reich & Benbasat, 2000). 

Anpassning är graden av passform och integration mellan verksamhetsstrategi, 

IT-strategi, verksamhetsinfrastruktur och IT-infrastruktur (Venkatraman, 

Henderson, & Oldach, 1993). 

God anpassning betyder att organisationen tillämpar lämplig IT och att de är 

överensstämmande med verksamhetens strategi, mål och behov (Luftman & 

Brier, 1999).     

Andra ord som används med likvärdig innebörd som anpassning är samverkan, integration 

och länkning (Chan & Reich, 2007).  
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3.2.1. Formell och informell struktur 

Det finns forskare som uttrycker att fokus behöver ändras för att nå framgångsrika resultat 

med anpassning mellan IT och verksamhet (Reich & Benbasat, 2000; Chan & Reich, 2007; 

Schlosser et al, 2015).  I tidigare forskning finns två perspektiv för anpassning - formella och 

informella strukturer. Formella strukturer syftar till att undersöka strategier, infrastruktur och 

planeringsmetoder i organisationer. Informella strukturer syftar till att undersöka människor i 

en organisation genom att titta på värderingar, kommunikation mellan dem och öka deras 

förståelse för varandras domäner (Reich & Benbasat, 2000; Schlosser et al, 2015). Den 

formella strukturen är mer omforskad vilket bidrar till att forskningen är något stel och 

fyrkantig. Tidigare forskning visar att den informella organisationsstrukturen är den mer 

bestående delen av anpassning medan den formella är mer övergående. Resultaten av 

undersökningen genomförd av Reich och Benbasat (2000) visade även att de organisationer 

som arbetade med formella strukturer av anpassning inte alltid ledde till bättre prestanda. 

Däremot hade de informella strukturerna en avsevärd större inverkan och visade goda resultat 

som exempelvis en större förståelse för varandras område (Chan & Reich, 2007).  

 

Reich och Benbasat (2000) har undersökt sociala faktorer som är avgörande vid anpassning 

mellan IT och verksamhet. Deras forskningsmodell bygger på faktorer som influerar 

anpassningen mellan IT och verksamhet. Den första faktorn handlar om att chefer ska förstå 

varandras domäner och delta i varandras kärnprocesser. Det kan leda till större förståelse för 

varandras arbete och problem, vilket kan skapa en bättre relation mellan dem. Den andra 

faktorn handlar om att organisationens IT-historia avgör hur trovärdigheten för IT-funktionen 

är. Om organisationen gått igenom ett eller flera misslyckade IT-projekt minskas 

trovärdigheten, om det å andra sidan finns en historik av framgångsrika IT-projekt bildas ett 

högre intresse för IT-avdelningen. Den tredje handlar om kommunikation och innebär att 

medarbetare som skapar och delar information och kunskap mellan varandra skapar en 

gemensam förståelse. Den fjärde och sista faktorn handlar om samverkan mellan IT och 

verksamhet i planeringsprocesser. IT- och verksamhetschefer som deltar vid varandras 

planering upplever att de har bättre förståelse för varandras mål och uppdrag, vilket bidrar till 

en bättre nivå av övergripande anpassning.  

 

För att förbättra kommunikationen och sociala relationer är gränsöverskridande band mellan 

IT-funktionen och verksamhetsområden viktiga (Schlosser et al, 2015). Genom att arbeta 

tillsammans med medarbetare från varandras avdelningar kan information och kunskap delas 
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som med fördel kan öka anpassningen. Givet det kan kontrollen för den externa omgivningen 

öka och organisationen kan således anpassa sig till externa förändringar (Valorinta, 2011). 

Gränsöverskridande band kan i sin tur utveckla sociala relationer och en stark företagskultur. 

En stark företagskultur är en faktor som är av vikt för informell struktur, och främjar en 

positiv arbetsmiljö. Att vårda informella nätverk, mänsklig kommunikation och interaktioner 

är en viktig del för att nå framgång vid anpassning av IT och verksamhet. Dock poängteras att 

den informella strukturen inte kan separeras från den formella strukturen då båda är 

nödvändiga för organisationens organisering och samordning (Chan & Reich, 2007; Rank, 

2008). Formella strukturer betraktas som ett resultat av beslut och styrande tillvägagångssätt. 

För att maximera effektiviteten av formella strukturer utvecklas informella nätverk genom 

regelbunden dialog mellan medarbetare i organisationen. Informella nätverk uppstår då 

formella strukturer har en tendens att spegla rationella överväganden och missar således 

spontana och informella dimensioner av en organisations beteende (Rank, 2008).  

  

3.3. Modeller för anpassning 

Det finns olika modeller för hur anpassning mellan IT och verksamhet bör genomföras. Den 

mest förekommande modellen är the Strategic Alignment Model (SAM) som är utvecklad av 

Henderson och Venkatraman år 1992. SAM belyser främst integration av strukturer och 

strategier mellan IT-funktionen och verksamhetsområden. Luftman (2003) har senare 

vidareutvecklat modellen till Strategic Alignment Maturity Model (SAMM) där sex 

rekommendationer för anpassning lyfts fram. SAMM belyser i högre grad informella aspekter 

som är av vikt vid anpassning. Det faktum att formella och informella aspekter inte kan 

uteslutas från varandra ökar vikten av att belysa aspekter från båda modellerna. Nedan 

beskrivs modellerna separat. 

 

3.3.1. Strategic Alignment Model 

SAM utvecklades av Henderson och Venkatraman (1992) som ett svar på bristen av 

anpassning mellan IT och verksamhet i organisationer. Trots att modellen är några år gammal 

används den fortfarande frekvent (ex. Bleistein, Cox, & Verner, 2006; Luftman, 2003). SAM 

består av fyra huvudsakliga parametrar av strategiska val och visar på vikten av formella 

strukturer. Parametrarna är verksamhetsstrategi, verksamhetsprocesser/infrastruktur, IT-

strategi och IT-infrastruktur/processer. I modellen görs en skillnad på extern och intern 

omgivning. SAM beskriver anpassningen på så sätt att om en av parametrarna förändras, bör 
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resterande anpassas i linje med förändringen. En förändring kan uppstå på grund av interna 

och externa omständigheter och båda perspektiven måste därför beaktas (Henderson & 

Venkatraman, 1992; Burn & Szeto, 2000).  

 

3.3.2. Strategic Alignment Maturity Model 

Flertalet IT- och verksamhetschefer önskar att det finns en silver-bulletlösning för att lyckas 

med anpassning mellan IT och verksamhet (Chan, 2002). Det är tyvärr inte så enkelt och det 

finns ingen lösning som kan sägas vara bättre än någon annan, och heller inte någon som är 

rätt eller fel. Luftman (2003) hävdar att nyckeln till framgång med anpassning är att bygga 

relationer, hållbara processer och att förse medarbetarna med utbildning. Utifrån Henderson 

och Venkatraman (1992) har Luftman (2003) vidareutvecklat SAM och skapat sex 

rekommendationer för att förbättra och bedöma anpassningen. De sex rekommendationerna 

tar hänsyn till både formella och informella strukturer. Den första rekommendationen handlar 

om kommunikation, där kunskapsutbyte mellan verksamhetens olika avdelningar är viktigt. 

Den andra rekommendationen är samarbete och handlar om att IT och verksamhet ska arbeta 

tätt tillsammans. Den tredje rekommendationen är styrning och prioritering av projekt där det 

är av vikt att ledningens visioner sprids inom organisationen. Det hänger ihop med vikten av 

den fjärde rekommendationen som är uppföljning och mätningar, vilken innebär att skapa 

mätetal som både IT-funktionen och verksamheten förstår och arbetar mot. Den femte 

rekommendationen handlar om motivation där Luftman (2003) belyser vikten av att motivera, 

utbilda och engagera medarbetare. Den sjätte rekommendationen belyser rollen som IT har för 

att stödja och utveckla verksamheten och dess målgrupp. För att bedöma den övergripande 

graden av anpassning i en organisation utvärderas rekommendationerna utifrån en skala. 

Utvärdering ska genomföras individuellt av både IT-chefer och verksamhetschefer för att 

sedan jämföra resultaten för att tydliggöra vilka implikationer som finns i organisationen 

(Luftman, 2003). 

 

3.4. Utmaningar vid anpassning   

Flertalet forskare hävdar att anpassning mellan IT och verksamhet skapar värde och framgång 

för organisationer. De beskriver dock att anpassning inte bör ses som en statisk och 

endimensionell faktor eller process som är lätt att uppnå, för så är inte fallet (Baets, 1992; 

Venkatraman, Henderson, & Oldach, 1993; Luftman, 2003; Chan & Reich, 2007). Ciborra 

(1997) anser däremot att forskningen inom anpassning bör överges och ser en del utmaningar 
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vid anpassning mellan IT och verksamhet. Följande punkter sammanfattar varför anpassning 

enligt Ciborra (1997) inte alltid är önskvärt i organisationer:  

 Forskning inom anpassning är mekanisk och speglar inte verkligheten. 

 Anpassning är inte möjligt om verksamhetsstrategin är okänd, vag eller under 

uppbyggnad. 

 Anpassning bör inte vara ett mål i sig då organisationen ständigt måste förändras.   

 IT bör utmana verksamheten, inte följa den. 

 

Vidare listar Chan och Reich (2007) andra utmaningar inom området för anpassning. Den 

första utmaningen handlar om anpassning relaterat till kunskap, vilket innebär att IT-chefer 

och verksamhetschefer ofta inte är insatta i varandras mål, strategier och arbetsprocesser. Den 

andra utmaningen handlar om att verksamhetsstrategin kan vara vag eller okänd. För att 

arbeta med anpassning är en förutsättning att ha en tydlig bild av verksamhetens mål, vision 

och strategi. Den tredje utmaningen handlar om brist på medvetenhet eller tro på vikten av 

anpassning inom organisationen. Den fjärde utmaningen handlar om brist på bransch- och 

verksamhetskännedom vilket är en förutsättning för att nå framgång med anpassningen. Den 

femte och sista utmaningen handlar om organisatoriska förändringar vilket innebär att 

organisationen ständigt utsätts för interna och externa förändringar. Det innebär i sin tur att 

anpassningen måste vara flexibel och ha möjlighet att svara på förändringarna. I linje med 

interna och externa förändringar uttrycker Coltman et al (2015) att anpassning kan försvåra 

för organisationer att snabbt reagera på dessa förändringar.   

 

3.5. Sammanställning av tidigare forskning 

Det är generellt accepterat att en av nyckelfaktorerna för framgångsrik affärsverksamhet är en 

nära anpassning mellan IT-strategi och verksamhetsstrategi (Baets, 1992; Bleistein, Cox, & 

Verner, 2006; Byrd, Lewis, & Bryan, 2006). Tidigare forskning tydliggör en skillnad mellan 

formella och informella strukturer som på olika sätt har en betydande roll vid anpassning. 

Figuren nedan visar en sammanställning av vilka faktorer som är betydande vid just 

anpassning mellan IT och verksamhet. Tidigare forskning berör i större grad formella faktorer 

där av olika storlekar på cirklarna i figuren. De fyra faktorerna som är placerade mellan 

formella och informella strukturer uppstår till stor del i båda diskussioner och kan inte enbart 

placeras i något av fälten. Trots att det finns mycket tidigare forskning inom området är det 

svårt att framgångsrikt arbeta med området i praktiken. Framöver kommer undersökningen 
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avse hur vi kan förstå anpassning i praktiken. Faktorerna i figuren kommer användas som ett 

stöd vidare i uppsatsen.   

                           

 

 

 

Figur 1 – Sammanställning av betydande faktorer för anpassning mellan IT och verksamhet 
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4. METOD  

I följande avsnitt kommer en beskrivning av datainsamlingsmetoder, urval, sammanställning 

av data, analys och en diskussion om metodvalet presenteras.  

 

4.1. Kvalitativ ansats 

För att skapa en beskrivning av anpassning i praktiken har en kvalitativ ansats antagits i 

studien. En kvalitativ ansats är lämplig om området som ska undersökas kräver en djup 

förståelse av området (Backman, 2008). Då frågeställningen ämnar förstå anpassning i 

praktiken genereras kvalitativ data. Kvalitativ data genereras via ord, formuleringar, bilder, 

iakttagelser och beskrivningar (Denscome, 2009).  

 

4.1.1. Fallstudie 

Syftet med studien är att utifrån ett ledningsperspektiv förstå anpassning i praktiken på e-

handelsföretaget NLY. En fallstudie avser att undersöka ett specifikt fall som utspelar sig i sitt 

verkliga sammanhang (Denscombe, 2009; Backman, 2008). Då en fallstudie kan ses som en 

strategi, snarare än en metod (Denscombe, 2009), har studien kombinerats med observationer 

och semistrukturerade intervjuer.  

 

NLY är ett ledande företag inom modebranschen som grundades år 2003 och är en del av 

koncernen Qliro Group AB. NLY har cirka 200 medarbetare och är utspridda på många 

geografiska marknader, främst i Skandinavien och Europa. NLY Scandinavia AB består av tre 

affärsområden med försäljning till både män och kvinnor. En gemensam nämnare för 

områdena är att de är uppbyggda på samma IT-infrastruktur, och arbetar således med samma 

verksamhetssystem. E-handel är kärnan i NLY:s verksamhet då de endast arbetar med 

försäljning via internet och inte via fysiska butiker. De säljer produkter från cirka 800 externa 

varumärken och har en egenproduktion som står för cirka 30 % av den totala försäljningen. 

Under 2014 omsatte NLY 1,1 miljarder kronor och hade 135 miljoner besök på webbsidan. 

NLY har tre värdeord som kännetecknar organisationen som även speglar sig i deras vision 

som är följande:  

“NLY skall bli nummer ett i världen inom mode online för ungdomliga, trendiga 

och utåtriktade tjejer och killar genom att förse dem med ett brett utbud av de 

senaste trenderna inom mode.” (Nelly.com)  
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Observationer har främst utförts på NLY:s logistikavdelning som har ett uttalat ansvar för 

verksamhetssystemen inom organisationen. Utöver IT-ansvaret hanterar de 

distributionskedjan, verksamhetsprocesser och lageradministration. Under tio veckor har cirka 

hälften av tiden ägnats åt ett projekt gällande ett nytt lagerhanteringssystem med specifikt 

fokus på returhanteringsprocessen. Huvudsakliga uppgifter har varit att kartlägga hur deras 

nuvarande returhanteringsprocess ser ut för att skapa ett detaljerat underlag inför framtida 

effektiviseringar. Projektet och kartläggningen har gett inblick i hur ett projekt hanteras och 

genomförs från individ- till organisationsnivå. Under övrig tid har det operativa arbetet 

observerats på verksamhetens olika avdelningar. 

 

4.2. Datainsamling 

Observationen har pågått under tio veckor vilket skapat möjligheten att studera fallföretagets 

arbetsmiljö under hela perioden. Det har i sin tur gjort att intryck av rutiner och 

arbetsprocesser fångats under en längre tid på ett icke-experimentellt sätt, vilket är en av 

fördelarna med observation (Oates, 2006). Deltagande vid regelbundna veckomöten, i 

operativt arbete samt olika mötestyper har även utgjort en del av observationstiden. 

Observationer har dokumenterats med fältanteckningar om relevanta händelser där aktivitet, 

vem som utförde den samt tid och datum beskrivs.  

 

Det finns olika typer av intervjuformer som med fördel används i olika situationer. Typerna 

kan särskiljas genom sättet frågorna är utformade, hur de ställs och hur svaren dokumenteras. 

Intervjuer används när svaren som söks inte är givna då området ofta är komplext, personligt 

och känsligt (Denscombe, 2009). I studien har semistrukturerade intervjuer använts vilket 

innebär att intervjuerna till viss del styrdes av en intervjumall, men frågornas ordningsföljd 

och struktur var flexibel. Några av fördelarna med semistrukturerade intervjuer är att det 

skapas utrymme för respondenten att utveckla sina svar samtidigt som intervjuaren ges 

utrymme att ställa följdfrågor (Denscombe, 2009). Syftet med intervjuerna var att fånga 

respondenternas uppfattningar om anpassning mellan IT och verksamhet i praktiken.  

 

Intervjumallen skapades med tidigare forskning som utgångspunkt. Ur tidigare forskning 

kategoriserades olika faktorer för att sedan skapa frågor som kan härledas tillbaka till olika 

forskare. Se bilaga 1 för intervjumall och tillhörande referenser. Intervjuerna spelades in för 

att behålla fokus på intervjuerna för att ha bättre möjlighet att ställa följdfrågor. Innan 
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intervjuerna påbörjades informerades samtliga respondenter om syftet med inspelningen för 

att få deras godkännande.  

 

Vid insamling av data har jag som forskare viss skyldighet gentemot NLY och 

respondenterna. Den insamlade informationen får inte på något sätt leda till skada mot vare 

sig respondenter eller organisationen (Denscombe, 2009). Området som studeras kan 

innehålla affärshemligheter vilket kan få negativa konsekvenser för organisationen och dess 

marknadsposition. En tänkbar konsekvens för studien kan vara att respondenterna väljer att 

undanhålla information som kan vara av vikt för studien. För att motverka problemet har 

respondenterna erbjudits att läsa igenom transkriberingarna efteråt. För att ytterligare 

säkerhetsställa att hemlig eller felaktig information inte undanhålls har respondenternas roll i 

organisationen använts som identifikation, istället för namn.  

  

4.3. Urval 

I denna studie har NLY valts som fallföretag då de är intressanta ur flertalet aspekter. 

Organisationen har genomgått en omfattande resa under de senaste åren och dubblat sin 

omsättning under kort tid. De har växt från att vara några få medarbetare till att idag närma 

sig 200. Det har medfört snabba beslut och att den interna organisationen och framförallt IT-

strukturen har blivit åsidosatt. Eftersom att NLY är e-handelsbaserat företag är det särskilt 

intressant att se vad anpassning mellan IT och verksamhet innebär i praktiken och vilka 

arbetssätt som tillämpas  

Forskning inom anpassning fokuserar på vikten av integration, kommunikation, planering och 

förståelse mellan i första hand chefer (Reich & Benbasat, 2000; Luftman, 2003). Av den 

anledningen har chefer i ledningsgruppen och mellanchefer på respektive avdelning 

intervjuats. Studien har även kompletterats med andra nyckelpersoner för att fånga 

perspektivet även på en lägre nivå för att se om tankesätt och uppfattningar delas, dock 

kommer inte det materialet användas för vidare analys. Tabell 1 visar en översikt över vilka 

respondenter som deltagit samt deras roll och ansvarsområden.  

Nr Roll Ansvarsområden Längd 

1 CEO (Chief Executive Officer) Operativt ansvar för NLY.  23:47 

2 CFO (Chief Financal Officer) Total budget, prognoser, kassaflöden, 

kund- och leverantörsreskontra, 

controlling, investeringar. 

28:68  
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Tabell 1 – Översikt av respondenter 

4.4. Analys 

Följande avsnitt beskriver hur insamlad data från observationer och intervjuer har 

sammanställts och analyserats med hjälp av transkriberingar och kategorisering.  

4.4.1. Transkribering 

För att möjliggöra reflektion och analys av insamlat material transkriberades varje inspelad 

intervju enligt en mall. En transkribering är en detaljerad utskrift av en intervju som används 

för vidare bearbetning av material (Denscombe, 2009). Den mall som användes utformades i 

Excel och bygger på fyra kolumner och obegränsat antal rader. För att tydliggöra och 

underlätta navigering i dokumentet består första raden av unik numrering. Den andra 

kolumnen motsvarar vilka frågor och följdfrågor som ställdes och den tredje kolumnen 

motsvarar respondentens svar. Den fjärde kolumnen avser notering av detaljer som kan vara 

värdefulla för vidare analys, exempelvis suckar, tysta uppehåll och tonhöjningar. Strukturen 

av mallen bygger på råd och tips från Denscombe (2009). Fältanteckningar från observationer 

har strukturerats utifrån datum och vilka som var involverade i respektive aktivitet. En kort 

sammanfattning av aktiviteten och intryck har dokumenterat för vidare analys. 

 

3 CTO (Chief Technology Officer) Långsiktig strategisk plan för IT, IT-

system och IT-infrastruktur. 

23:45 

4 COO (Chief Operating Officer) Styrning, extra fokus på löpande 

arbete med marknad och inköp.  

25:32 

5 Head of Operations Transporter, in- och uttransport, 

kundservice, del av 

verksamhetssystem, personal. 

33:42 

6 CRM Manager Kundfokus, upplevelser, lojalitet. 32:40 

7 IT Development Manager Coachning, läsa av verksamheten, 

säkerhetsställa rätt information på rätt 

plats.  

29:45 

8 IT Logistics Developer Säkerhetsställda IT-stöd för 

distributionskedjan, kontakt med 

externa IT-leverantörer, utveckla 

verksamheten med IT.  

22:28 

9 Supply Chain Manager Distributionskedjan från inleverans 

från leverantör till utleverans mot 

kund, tull, leveranstider.  

29:18 

10 Category Manager Purchase Inköp för kategorin Kläder Kvinna, 

budgetfördelning per inköpare, 

coachning, uppföljning.  

25:36 
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4.4.2. Analysmetod  

Analysen inleddes med att läsa igenom transkriberingar och fältanteckningar ett antal gånger 

för att skapa en övergripande bild över vad materialet handlade om. Därefter markerades citat 

eller aktiviteter som är relevanta för studiens frågeställning. Två viktiga steg vid analys av 

kvalitativ data är att förbereda och organisera data (Cresswell, 2007), vilket utfördes med 

hjälp av transkriberingarna och färgmarkering. Citat eller aktiviteter som inte är relevanta för 

studiens frågeställning har inte tagits med i analysen. Därefter markerades citat eller 

aktiviteter med passande begrepp från figur 1 från teorin. Därefter grupperades citat och 

aktiviteter som var nära relaterade till varandra. Därefter bildades tre övergripande kategorier 

som vidare genomsyrar uppsatsens resultat och slutsats. Kategorierna bildades då 

respondenterna i hög utsträckning diskuterade områden, fenomen och händelser som har en 

nära koppling till någon av kategorierna. Cresswell (2007) beskriver att gruppering av 

relevanta händelser är en viktig del av analysen för att sedan skapa teman eller kategorier. 

Under de övergripande kategorierna valdes sedan specifika citat och aktiviteter från intervjuer 

och observationer ut som på ett tydligt sätt illustrerar kategorins relevans och innehåll.  

  

4.5. Validitet och reliabilitet 

Olika metoder har använts för att säkerhetsställa att insamlat material återspeglar 

organisationens och respondenternas verklighet. För att insamlat material ska anses trovärdigt 

måste dess relevans bekräftas. Genom att använda flera olika metoder ges möjligheten att 

säkerhetsställa att det som sägs och uppfattas faktiskt återspeglar verkligheten (Fischer, 2007; 

Oates, 2006). Inledningsvis bildades en uppfattning genom observationer från operativt arbete 

och möten för att sedan bekräfta det som observerats genom intervjuer. På så sätt finns 

möjligheten att kontrollera att de som observerats faktiskt speglar verkligheten. Eftersom 

observationer pågått under tio veckor kan pålitligheten ökas genom att situationer repeterats 

och på så sätt inte är en engångsföreteelse som sker enstaka gånger. Intervjuer är svårare att 

säkerhetsställa då respondenternas svar kan skilja beroende på tillfälle, omgivning och 

sinnestillstånd (Fischer, 2007). Då intervjuer genomförts med flera olika personer som i stor 

grad genererat liknande svar kan insamlat material anses återspegla verkligheten. Baserat på 

observationstidens längd och antal intervjuer är det empiriska materialet tillräckligt pålitligt 

för att ha möjlighet att besvara studiens frågeställning och bidra till ökad kunskap inom 

området.  
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4.6. Metoddiskussion 

Tidigare forskning inom området är bred vilket ökar risken för att viktig litteratur kan ha 

missats. För att undvika detta har litteratur valts med hjälp av att se hur många citeringar 

respektive artikel har samt om författaren är återkommande i andra publikationer.  Flertalet 

artiklar som uttrycker liknande budskap har även lästs vilket även säkerhetsställer litteraturens 

relevans för studiens syfte och frågeställning.  

Som forskare är det svårt att helt utesluta egna värderingar som möjligen kan påverka 

resultatet. Risken för det är relativt låg då studien pågått under tio veckor och kompletterats 

med intervjuer för att säkerhetsställa att intryck delas med organisationens medarbetare.  

Studien utgår endast från ett fall vilket gör att resultatet inte är generaliserbart. Det innebär att 

resultatet möjligen inte kan appliceras på något annat fall. Forskning av detta slag kan dock 

generera djupare insikter än studier som generar kvantitativ data så som siffror och statistik 

(Fischer, 2007).  
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5. EMPIRISKT RESULTAT  

Inledningsvis beskrivs NLY:s struktur, följt av de tre kategorierna företagskultur, helhetssyn 

och styrning. Under varje kategori presenteras händelser och citat som tydligt illustrerar 

kategorins relevans och innehåll. Delar av resultatet kan även tillämpas under en eller flera 

kategorier, vilket diskuteras i nästa avsnitt.  

 

5.1. Struktur av IT-funktion 

För att förstå vilka problem NLY står inför krävs en illustration av deras nuvarande struktur 

av IT-funktionen. Figur 2 visar tre områden som representerar NLY:s övergripande 

verksamhetsstruktur. Verksamhet består av de olika verksamhetsavdelningarna som finns på 

NLY, inklusive ledningsgruppen. Den interna IT-avdelningen arbetar med egenutveckling av 

webbshop, webbsida och tillhörande administrationssystem. Verksamhetssystemen köps in av 

olika externa IT-leverantörer. Den interna IT-avdelningen har i dagsläget minimalt att göra 

med verksamhetssystemen, förutom de integrationer som finns mellan webbshoppen och 

verksamhetssystemen. Logistikavdelningen har i dagsläget ett uttalat ansvar för helheten av 

verksamhetssystemen men budgetansvar ligger på respektive avdelning. Insamlat material 

berör främst verksamhetssystemen inom organisationen, men då vissa idéer som i dagsläget 

appliceras av den interna IT-avdelningen tenderar att utvecklas till verksamhetssystemen har 

även de tagits med i presentationen.  

                                  

Figur 2 – Övergripande verksamhetsstruktur 
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5.2. Företagskultur 

En viktig del för att möjliggöra anpassning mellan IT och verksamhet är att rekrytera och 

bevara rätt medarbetare. Observationer visar tydligt vilka typer av människor som passar att 

arbeta inom organisationen. Det är drivna människor som vågar säga vad de tycker, har 

passion för arbetet och produkterna som säljs samt är villiga att testa nya saker. Arbetsmiljön 

skapar utrymme för medarbetarna att misslyckas och vikten av att våga försöka är något som 

lyser igenom atmosfären. Det visar sig inte minst genom att samtliga respondenter har svarat 

samma sak på frågan om hur företagskulturen upplevs, det vill säga; passion, driv och 

självförtroende. Det finns en påtaglig medvetenhet gällande vilken typ av människor som 

rekryteras. Följande citat visar hur CEO uttrycker vikten av att rekrytera rätt människor för att 

sedan utveckla verksamheten med hjälp av IT:  

 

Steg 1 är att få rätt människor ombord, därefter kan vi börja titta på system och 

plattformar för att underlätta tillväxt eller följa din långsiktiga plan. Dit är vi 

nästan idag och vi kan börja investera i en IT-arkitektur som fungerar. – CEO 

 

För att skapa och bevara relationer arbetar de i team, främst inom avdelningarna men vid 

projekt blandas medarbetarna även gränsöverskridande. På den interna IT-avdelningen har 

nyligen arbetsmetodiken Scrum införts som i korta drag innebär arbete i team, tätare 

avstämningar och bättre kontroll. Arbetsmetodiken även att tillämpas inom övriga 

verksamheten då positiva resultat visats. Det är ett sätt att i högre grad involvera 

verksamheten i IT-projekt och tvärtom. CEO beskriver en tes om att bygga team som följer: 

  

Jag har en tes som bygger på att arbeta i team där det finns ägande och 

medarbetarna måste arbeta tillsammans. Det leder till att de pratar mer med 

varandra och dessutom har jag omstrukturerat chefspositionerna så att en chef 

är numera chef över mer än en avdelning för att ytterligare sy ihop 

verksamheten. – CEO  

 

Respondenter uttrycker att lära känna medarbetare underlättar kommunikationen och det blir 

lättare att ta kontakt med medarbetare från andra avdelningar. För att lära känna varandra och 

skapa relationer är aktiviteter utanför arbetstid viktigt. Både observationer och intervjuer har 

visat att aktiviteter utanför arbetstid underlättar kommunikation mellan medarbetare. Det har i 
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sin tur positiv inverkan för att hjälpa organisationen att nå deras strategiska mål. Aktiviteter 

som samordnas utanför arbetstid är bland annat årliga jul- och sommarfester, regelbundna 

after works samt en fotbollsturnering under våren. Utöver de tillställningarna förekommer det 

även att medarbetarna äter lunch tillsammans med medarbetare från andra avdelningar och 

anordnar egna aktiviteter per avdelning.  

 

Generellt visar observationerna att det finns en inre motivation bland medarbetarna på NLY. 

Det visas tydligt genom viljan att lära sig mer, utvecklas och att de brinner för organisationens 

produkter och kunder. Den inre motivationen bygger på att organisationen möjliggör 

personlig utveckling, eget ansvar och frihet. Följande citat beskriver den inre motivation som 

finns hos medarbetarna inom organisationen relaterat till IT-förändringar:  

 

IT-förändringar är alltid svårt och en utmaning, samtidigt som man ska springa 

i 200-knyck framåt ska du förändra IT. NLY är en tacksam miljö för 

förändringar, här sker förändringar varje dag. Är det så att du har svårt för 

förändringar blir det svårt att trivas i denna miljö. – Head of Operations 

 

Flexibilitet och öppenhet visas inte minst genom att ha en öppen kontorsmiljö där det inte 

finns några väggar eller dörrar som hindrar medarbetarna från att besöka varandras 

avdelningar. Samtliga mötesrum är gjorda av glas för att skapa fysisk transparens och 

ytterligare bidra till den öppna kontorsmiljön. Det finns en hierarki inom organisationen men 

kommunikationsvägarna mellan olika nivåer i hierarkin är korta vilket bidrar till en känsla av 

att alla medarbetare kan påverka.  

 

NLY har genomgått en omfattande resa de senaste två åren. Från att vara en organisation som 

arbetar reaktivt på interna och externa förändringar till att närma sig ett proaktivt arbetssätt. 

Det förändrade arbetssättet beror främst på att organisationen växt omsättningsmässigt vilket 

bland annat bidragit till en kraftig personalökning. Det fungerade inte längre att skapa 

impulsiva lösningar på problem som uppkom utan det krävdes en stabil grund att stå på. IT 

fungerade tidigare som ett stöd för att få verksamheten att fungera, det vill säga att det 

saknades en tanke bakom de system som implementerades inom organisationen. 

Fragmenteringen har i sin tur skapat en IT-infrastruktur som består av flera olika system som 

inte kommunicerar med varandra. Följande citat visar på hur nuvarande IT-infrastruktur ser 

ut:  
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Idag har jag en lång lista på system där vi historiskt sett har brustit eftersom vi 

varit väldigt fokuserade på att lösa en specifik sak. Idag fokuserar vi mer på 

system som fokuserar på flera saker. Har man flertalet system är det klart 

mycket jobbigare att administrera än om man hade haft ett fåtal. – CTO 

 

Vidare beskriver respondenten ett nytt tankesätt som växer inom verksamheten:  

 

Fasen vi är i nu är att skapa en strategi för att minimera antal system och 

snarare arbeta med en handfull strategiska leverantörer eller system som täcker 

en bredare funktionalitet. – CTO  

 

Det första steget NLY gjorde i syfte att få en stabil grund var att utöka ledningsgruppen med 

fler nyckelpersoner inom organisationen. Utökningen av ledningsgruppen har bland annat 

inneburit att kommunikationen uppifrån blivit mer organisationstäckande för att sedan stegvis 

brytas ned per avdelning neråt i organisationen. Ledningsgruppen har också medfört en 

helhetssyn över organisationen och dess problemområde vilket inneburit en del 

omorganisation och förflyttning av medarbetare. Nästa steg i processen att stabilisera grunden 

är att skapa en IT-infrastruktur som ger det stöd och skapar de möjligheter som krävs för 

fortsatt tillväxt.  

  

5.3. Helhetssyn 

Observationer visar att NLY arbetar både med formella och informella aktiviteter för att 

tillgodose anpassning mellan IT och verksamhet. Under observationen har det tydligt visats 

att en anpassning inte bara är av nödvändig mellan IT och verksamhet utan mellan alla 

verksamhetens avdelningar, exempelvis mellan marknad och inköp. Ett konkret exempel på 

det är då marknadsavdelningen anser att en kampanj säljer dåligt på grund av bristfälliga 

produktbeskrivningar, medan inköpsavdelningen i sin tur tycker att problemet uppstår för att 

systemet inte tillhandahåller funktioner som möjliggör korrekt inmatning av till exempel 

storlekar. Det visar på en bristfällig förståelse mellan verksamhetens olika avdelningar, vilket 

är en viktig del vid anpassning mellan IT och verksamhet. 

  

Samtliga respondenter uttrycker att det finns tydliga övergripande mål för verksamheten. De 

övergripande målen bryts sedan ner på avdelningsnivå för att därefter brytas ned till 
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individuella mål. Rutinerna för IT-funktionen är något mer osäkra då det inte finns några 

dokumenterade strategier i nuläget. Följande citat visar det:  

 

Vi har idag en övergripande IT-strategi som ska rimma med de övergripande 

målen som finns, och för att vi ska nå de måste vi göra vissa IT-förändringar. 

Denna övergripande strategi ska dock brytas  ned och bli ännu tydligare i form 

av specifika mål för att nå den funktionalitet vi vill. - CTO 

 

Majoriteten av respondenterna pratar inte uttryckligen om strategier, dock visar 

observationerna ett tydligt fokus på att en av de absolut viktigaste sakerna är att medarbetarna 

ska ha fokus på slutkunden. En åtgärd för att bevara den mentaliteten är att de har en NLY-

vägg som består av flera hundra bilder på deras målgrupp iklädda kläder från NLY. Bilderna 

genererades från sociala medier där de bad deras främsta målgrupp posta bilder på dem i deras 

favoritkläder från NLY. Väggen är placerad på huvudkontoret för att alla medarbetare någon 

gång under dagen ska passera den med syftet att påminnas om slutkunden.  

 

IT- och verksamhetsprocesser är tätt sammankopplade med integrerade strategier i det 

avseende att det finns en kundfokus-mentalitet inom organisationen. Medarbetarna har tydligt 

kundfokus och varje process som utförs utgår från frågan ”Hur gynnas slutkunden av det vi 

gör nu?”. Det gäller både IT-processer och verksamhetsprocesser som respondenterna 

uttrycker går hand i hand. Majoriteten av respondenterna uttrycker att det inte är någon 

skillnad på varken IT-projekt och verksamhetsprojekt, eller IT-processer och 

verksamhetsprocesser. Vidare uttrycker de att det kan vara specifikt för NLY då de är ett IT-

baserat företag som inte har möjlighet att skilja på de två aspekterna. En av respondenterna 

uttrycker tankarna med IT- och verksamhetsprojekt enligt följande:  

 

Verksamhetsprojekt där IT inte kommer in finns ju knappt. Nu är vi tillbaka till 

det här, det är ju samma sak, ett verksamhetsprojekt kan bli ett IT-projekt, och 

ett IT-projekt är ett verksamhetsprojekt annars hade det inte funnits. Det måste 

finnas ett behov från verksamheten, annars kan du kasta bort det från bordet 

och påbörja något viktigare. – COO  

 

En annan respondent uttrycker dock att beroende på vilket systemstöd som finns så behöver 

inte ett verksamhetsprojekt skapa ett omfattade IT-projekt. Ett exempel på det är vid lansering 
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av en ny marknad i ett nytt land. Det kräver både verksamhetsmässiga- och IT-mässiga 

förändringar men med hjälp av bra IT-stöd kan det hållas till ett verksamhetsprojekt.  

 

NLY:s största utmaning i dagsläget är att skapa en helhet relaterat till IT-infrastrukturen. Som 

tidigare nämnt har logistikavdelningen uttalat ansvar för verksamhetssystemen. Problemet 

med det är att de har mycket annat att fokusera på, så att verksamhetssystemen ibland inte 

prioriteras. Varje avdelning har köpt in de system som passar deras problem och arbete på 

bästa sätt utan att ta hänsyn till hur det fungerar med övriga system. Det har bidragit till den 

splittrade infrastruktur som idag finns där några av problemen är otillförlitlig data, dubbla 

inmatningar och manuella processer. Genom avsaknaden av en ansvarstagare för 

verksamhetssystemen uppstår en del förvirring. Det yttrar sig genom att medarbetare inte vet 

vart de ska vända sig om en förändring, förbättring eller utveckling av systemen krävs. 

Fragmenteringen mellan systemen skapar också en separation mellan avdelningarna vilket 

leder till att helhetstänket försvinner vilket i sin tur får negativa konsekvenser. Följande citat 

visar hur det har sett ut på NLY, något som blivit bättre men som fortfarande kräver arbete:  

 

Historiskt sett har avdelningarna valt sina system efter sina egna behov utan att 

tänka på helheten, då blir det lätt en vi-och-dom känsla. Det kan undvikas 

genom att istället se till hela organisationen och därmed helheten vilket vi just 

nu arbetar mycket med. – Supply Chain Manager 

 

En åtgärd NLY arbetar med är att rekrytera en CIO med syfte att ansvara för helhetstänket 

relaterat till IT. CIO kommer ingå i ledningsgruppen för att skapa en tätare samverkan mellan 

IT och verksamhet och agera som en länk mellan IT-funktionen och verksamhetsområdena. 

Respondenterna påvisar också vikten av att IT ska ha en plats i ledningsgruppen för att 

ytterligare involvera IT uppifrån och ned och se till den totala IT som finns i organisationen. 

Det leder till att IT-funktionen är med från tidig strategiutveckling och inte glöms bort vid 

planeringsprocesser.  

Det är viktigt för majoriteten av respondenterna att ha en förståelse mellan IT-funktionen och 

verksamheten. Saknas förståelsen uttrycker de att några av konsekvenserna kan bli felaktig 

funktionalitet, irritation och att de pratar olika språk. Under intervjuerna pratade majoriteten 

av respondenterna om förståelse i relation till kunskap. De uttryckte att alla medarbetare inte 

behöver ha kunskap om allt, men att ha en förståelse är grundläggande. En förståelse för 
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varför problem uppstår är av stor vikt för att undvika smutskastning mellan medarbetare och 

avdelningar. Ett tydligt exempel på det är att det inte ställs krav på att systemutvecklarna ska 

ha kunskap eller vara intresserade av målgruppen, produkterna som säljs eller verksamheten i 

övrigt. Det som är viktigt på NLY är att det finns någon från IT-funktionen som har kunskap 

och förståelse att översätta verksamhetens behov till termer som systemutvecklarna förstår. 

Detsamma gäller ur verksamhetens synpunkt, det ställs inte krav på att medarbetare från 

marknadsavdelningen ska ha kunskap om hur en funktion utvecklas. Det som är viktigt är att 

ha en förståelse för vilka problem det kan generera och vad det kan innebära för helheten av 

organisationen. Följande citat visar hur CEO ser på skillnaden mellan kunskap och förståelse:  

 

Det är okej om de från IT inte kan allt om verksamheten. Vi har specialister som 

arbetar med IT och de måste respekteras, jag kan inte förmå dem att vilja vara 

intresserade av en klänning och det är lugnt. Men, utvecklingschefen eller CTO 

måste fatta businessen bakom det. – CEO 

 

I linje med det, uttrycker följande citat hur CTO ser på sin förståelse för områdena:  

 

Jag ser mig själv som en IT-människa med verksamhetsförankring. Jag kan i 

princip sätta mig och skriva kod vid behov, samtidigt som jag vill göra saker för 

verksamheten, jag vill sätta kunden och kundens upplevelser i fokus.  – CTO 

 

Det finns en vilja bland medarbetare att skapa en förståelse för verksamheten och andra 

avdelningar, inte minst IT-funktionen. Det visar sig genom många frågor och 

förbättringsförslag relaterat till IT. Exempelvis finns ett forum där medarbetare kan skicka in 

ärenden till IT-funktionen om förbättringar. Det kan vara allt från små till stora ärenden, så 

som att ändra färg på en knapp i webbshoppen eller implementera nya betalningsmöjligheter. 

Därefter bedömer IT svårighetsgraden på ärendet och uppskattar hur lång tid det kommer att 

ta. Problemet här är att ärendet beskrivs med en textrad utan att bakgrundsfakta till 

förändringen ges. Det leder i sin tur till att de bokar möten och en liten förändring tar längre 

tid än vad som egentligen borde krävas.    

 

Det finns även en vilja bland medarbetare att cirkulera på avdelningarna för att skapa en bättre 

helhet. Det är dock något som inte syns i observationerna då det tar lång tid och det oftast 

kommer andra saker emellan. Medarbetarna på NLY arbetar under stor frihet vilket gör att det 
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är av eget ansvar att se till att man förstår och har kunskap om det som krävs för att utföra sitt 

eget arbete på bästa sätt. Följande citat visar på tankesättet:  

  

Det handlar mycket att inte bara sitta på sin kammare och ha sin sanning som 

baseras på hur IT-processerna ser ut, det handlar om att vara ute i 

verksamheten, lära sig produktionen och processer och hur olika avdelningar 

jobbar för att sedan värdera vad du ska ha för IT-lösning – Head of Operations  

 

Det finns planer på att ekonomichefen ska vara tillgänglig för IT-funktionen några timmar i 

veckan och befinna sig på den avdelningen för att sprida sitt ekonomiska tankesätt till IT och 

att själv generera kunskap och förståelse för IT-funktionen. Följande citat visar syftet med 

cirkuleringen:  

 

Nu är jag i en fas där jag ska ta mig ut mer i verksamheten och genom att bara 

befinna mig på IT-avdelningen knyta ihop avdelningarna. - CFO  

 

En konkret aktivitet som görs för att öka förståelsen för medarbetare är att det finns placerade 

skärmar som visar försäljningssiffror, antal order som lagts under dagen och totalt ordervärde. 

Skärmarnas syfte är att uppdatera alla medarbetare om hur försäljningen ser ut just nu. 

Skärmarna finns synliga för IT med syftet att de ska ha möjlighet att arbeta proaktivt. Om det 

till exempel är ett lågt ordervärde på förmiddagen kan de förbereda sig på ett akut ärende från 

marknadsavdelningen. IT-funktionen har förutom de allmänna skärmarna även skärmar som 

visar status över servrar, hur många besökare det är på webbsidan just nu och vilken hastighet 

trafiken strömmar i. De skärmarna finns dock inte på övriga avdelningar.  

 

5.4. Styrning 

Majoriteten av respondenterna uttrycker att det är av största vikt att kommunicera och prata 

med varandra. Vidare uttrycker de att det inte spelar någon roll under vilka former dialogen 

sker utan att det viktiga är att de faktiskt pratar med varandra. Det kan vara under ett möte 

eller när de springer förbi varandra i korridoren. Genom att bara avsätta några minuter till att 

föra en dialog om ett problemområde kan lösa flera av problemen innan de eskalerat. Det 

bidrar till en förståelse för varandras problem och hur de påverkar andra delar av 

verksamheten på ett enkelt sätt. Många av respondenterna uttrycker även att informella möten 



    26 

  

och korridorsnack är positivt då det bidrar till mer dialog mellan medarbetarna. Det är inte 

alla respondenter överens om - en uttrycker ett historiskt missnöje som följer:  

 

Vi har idag en tydligare struktur inom NLY som skapar en bättre kontroll och en 

bättre uppföljningsmöjlighet. Historiskt sett har kommunikationen varit 

ostrukturerad och informell, något som  blivit tydligare på senaste tiden. – IT 

Logistics Developer 

 

Vidare uttrycker samma respondent att denna mentalitet bidrar till att ingen dokumentation 

förs vid möten eller förändringar vilket kan få negativa konsekvenser i framtiden. En annan 

respondent uttrycker ett sätt att kommunicera som fungerar i liten utsträckning:  

 

Jag springer ner och ropar lite och ser vem som kan hjälpa mig med IT, men det 

fungerar ju inte att 150 personer gör så. – CRM Manager 

 

Samtliga respondenter beskriver att kommunikation är ett svårt område och det är svårt att 

tillfredsställa alla medarbetare med information. Oftast vill medarbetare ha information om 

allt, hela tiden, vilket inte fungerar i verkligheten. En respondent beskriver möteskulturer på 

följande sätt:  

 

Du bygger lätt en möteskultur där du sitter i möten alltid och halva världen är 

med, och det är väl jättebra men du kommer springa väldigt mycket 

långsammare än du gör nu. Alla informeras om allting men ingen kommer göra 

någonting för att ingen har tid att genomföra saker. – COO 

Vidare uttrycker några av respondenterna att det är viktigt att kommunikationen startar från 

ledningsgruppen för att sedan spridas nedåt i organisationen. Om ledningsgruppen 

kommunicerar på ett sätt som fungerar, kommer även övriga verksamheten att göra det.  

 

NLY har ett antal regelbundna möten med olika syften. Mötena utgår från 

ledningsgruppskonferenser två gånger om året där kommande halvårs handlingsplan utformas 

och föregående halvår följs upp. Därefter bryts halvårsmötena ner till kvartalsmöten, 

månadsmöten och veckomöten. De har ledningsgruppsmöte och avdelningsmöte varannan 

vecka med syfte att uppdatera varandra om vad som pågår på respektive avdelning som övriga 
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medarbetare bör känna till. Respondenterna uttrycker dock att när det handlar om akuta 

problem som kräver en snabb lösning hinner de inte vänta till något av mötena utan tar de 

direkt med berörd medarbetare genom antingen mail, telefon eller besöker varandras kontor.  

 

Ett möte som nyligen införts är ett förvaltningsmöte som fokuserar på anpassning mellan IT 

och verksamhet. Vid mötet samlas en representant från varje avdelning inklusive IT-

funktionen för att tillsammans planera och prioritera olika IT-projekt som ska genomföras i 

verksamheten. Under mötet har representanten från IT-funktionen möjlighet att beskriva deras 

pågående arbete och de övriga representanterna har möjlighet att ställa frågor vid oklarheter. 

Representanterna från verksamheten beskriver de förändringar som önskas och slutligen 

prioriteras de olika ärendena genom diskussioner om vilka förändringar som är viktigast i 

nuläget. Mötet är ett sätt för de olika verksamhetsområdena att skapa förståelse för varandras 

problem samt få en insikt i hur IT-funktionen arbetar med projekt, hur lång tid en förändring 

tar att genomföra och vilka problem som kan uppstå med respektive ärende. Observationerna 

visar att mötena är givande och ökar förståelsen för varandras områden. Å andra sidan 

uppstod viss irritation vid punkter som är självklara för IT-funktionen men inte för 

verksamheten, och tvärtom. Följande citat visar på nyttan med förvaltningsmötena:  

 

Jag tror att förvaltningsmötet är bra för just förståelsen mellan IT och övriga 

avdelningar. Vi börjar förstå varandra och vi förstår varför det ibland kan ta 

lite längre tid för IT, och IT börjar förstå varför vissa saker är viktiga för oss. – 

CRM Manager  

 

Uppföljning nämns enbart i samband med ledningsgruppens konferenser två gånger per år, då 

föregående halvår följs upp och bedöms. Under observation har jag dock sett att de har en del 

mätetal som används på daglig basis som gör att NLY arbetar med uppföljning. Skärmarna 

som tidigare nämndes finns placerade på olika ställen i lokalerna och visar olika mätetal i 

realtid, både för IT-funktionen och verksamheten. I övrigt görs uppföljning på tu man hand 

när det krävs.   

 

5.5. Summering av empiriskt resultat 

Det empiriska material kan sammanfattas i tre övergripande kategorier som respondenterna 

pratar om i störst utsträckning när anpassning mellan IT och verksamhet diskuteras. Dessa är 
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företagskultur, helhetssyn och styrning. Empirin visar att det är viktigt att ha en stark 

företagskultur, övergripande helhetssyn och bra styrning för att lyckas med anpassning mellan 

IT och verksamhet. Kategorierna överlappar varandra i stor utsträckning och det finns ett 

starkt beroende mellan dem. Respondenterna lyfte främst fram strategier, förståelse, 

processer, människor, relationer, planering, kommunikation och uppföljning som viktiga 

faktorer vid framgångsrik anpassning. Figuren nedan visar en illustration över resultatet av det 

empiriska materialet.  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 – Sammanställning empiriskt resultat 
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6. ANALYS  

I avsnittet analyseras det empiriska resultatet i relation till tidigare forskning. Inledningsvis 

analyseras anpassning inom e-handelsföretag följt av beroendet mellan de de tre 

övergripande kategorierna. Därefter analyseras aktiviteter som, genom observationer och 

intervjuer, visat sig betydelsefulla för framgångsrik anpassning mellan IT och verksamhet. 

Avslutningsvis analyseras ett perspektiv av formella och informella strukturer som säger emot 

tidigare forskning.  

 

6.1. E-handel är inte unikt 

Resultatet visar att utmaningar för anpassning mellan IT och verksamhet från tidigare 

forskning även är tillämpningsbara i e-handelsföretag. Trots att det finns en uppfattning om 

att e-handelsföretag likt NLY är IT-baserade fungerar de som en traditionell organisation. I 

linje med Coltman et al (2015) har dagens organisationer utvecklats och förutsättningarna för 

att lyckas med anpassning mellan IT och verksamhet blir allt mer komplexa. Vidare nämner 

Coltman et al (2015) att organisationer blir mer digitaliserade vilket ytterligare ökar 

komplexiteten. E-handelsföretag likt NLY befinner sig någonstans i gränslandet där delar av 

organisationen är digitaliserad medan delar av organisationen arbetar på traditionellt sätt. Det 

som utmärker NLY som ett e-handelsföretag är att de inte har några fysiska 

försäljningskanaler utan enbart säljer sina produkter via internet. Det innebär att den övriga 

verksamheten är uppbyggd och arbetar på samma sätt som traditionella organisationer. 

Dagens organisationer är till största delen också uppbyggda på flertalet olika system, vilket 

gör anpassning inom även e-handel som en huvudfråga. Problematiken med fragmenterade 

system, arbete i isolerade öar och ett gap mellan IT och verksamhet har med andra ord även 

visat sig i studiens kontext.  

 

Det framkommer från empirin att verksamheten styr IT vilket innebär att IT-funktionen ska 

stödja verksamheten för att nå deras uppsatta mål. Det visar sig genom respondenternas 

inställning till verksamhetsprojekt respektive IT-projekt. Tidigare forskning förespråkar att IT 

ska utmana verksamheten, inte stödja den samt att IT- och verksamhetsprojekt ska gå hand i 

hand (Chan & Reich, 2007). I empirin framkommer det att ett IT-projekt endast genomförs 

om det finns ett bakomliggande verksamhetsprojekt. Det innebär att det måste finnas ett 

behov från verksamheten för att ett IT-projekt ska starta. I annat fall tas IT-projektet bort och 

ett annat som är viktigare ur verksamhetens synpunkt lyfts upp och prioriteras.  
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6.2. Team är nyckeln 

De tre övergripande kategorierna, företagskultur, helhetssyn och styrning, som framkom ur 

det empiriska resultatet är beroende av varandra. Ingen av kategorierna kan åsidosättas eller 

uteslutas för ett framgångsrikt resultat för anpassning mellan IT och verksamhet. För att nå 

anpassning mellan IT och verksamhet visar det empiriska resultatet att en stark företagskultur 

är en förutsättning för att skapa en helhetssyn inom organisationen. För att i sin tur ha en stark 

företagskultur och skapa en helhetssyn krävs engagerad styrning. Stark företagskultur bygger 

på öppenhet, flexibilitet och att medarbetarna känner varandra och att det finns tydliga och 

enkla kommunikationsvägar. Resultatet av studien visar att när en stark företagskultur finns 

kan en helhetssyn inom organisationen skapas. Det kan innebära att medarbetarna har en 

gemensam förståelse för organisationens övergripande mål och vilka strategier som används 

för att nå dit. Grundläggande för en stark företagskultur och helhetssyn är även att ha 

engagerad styrning som skapar en miljö för kommunikation. Det starka beroendet mellan de 

tre övergripande kategorierna gör området brett och komplext. Komplexiteten innebär att 

området blir svårt att angripa då det är många aspekter som involveras i arbetet med 

anpassning.  

  

Tidigare forskning berör arbete i team i liten utsträckning. Dock belyser forskare vikten av 

samarbete, kommunikation och gränsöverskridande band vilket kan vara en del av att arbeta 

tillsammans (Luftman, 2003). Schlosser et al (2015) är några av få forskare som explicit 

argumenterar för att sociala relationer är ytterst viktiga vid framgångsrik anpassning mellan 

IT och verksamhet. Det går i linje med denna studie där arbete i team har visat sig 

betydelsefullt då flertalet av respondenterna uttrycker vikten av det, såväl inom avdelningar 

men inte minst gränsöverskridande. Arbete i team är en aktivitet som stödjer både 

företagskultur, helhetssyn och styrning. Genom att arbeta i team lär medarbetarna känna 

varandra vilket, empirin visar, stärker företagskulturen. Arbete i team gör även att förståelsen 

för varandras arbete och problem ökar vilket leder till en helhetssyn. Genom att arbeta i team 

blandas även medarbetarna med varandra på olika nivåer, vilket gör att ledningen kan förstå 

verksamhetens problem bättre och därmed anpassa styrningen därefter. Arbetsmetoden Scrum 

som nyligen implementerats på NLY bygger på att arbeta i team vilket har gett positiva 

resultat. Trots att metoden medför fler möten och administrativa uppgifter upplevs resultaten 

vara positiva ur medarbetarnas perspektiv. I dagsläget har de arbetat med Scrum under en så 

pass kort tidsperiod att det är svårt att avgöra några resultat ur ett organisationsperspektiv.   
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6.3. Lyckade resultat 

Det otaliga antalet definitioner av anpassning från tidigare forskning (Sauer, Yetton, & 

Alexander, 1997; Reich & Benbasat, 2000; Venkatraman, Henderson, & Oldach, 1993; 

Luftman & Brier, 1999) kan vara en av orsakerna till att ämnet är något oförstått i praktiken. 

Ofta pratar respondenterna om delar av anpassning men använder sig inte uttryckligen av 

begreppet. Det visade sig tydligt då respondenterna efterfrågade en förklaring på anpassning 

innan intervjufrågorna kunde besvaras. Vidare krävdes även en förklaring av formella och 

informella strukturer innan respondenterna visste vad som avsågs med frågorna som berörde 

de områdena. Eftersom att området uppfattas som svårt finns även en tendens att det inte 

prioriteras högt då andra viktiga områden i verksamheten får mer plats. Det kan även relateras 

till de utmaningar som finns inom anpassning som uttrycker att forskning är mekanisk och 

inte speglar verkligheten (Ciborra, 1997). I empirin visas det tydligt att anpassning är ett svårt 

område och det krävs intresse och tid från både ledningsgruppen och medarbetarna för att nå 

resultat.  

 

Ett steg som går hand i hand med att öka utrymmet för arbetet med anpassning är ett pågående 

arbete med att rekrytera en CIO till organisationen. CIO är tänkt att bli en nyckelperson för att 

just agera som en brygga i gränslandet mellan IT och verksamhet samt ingå i ledningsgruppen 

för att ta ett övergripande ansvar för IT-infrastrukturen. I dagsläget ingår CTO i 

ledningsgruppen för att representera IT-funktionen. Problemet med det är att verksamheten nu 

representeras av ett antal nyckelpersoner och IT-funktionen enbart av en person. Det saknas 

fortfarande någon som tillhandahåller en övergripande bild av båda sidor, vilket blir det 

framtida ansvarsområdet för CIO. Det är något som förespråkas i tidigare forskning då 

relationen mellan CEO och CIO är betydelsefull för framgångsrik anpassning (Feeny, 

Edwards, & Simpson, 1992).  

 

I tidigare forskning diskuteras främst anpassning mellan IT och verksamhet, där alla 

verksamhetens avdelningar ses som en integrerad enhet. Studien visar att det kan vara en risk 

att se verksamhetens avdelningar som en enhet, då arbetet med anpassning mellan dessa 

avdelningar är minst lika viktig som den med IT. Feld och Stoddard (2004) hävdar att 

avdelningar i en organisation inte bör arbeta som isolerade öar. De föreslår istället att arbeta 

som en resultatinriktad IT-organisation för att nå framgångsrika resultat. En av de största 
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utmaningarna för NLY är att integrera samtliga av verksamhetens avdelningar så att de förstår 

varandras problematik, utmaningar och framgångar. Denna problematik kan härledas till att 

NLY som organisation vuxit i hög fart under de senaste åren. Å andra sidan kan även äldre 

organisationer som är inrutade i gamla mönster ställas inför liknande problematik. 

Medarbetarna på NLY är inte rädda för förändringar men då organisationen vuxit så pass 

snabbt har dem haft svårt att anpassa sig och förankra IT i verksamhetens alla led.  

Tidigare forskning belyser i stor utsträckning vikten av chefers närvaro vid anpassning mellan 

IT och verksamhet. Det är något som också visade sig i det studerade fallet då flertalet av 

respondenterna uttryckte att arbetet bör påbörjas uppifrån för att sedan brytas ned till 

avdelningarna och därefter till medarbetarna. Empirin visar att blir det allt viktigare att arbeta 

gränsöverskridande på NLY, genom bland annat förvaltningsmöten mellan IT och 

verksamhet, vilket även tidigare forskning anser vara en viktig parameter för att öka 

förståelsen bland medarbetare för att i sin tur lyckas med anpassning (Valorinta, 2011).  

 

6.4. Omvänt perspektiv 

Observationer och respondenternas utsagor visar att informella strukturer är en förutsättning 

för att ha möjlighet att arbeta med formella strukturer. Detta är en skillnad från tidigare 

forskning som hävdar att organisationer som lyckas med anpassning mellan IT och 

verksamhet till en början måste ha tydligt definierade mål och utvecklade strategier (Chan & 

Reich, 2007). Empirin visar att det snarare är viktigt att bygga upp en företagskultur och ha 

rätt människor för att sedan utveckla strategier, processer och en stabil infrastruktur för att nå 

dit organisationen vill. Det går hand i hand med de tre övergripande kategorierna som just 

poängterar att företagskultur är en förutsättning för helhetssyn som möjliggörs av bra 

styrning.   

 

Tidigare forskning gör en tydlig uppdelning mellan vilka faktorer som placeras under 

formella respektive informella strukturer (Henderson & Venkatraman, 1992; Baets, 1992). 

Däremot uttrycker ett fåtal forskare att strukturerna inte kan separeras eller uteslutas från 

varandra då båda är viktiga för resultatet (Chan & Reich, 2007; Rank, 2008). Modellen SAM 

behandlar formella strukturer för att lyckas med anpassning mellan IT och verksamhet 

(Henderson & Venkatraman, 1992). Under formella strukturer placeras integrerade strategier, 

omgivning, processer, infrastruktur, uppföljning, styrning, gemensam planering och historia.  
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Den utvecklade modellen SAMM behandlar både formella och informella strukturer 

(Luftman, 2003) och liknas tydligare vid hur arbetet ser ut i den studerade organisationen. 

Observationen visar att respondenterna uttryckligen inte arbetar med anpassning utifrån en 

modell, däremot kan tydliga likheter mellan deras arbetssätt och modellen lyftas upp. Den 

tydligaste likheten mellan SAMM och empirin är att både formella och informella strukturer 

uppmärksammas. Andra likheter är att människorna i organisationen bör ha en inre 

motivation, styrning och bra ledarskap är viktigt, kommunikation mellan IT och verksamhet 

är grundläggande och ett nära samarbete ökar förståelsen för varandras områden. Det finns 

även olikheter där det empiriska materialet inte stämmer överens med SAMM. En skillnad 

relaterad till kunskap har identifierats. Tidigare forskning lyfter upp att det är viktigt att 

medarbetare och chefer har kunskap inom varandras domänområden (Reich & Benbasat, 

2000). Empirin visar däremot att kunskap om varandras områden inte är nödvändig så länge 

det finns en grundläggande förståelse för varandras arbete. Däremot krävs det att vissa 

nyckelpersoner har djupare förståelse och kunskap för gemensamma områden för att ha 

möjlighet att översätta varandras problem till övriga medarbetare. För att öka förståelsen finns 

en vilja om att cirkulera på avdelningar, dock återkommer återigen tidsbrist som en utmaning, 

och det bortprioriteras i stor utsträckning. Kunskapsutbyte sker dock ständigt genom både 

formella och informella aktiviteter, även om inte respondenterna uttryckligen poängterar det. 

Andra skillnader gentemot SAMM är att ingen utvärdering av arbetet inom anpassning görs 

och arbete med uppföljning är i överlag inte högprioriterat. Genom att utvärdera arbetet med 

anpassning kan en större förståelse för varandras problematik skapas. Luftman (2003) föreslår 

en metod för utvärdering av anpassningsarbetet, dock är det inget krav att det bör utvärderas 

på så formella grunder. Genom att prata med varandra utifrån olika aspekter kan utvärdering 

ske på ett enklare sätt men ändå generera den information som krävs till respektive chef och 

avdelning.    

 

Det empiriska materialet visar att NLY har placerade skärmar på företaget för att påminna 

medarbetarna om försäljningssiffror som ett steg mot proaktivt arbete. Det är en åtgärd för att 

IT-avdelningen ska ha möjlighet att förutse vilka ärenden övriga verksamheten kommer 

leverera till dem. IT-avdelningen har även skärmar på sin avdelning som bland annat visar 

belastning på serverar och antal besök i webbshoppen. Dessa skärmar finns dock inte 

tillgängliga för hela verksamheten. På samma sätt som IT-avdelningen får en förståelse för 

försäljningen är en idé att övriga verksamheten kan skapa en förståelse för IT-avdelningen 

arbete med hjälp av deras skärmar.  
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7. SLUTSATS 

Uppsatsen syftar till att besvara frågan hur vi kan förstå anpassning i praktiken genom 

granskning av tidigare forskning, observationer och intervjuer. Analysen visar att tre 

övergripande kategorier besvarar frågeställningen. Genom att förstå vilka parametrar som är 

betydelsefulla vid anpassning och hur de står i relation till varandra kan vi förstå området i 

praktiken. Givet det empiriska materialet har parametrarna företagskultur, helhetssyn och 

styrning framkommit som viktiga parametrar för att förstå anpassning. Företagskultur innebär 

att skapa och bevara sociala relationer och bygga upp en inre motivation bland medarbetarna. 

Helhetssyn innebär att skapa en gemensam förståelse inom organisationen, ha gemensamma 

övergripande mål och arbeta gränsöverskridande med processer och infrastruktur. Styrning 

innebär att kommunikation startar från ledningen och bryts ned neråt i organisationen, 

gemensam planering mellan IT-funktionen och övriga verksamheten samt följa upp resultat 

regelbundet. Studien visar att nyckeln till framgångsrik anpassning är att arbeta i team 

eftersom det stödjer samtliga kategorier på olika sätt.  

                                     

 

 

 

 

 

 

Figur 4 – Beroende mellan betydelsefulla parametrar vid anpassning 

Samtliga tre kategorier är beroende av varandra och ingen av dem kan uteslutas för att nå 

framgångsrika resultat. Studien visar att en förutsättning för goda resultat är att ha en stark 

företagskultur som en grund för att skapa en helhetssyn inom organisationen. Bra styrning är i 

sin tur en förutsättning för att sätta upp mål, strategier och skapa fungerande 

kommunikationsvägar.  

 

Studien påvisar ett omvänt perspektiv mellan formella och informella strukturer jämfört med 

tidigare forskning. Studien visar också att informella strukturer är en förutsättning för att 

arbeta med formella strukturer, vilket går i linje med det starka beroendet mellan 

företagskultur, helhetssyn och styrning. 
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8. DISKUSSION  

Studien går till viss del i linje med tidigare forskning inom området. Tidigare forskning 

belyser att både formella och informella strukturer är väsentliga för att lyckas med 

framgångsrik anpassning mellan IT och verksamhet. Liknande resultat visar denna studie som 

även belyser vikten av att arbeta med både formella och informella strukturer för att nå 

framgångsrika resultat. Däremot visar studien på större vikt vid de informella strukturerna, 

vilket vissa forskare även ger medhåll vid. Tidigare forskning uttrycker i större grad att 

formella strukturer är en förutsättning för att ha möjlighet till att arbeta med informella 

strukturer. Denna studie visar motsatsen, det vill säga att informella strukturer är en 

förutsättning för att ha möjlighet att arbeta med formella strukturer. Ur min synvinkel kan det 

bero på ett antal olika anledningar. En av dem är att NLY är en driven organisation där 

företagskulturen och medarbetarna är av största vikt för organisationens framgång. En annan 

anledning är att NLY verkar i en snabbrörlig miljö där strategier och strukturer ständigt 

förändras, vilket återigen gör det viktigare med stabila medarbetare som är mottagliga för 

förändringar. Om det kan appliceras i andra sammanhang än på just NLY kan inte besvaras 

utifrån denna studie. För att spekulera kan jag tänka mig att det är ett karaktärsdrag för 

organisationer som verkar i en start-up miljö snarare än äldre organisationer som verkat under 

en längre tid.  

 

Tidigare forskning utgår från traditionella organisationer men de utmaningar och möjligheter 

som finns där har yttrat sig på samma sätt i den IT-baserade organisationen. Det kan bero på 

att organisationen arbetar på samma sätt, men har en elektronisk försäljningskanal som 

egentligen inte märkbart påverkar övriga organisationen. 

 

Något jag även reflekterade över genom studien var att tidigare forskning uttrycker arbete 

inom anpassning mellan IT och verksamhet som en självklar del av operativt arbete. I denna 

studie har det framkommit att det egentligen enbart utförs en aktiv aktivitet i linje med 

anpassning. Den aktiviteten är förvaltningsmöten som fokuserar på att skapa en samverkan 

mellan IT-avdelningen och övriga verksamheten. Jag tror att mer sådant arbeta kan öka 

anpassningen och förståelsen för varandras områden på ett relativt enkelt och icke kostsamt 

sätt. Det grundar jag på att medarbetarna är positivt inställda till dessa möten och att de skapar 

ett värde som inte är möjligt på något annat sätt.  
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Studien visar att ett starkt beroende finns mellan företagskultur, helhetssyn och styrning, 

vilket jag egentligen inte är förvånad över. Anpassning handlar om en samverkan mellan olika 

delar av verksamheten och där av är det starka beroendet mellan de tre kategorierna något av 

en självklarhet.  

 

Ytterligare en intressant aspekt som tidigare forskning saknar som visat sig tydligt i studien är 

vikten av anpassning mellan samtliga verksamhetens avdelningar. Tidigare forskning nämner 

i stort sett inte vikten av anpassning mellan samtliga verksamhetens avdelningar, utan 

fokuserar endast på anpassning mellan IT och verksamhet. Det kan bero på att den litteratur 

jag läst enbart fokuserar på anpassning mellan IT och verksamhet, dock bör vikten av 

anpassning inom hela organisationen nämnas i något avseende. 
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BILAGA 1  –  INTERVJUMALL  

Intervjumallen innehåller samtliga intervjufrågor med tillhörande referenser. Referenser 

syftar till den forskare där frågan har sin utgångspunkt. Under kolumnen syfte anges vad 

frågan avser att besvara.  

 

Bakgrund 

 

Organisationsstruktur 

 

Mål 

 

 

Nr Fråga Syfte Referens 

1 Vad har du för bakgrund? Uppvärmning  - 

2 Beskriv din roll på NLY. Uppvärmning - 

3 Vem är din närmsta chef? Styrning Luftman (2003) 

4 Vad tar du beslut om? Styrning Davenport (1998), Luftman 

(2003) 

5 Ser du dig själv som en IT-människa 

eller verksamhetsmänniska? 

Anpassning Feld & Stoddard (2004), Feeny, 

Edwards & Simpson (1992) 

6 Beskriv NLY som organisation med 

tre ord. 

Förståelse Feld & Stoddard (2004) 

7 Berätta hur du uppfattar 

företagskulturen på NLY.  

Företagskultur Feld & Stoddard (2004) 

8 Hur tas NLY:s övergripande mål fram? Gemensam 

planering 

Chan & Reich (2007), Reich & 

Benbasat (2000) favm.fl. 

9 Vem eller vilka är delaktiga vid 

framtagning av målen? 

Gemensam 

planering 

Chan & Reich (2007), Reich & 

Benbasat (2000) m.fl. 

10 Hur arbetar NLY för att nå målen? Integrerade 

strategier 

Feld & Stoddard (2004), Feeny, 

Edwards & Simpson (1992) m.fl. 

11 Vilken roll har IT för att nå målen? Integrerade 

strategier 

Feld & Stoddard (2004), 

Henderson & Oldach (1993), 

Reich & Benbasat (2000) m.fl.  

12 Vilka problem upplever du i relation 

till nuvarande IT-system? 

Infrastruktur Feld & Stoddard (2004), 

Davenport (1998) 

13 Ser ni några problem med att köpa in 

externa IT-lösningar?  

Infrastruktur Feld & Stoddard (2004), 

Bassellier & Benbasat (2004) 

m.fl. 
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Kommunikation 

 

Anpassning 

14 Vilka personer från andra 

avdelningar pratar du regelbundet 

med?  

Kommunikation Valorinta (2011), Reich & 

Benbasat (2000) 

15 Hur ser kommunikationen ut mellan 

era olika avdelningar?  

Kommunikation Chan & Reich (2007), Chan 

(2002), Luftman (”003) 

16 Ser du någon skillnad vad gäller IT-

projekt och verksamhetsprojekt?  

Infrastruktur, 

integrerade 

strategier, 

processer 

Luftman (2003) 

17 Hur bestäms och prioriteras projekt 

på NLY? 

Styrning Luftman (2003) 

18 Hur motiveras anställda till att vilja 

delta i förändringar? 

Motivation Bergeron, Raymond & Rivard 

(2004) 

19 Vad tänker du på när du hör 

anpassning mellan IT och 

verksamhet? 

Förståelse, 

helhetssyn, 

styrning 

Chan & Reich (2007), Baets 

(1992) m.fl. 

20 Nämn tre saker som du tycker 

verkar vara viktiga vid anpassning?  

Förståelse, 

helhetssyn 

Feld & Stoddard (2004), Feeny, 

Edwards & Simpson (1992) m.fl 

21 Vad innebär det om IT-anställda 

inte förstår verksamheten? 

Kommunikation Valorinta (2011) 

22 Vad innebär det om 

verksamhetsanställda inte förstår 

IT? 

Kommunikation, 

integrerade 

strategier 

Valorinta (2011) 

23 Kan det finnas situationer där 

anpassning mellan IT och 

verksamhet inte är det bästa? 

Helhetssyn Chan & Reich (2007) 

24 Vilka aktiviteter kan bidra till god 

anpassning mellan IT och 

verksamhet? 

Förståelse, 

företagskultur, 

samarbete, 

integrerade 

strategier 

Valrointa (2011), Rank (2008), 

Venkatraman, Henderson & 

Oldach (1993) m.fl. 

25 Hur tror du att anpassning mellan 

verksamhet och IT skulle kunna bli 

bättre? 

Uppföljning Chan & Reich (2007), 

Venkatraman, Henderson & 

Oldach (1993) m.fl 

26 Nämn två aktiviteter som du anser 

tillhöra formella strukturer.  

Integrerade 

strategier, 

gemensam 

planering, 

uppföljning 

Venkatraman, Henderson & 

Oldach (1993), Valorinta (2011) 

27 Nämn två aktiviteter du anser 

tillhöra informella aktiviteter. 

Människor, 

företagskultur, 

motivation 

Rank (2008), Reich & Benbasat 

(2000) 
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Uppföljning 

 

 

 

28 Hur bedöms du och dina 

prestationer? 

Uppföljning, 

styrning 

(Luftman, 2003) 

29 Vilka har varit delaktiga i 

processen att utveckla mätetalen? 

Uppföljning, 

styrning, 

gemensam 

planering 

Chan & Reich (2007), Chan 

(2002), Luftman (2003) 

 


