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Förord  

Efter att ha fulländat denna C-uppsats vill vi härmed tacka alla de involverade som 
gjort vårt arbete möjligt. Vi vill i första hand tacka alla de intervjupersoner vars 
generösa bidrag av tid och engagemang lett oss till rika insikter.  
Vidare vill vi tacka våra handledare Lars-Olof Johansson och Ewa Zimmerman, vars 
konstruktiva kritik väglett oss i en lärorik process.  
           Slutligen vill vi också tacka de opponenter som haft tålamod att läsa vårt 
arbete, utan er feedback hade uppsatsen inte varit det den är idag. Efter att ha 
fulländat denna C-uppsats ser vi tillbaka på det vi lärt oss. Att identifiera strategi för 
ERP och mötet mellan beställare och konsult har varit oerhört intressant att 
undersöka och förhoppningsvis något vi kan arbeta med i framtiden. 

 

 

 

Karl-Magnus Bengtsson   Jimmy Gustafsson 

________________ ____________________  ________________ ____________________ 
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Abstrakt 

Nuförtiden investerar alla verksamheter, oavsett typ och storlek, i ERP-system för 
att bland annat öka sin konkurrenskraft. För att uppnå ökad konkurrenskraft krävs 
dock en strategi för ERP-investeringen. Med utgångspunkt att konsulten assisterar 
beställaren med denna utmaning har vi ställt oss frågan ”Hur bör ERP-konsulter 
assistera beställare med att identifiera en strategi för ERP?”. Studien grundar sig i en 
litteraturstudie, intervjuer med erfarna ERP-konsulter och en tolkande analys. 
Förslag på riktlinjer för hur ERP-konsulter assisterar beställaren med att identifiera 
strategi har tagits fram. Ett exempel på en riktlinje är att identifiera strategiska 
aktiviteter i beställarens verksamhet. Detta kan konsulten göra genom att analysera 
verksamhetens aktiviteter och därefter urskilja vilka som är strategiska. 
 

Nyckelord: Identifiera strategi för ERP, Konsult, Beställare, verksamhet, ERP-system 

Abstract  

Today's business procure ERP system to become competitive among other things, 
this requires a strategy for the ERP system. On the basis that the consultant helps 
the client with this challenge, we asked ourselves the question "how should ERP 
consultants assist the client to identify a strategy for ERP?” The study is based on a 
literature review, interviews with experienced ERP consultants and an interpretive 
analysis. Guidelines for how the ERP consultant’s work in identifying strategy has 
also been developed. Examples of guidelines are that the consultant can identify 
strategic activities by analyzing the business, and therefore distinguish which 
activities that is strategic.  

Keywords: Identifying strategy for ERP, Consultant, Client, Business, ERP system 
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1 Inledning 

Nuförtiden ökar investeringar i ERP (Enterprise resource planning)-system av 
verksamheter oavsett typ och storlek för att bland annat öka sin konkurrenskraft 
(Maditinos, Chatzoudes & Tsairidis, 2012). Investering av ERP-system kräver dock 
tid och personalresurser. Att investera innebär inte bara att beställare tar beslutet 
att investera i ett nytt ERP-system. ERP-investeringen innefattar utöver beslutet det 
som behöver övervägas under och efter införandet (Elbertsen, Benders & Nijssen, 
2006;Mehrjerdi, 2010). ERP-investeringen innebär också att en strategi behöver 
identifieras av beställaren (Wu et al., 2009).  
           Att överväga en strategi behöver dock inte endast vara en börda. 
Identifierandet och realiserandet av strategier kan vara det som avgör hur väl en 
verksamhet konkurrerar på marknaden (Pun, 2005). Behovet av en strategi just för 
ERP beror på ERP-systemets strategiska påverkan på verksamheten, de stora 
kostnader de medför och att investeringen sträcker sig över lång tid. Denna stora 
kostnad och långsiktighet medför stor risk och osäkerhet vilket gör det svårt för 
beställaren att identifiera en strategi (Wu et al., 2009). Det blir inte lättare då ERP-
system har komplex teknologi och att beställaren måste ta hänsyn till många åsikter 
från andra i verksamheten (Kalling, 2003). 
           Då strategin för ERP identifieras behöver beställare uppnå god passform 
mellan ERP-system och verksamhet, något som är avgörande för att ERP-
investeringen ska bli lyckad (Verville & Halingten, 2003; Presley, 2006). Att uppnå 
denna passform kan dock vara en utmaning, eftersom ERP-system är 
verksamhetsövergripande IT-system som söker att strömlinjeforma alla 
verksamhetens affärsprocesser och dess funktioner (Davenport, 1998; Fang & Lin, 
2006).  
           För att assistera beställaren med sina utmaningar under ERP-investeringen 
hyrs konsulter in. Konsultens roll att assistera beställare är viktig för att ERP-
investeringen ska bli lyckad. Vissa forskare förslår t.o.m. att konsultens roll att 
assistera vid en ERP-investering kan vara viktigare än den assistans som kommer 
från verksamhetens ledning (Maditinos, Chatzoudes & Tsairidis, 2012). Det är dock 
svårt för konsulter att assistera beställare tack vare att konsulter och beställare har 
olika synsätt på vad som är viktigt vid en ERP-investering. Olika synsätt kan bidra 
till osäkerheter och risker (Simon, Schoeman & Sohal, 2010; Mehrjerdi, 2010; 
Andersson & Wilson, 2011). 
           Beställarens förväntningar på konsulter är dock höga. Då beställaren upplever 
bristande engagemang i konsultens arbete händer det t.o.m. att beställaren stämmer 
konsultfirman (McLachlin, 2000). Därför har vi valt att undersöka frågan: 

 Hur bör ERP-konsulter assistera beställare med att identifiera en strategi för ERP? 
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1.1 Syfte 

Vårt syfte är att beskriva ERP-konsulters arbete med beställare, närmare bestämt 
att stödja ERP-konsulterna att assistera beställaren att identifiera en strategi för 
ERP. Resultatet är inte enbart avsett till ERP-konsulter utan också till beställaren, då 
denna har ett intresse i konsultens roll. Vårt bidrag är tematiska riktlinjer för hur 
konsulten assisterar beställaren med att identifiera en strategi för ERP. 
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2 Litteraturstudie 

För att hantera vår undersökningsfråga inleder vi litteraturstudien med att kort 
förklara mötet mellan verksamhet och ERP-system. Därefter reder vi ut konsultens 
respektive beställarens roll. Efter dessa avsnitt följer en förklaring av hur en strategi 
för ERP kan identifieras. Slutligen presenteras resultatet av litteraturstudien i avsnitt 
2.5. 

2.1 Mötet mellan verksamhet och ERP-system 

ERP-system har en strategisk påverkan på verksamheten samtidigt som 
verksamheten strategiskt påverkar ERP-systemet. Det behövs därför en god 
passform mellan system och verksamhet. Att hitta en god passform mellan ERP-
system och verksamhet kräver omfattande förändringar i antingen verksamheten 
eller i ERP-systemet. ERP-systemet behöver nämligen gå i linje med verksamhetens 
strategi för att ERP-investeringen ska bli lyckad (Presley, 2006; Davenport, 1998).  
           En lyckad ERP-investering kan vara en bättre transparens mellan avdelningar 
genom tillgång till information när det behövs. Reducering av kostnader som lager 
och produktion kan också vara exempel på en lyckad ERP-investering. Det finns 
kritiska faktorer för hur en lyckad ERP-investering kan uppnås. Exempel på kritiska 
faktorer för att uppnå en lyckad ERP-investering är att behov behöver vara 
definierade eller att ERP-investeringen behöver vara planerad och strukturerad 
(Verville, Bernadas & Halingten, 2005; Maditinos, Chatzoudes & Tsairidis, 2012).  
           Det finns olika sätt att betrakta förhållandet mellan verksamhetens strategi 
och ERP då en strategi för ERP tas fram (se Figur1 nedan). Det första synsättet 
innebär att beställaren väljer en strategi för ERP som stödjer den strategi 
verksamheten redan har. Ett annat synsätt är att utgå ifrån att tekniken styr, d.v.s. 
att ERP-systemet kan bidra med ett begränsat antal givna strategiska möjligheter. 
Möjligheterna medför att verksamhetens strategi kan behöva förändras. Det tredje 
synsättet innebär en blandning av de andra två, d.v.s. att ERP-system och 
verksamhetens strategi samverkar. En beställare söker då ett ERP-system både för 
att utveckla och stödja den strategi verksamheten har (Boddy, Boonstra & Kennedy, 
2009). 

 

Figur 1 - Förhållande mellan verksamhetens strategi och ERP-systemets potential 

(Inspirerad av Boddy, Boonstra & Kennedy, 2009, sid.101) 
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2.2 Konsultens roll 

Konsultande definieras som en avtalad tjänst för rådgivning där utbildade och 
kvalificerade personer assisterar beställaren för att identifiera och rekommendera 
lösningar på ett verksamhetsproblem (Jong & Eekelen, 1999). Det finns orsaker till 
varför konsulter hyrs in i en verksamhet. Det kan vara att beställaren inte har 
tillräcklig kompetens eller att arbetskraften inte räcker till (Simon & Kumar, 2001). 
           Central kompetens vid konsulting är tydlig kommunikation med beställaren 
för att de båda ska komma överens om klara mål för att kunna lösa 
verksamhetsproblem (Simon & Kumar, 2001). Då det förekommer tidsbrist vid en 
investering kan det hända att beslut tas för snabbt. Resultatet av snabba beslut och 
avtal kan leda till olika uppfattningar mellan beställare och konsult om vad som 
överenskommet. Olika uppfattningar mellan konsult och beställare kan i sin tur leda 
till att ERP-projektet tar längre tid och att beställaren inte uppnår den avsedda 
effekten av investeringen som var beräknat från början (McLachlin, 2000).  
           Förtroende är en viktig del av konsultens arbete och nyckeln till en bra affär. 
Genom att hålla löften och tider kan konsulter uppnå högre förtroende. Genom ett 
gott förtroende hos beställare ökar chansen att lyckas med ERP-investeringen 
(Heivert & Clark, 2000; McLachlin, 2000). Något konsulter behöver ha rörande en 
ERP-investering är verksamhetsförståelse. Verksamhetsförståelse behövs för att 
kunna bidra med åsikter rörande beställarens verksamhetsproblem i fråga 
(Maditinos, Chatzoudes & Tsairidis, 2012). Insamlande av information är också en 
viktig del i konsultarbetet. Genom att samla in relevant information om beställares 
verksamhet kan konsulten lättare assistera beställaren. Att samla in information om 
beställarens verksamhet kan också innebära att rätt information också förmedlas till 
beställaren, något som behövs för att beställaren ska bli nöjd (Jong & Eekelen, 
1999). ERP-systemkunskap är något som konsulter har och något som behövs vid en 
ERP-investering. Konsulter behöver vara med tidigt och assistera beställare och 
bidra med denna kunskap. Att vara med tidigt kan också innebära att konsulter 
lättare kan bidra med stöd.(Verville & Halingten, 2003;Maditinos, Chatzoudes & 
Tsairidis, 2012). 

Strategisk potential med ERP 
ERP-system behöver utnyttjas på rätt sätt för att det ska kunna bidra med 
konkurrensfördelar. Utifrån tidigare forskning har vi kunnat konstatera att 
konsulten behöver ERP-kunskap rörande de konkurrensfördelar som ERP kan bidra 
med (Maditinos, Chatzoudes & Tsairidis, 2012; Porter & Millar, 2001). ERP-
systemets strategiska potential skiljer sig dock beroende på vilken typ av 
verksamhet som inför det. Fördelen med ERP-system är dock att det bl.a. kan 
anpassas om det sker förändringar i verksamheten (Fang & Lin, 2006). 
           De konkurrensfördelar som kan uppnås med ett ERP-system kan vara att 
verksamheter använder det som en hjälp för planering men även som ett verktyg för 
kontroll. Att informationen i ERP-systemet är uppdaterad kan vara ett effektivt stöd 
då en verksamhet snabbt behöver orderinformation. Informationen kan också 
stödja att en artikel har ändrat sin struktur eller för att korta ner ledtider (Koh & 
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Simpson, 2007). Ett ERP-system kan användas för att skapa barriärer mot 
nyetablerade konkurrenter. Att skapa barriärer mot nyetablerade konkurrenter kan 
göra det svårare för konkurrenter att komma in på samma marknad och kopiera 
samma typ av tjänst. ERP kan också underlätta tillgången till information. Lättare 
tillgång till information kan bidra till att kunder blir beroende av en verksamhet. 
Bättre tillgång till information kan också bidra till sänkta kostnader. Ett exempel på 
hur bättre information kan leda till lägre kostnader är ERP-systemets förmåga att 
hantera flera leverantörer. Med flera leverantörer kan beställaren lättare pressa 
priser och därmed sänka sina kostnader (Ragowsky & Gefen, 2008). 

2.3 Beställarens roll  

Det finns ett antal valmöjligheter då beslut ska fattas angående ERP-investeringar. 
Beställaren kan välja att vänta med investeringen om han/hon är osäker på att ERP-
investeringen sker under rätt tid i förhållande till verksamheten. Det kan också 
förekomma att marknaden är ostabil, vilket gör att beställaren inte investerar i ERP-
system. Då marknaden istället är positiv kan beställaren istället välja att expandera 
investeringen. En annan valmöjlighet är också att enbart låta en del av 
verksamheten lära sig vad ett nytt ERP-system kan innebära, för att sedan låta fler få 
mer kunskaper om vad ERP-systemet kan komma att innebära för verksamheten i 
framtiden (Wu et al., 2009). 
           Beställare kan dock ha bristfällig förståelse för vad ERP-system kan innebära 
på lång sikt, vilken kan vara problematiskt vid en ERP-investering. Den bristande 
förståelsen kan bero på att beställare fokuserar på budget, taktiska planer och 
annan ledning istället för den strategiska utvecklingen av ERP-systemet (Rathnam, 
Johnsen & Wen, 2005; Esteves, 2009;Willis & Brown, 2002). Utifrån tidigare 
forskning rörande beställarkompetens har vi kunnat konstatera att beställare kan 
hantera bristfällig förståelse för ERP-system, genom att ha god verksamhetsinsikt, 
att de är medvetna om sina behov och kan förklara behov för konsulten (Thomsen, 
2010). För att uppnå en lyckad ERP-investering är det också viktigt IT-mognaden 
övervägs. En verksamhets IT-mognad innefattar dess förmåga att utnyttja sin 
existerande IT infrastruktur för att uppnå konkurrensfördelar som går i linje med 
verksamhetens strategi (Lin, Huang & Burn, 2007). För att hantera IT-mognaden 
och ett bra utnyttjande av ett nytt ERP-system kan beställare överväga träning. 
Träning av användare är ett exempel på en framgångsfaktor för att uppnå en lyckad 
ERP-investering (Beheshti, 2006). Att uppnå konkurrensfördelar med ERP-system 
kan dock innebära utmaningar, för att beställare kan ha en ovillighet att betrakta 
ERP-system som en strategisk resurs. Beställare kan också ha en ovilja att diskutera 
dess strategiska potential och påverkan. ERP-system behöver inte alltid betraktas 
som en strategisk resurs eftersom vilken konkurrent som helst kan investera i ERP-
system. Inom det resursbaserade synsättet på strategi måste resursen vara 
värdefull, ovanlig, och svår att härma. Det sägs att processen att anpassa ett ERP-
system till en verksamhets unika behov kan göra ERP-investeringen strategisk 
(Stratman, 2007;Rathnam, Johnsen & Wen, 2005). 
           Att utvärdera risker med olika alternativ är också något som beställare 
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behöver ta hänsyn till vid en ERP-investering (Wu et al., 2009). Att utvärdera risker 
görs för att kunna fastställa hur verksamheten ska kunna dra nytta av de 
möjligheter som finns. För att utvärdera risker relateras verksamhetens styrkor och 
svagheter, till de möjligheter som marknaden erbjuder. Hur hög risk en verksamhet 
är villig att ta kan bero på hur stor avkastning verksamheten förväntar sig. En större 
förväntning på avkastning desto större risk bör beställare också förvänta sig (Foss, 
1997). ERP-investeringar involverar en mängd olika risker och osäkerheter som 
leder till att resultat inte alltid uppnås. För att hantera risker och osäkerheter 
behövs strategiska beslut. Ett exempel på en risk är den tydligt känslosamma del i 
genomförandet som ett ERP för med sig. Denna känslosamma del kan bero på de 
drastiska verksamhetsförändringar som ett ERP-systeminförande kräver (Beheshti, 
2006). 

2.4  Identifiera en strategi för ERP 

Vad är en strategi för ERP? 

Mintzberg (1978) definierar strategi som fastställandet av en grundläggande och 
långsiktig plan över åtgärder och fördelning av resurser för att säkra verksamhetens 
seger och säkerhet. En strategi behöver inte nödvändigtvis vara uttänkt före ett visst 
beslut tas. Det finns nämligen både medvetna och omedvetna strategier. Strategier 
kan identifieras inkrementellt, de kan växa fram över tiden utifrån samspelet mellan 
beslutsfattaren, verksamheten och en föränderlig omvärld (ibid). Att identifiera en 
strategi är en komplex process och detta beror bl.a. på svårigheten att skilja 
strategin från operationell effektivitet. Operationell effektivitet utan strategi 
behöver dock nödvändigtvis inte bidra med konkurrensfördelar (Porter, 1996). 
Både små och stora företag brukar sträva efter att uppnå operationell effektivitet 
och att sänka kostnader med ERP. Mindre företag brukar dock vara klart mindre 
orienterade mot strategisk affärsutveckling jämfört med medelstora företag 
(Laukkanen, Sarpola & Hallikainen, 2007). För att identifiera vilka 
konkurrensfördelar som ERP-systemet kan bidra med behöver verksamheten 
analyseras. Varje verksamhet ser olik ut och har därför olika strategiska behov. 
Dessa behöver identifieras då strategin för ERP tas fram (Jang, Lin, Pan, 2009). 

Styrkor och svagheter 
Eftersom det i strategin är viktigt att maximera verksamhetens styrkor och 
minimera dess svagheter krävs det att styrkorna och svagheterna först urskiljs och 
framhävs. Detta kan vara svårt då många verksamheter inte alltid har den självinsikt 
som behövs för att lyckas med detta. För att analysen av verksamhetens styrkor och 
svagheter ska bidra med något bör åtminstone verksamhetens utmärkande 
egenskaper identifieras och bedömas objektivt (Jang, Lin, Pan, 2009). 
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Tillgångar och kompetens 
Genom att betrakta en verksamhet utifrån dess resurser, det vill säga dess tillgångar 
och kompetens, kan hållbara konkurrensfördelar uppnås (Parnell, 2011). Om 
konkurrensfördelen är lättare att kontra eller härma blir konkurrensfördelen 
troligtvis kortvarig. Det är svårt att reagera på vad en verksamhet är, att kontra eller 
härma dess specialiserade tillgångar och kompetens (Aaker, 1989). En strateg bör 
försöka att forma, transformera, och kombinera verksamhetens tillgångar och 
kompetens till ett antal strategiska förmågor (Parnell, 2011). En verksamhets 
förmågor avgör dess potential att konkurrera, de utgör verksamhetens “strategiska 
potential” (Foss, 1997). För att finna den optimala lösningen för ERP kan 
benchmarking användas (Percin, 2008). Benchmarking bygger på effektiviseringar 
som redan beprövats hos andra snarare än att internt bedriva trial-and-error (Jones, 
2001). De framtagna alternativen bör oavsett hur de tas fram matchas mot 
verksamhetens kompetens (Foss, 1997).  

“Opportunism without competence is a path to fairyland” (Foss, 1997, s57). 

Analysera problem eller leta möjligheter? 
Strategi kan tas fram ur ett analytiskt perspektiv eller ur en visionärs perspektiv. I 
det analytiska perspektivet fokuseras verksamhetens olika problem medan 
visionärsperspektivet fokuserar på nya möjligheter. Det analytiska perspektivet har 
dock brister. Det tar inte hänsyn till brist på fullständig information, människans 
bristfälliga förmåga att hantera komplexa problem, de stora kostnaderna förknippad 
med analys, svårigheten att uppskatta tid och formulera realistiska mål. Även 
visionärsperspektivet har brister, att granska möjligheter utan att föreställa sig 
några problem blir orealistiskt. Båda dessa synsätt är överdrivna. Strategi bör tas 
fram både utifrån möjligheter som erbjuds och vilka problem som förseligger 
(Mintzberg, 1986).  

Kapacitet 
Kapacitetsexpansion är ett viktigt strategiskt beslut att överväga. Både med 
avseende på det stora kapital beslutet kräver och med tanke på hur invecklat 
beslutet är. Kapacitetsbeslut ställer höga krav på långsiktighet tack vare att de tar 
åratal att realisera och dessutom har lång varaktighet då de väl är införda (Porter, 
1988). Att förutspå framtiden är ett av de största problemen då strategi ska 
identifieras (Mintzberg, 1986). Att förutspå framtiden är avgörande för 
kapacitetsbeslut då både efterfrågan och konkurrenter bör beaktas. Konkurrenter är 
ömsesidigt beroende av varandra, ökar en sin kapacitet påverkar detta andra 
konkurrenter. Marknaden rymmer bara en viss efterfrågan och överkapacitet är ett 
stort problem inom många branscher. Verksamheten måste förutsäga när och hur 
konkurrenterna tänker öka kapaciteten, detta är ett problem som kräver ingående 
analys (Porter, 1988). 
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Strategiska aktiviteter 
Att identifiera en verksamhets affärsstrategi kan göras genom att analysera 
strategiska aktiviteter. Detta är de aktiviteter som skapar värde åt en verksamhet, 
närmare bestämt de aktiviteter verksamheten måste arbeta med för att realisera 
sina strategier (Crain & Abraham, 2008). Ett exempel på strategiska aktiviteter kan 
vara beställarens olika säljkanaler och hur de används (Walters & Lancaster 2000). 
Om beställaren inte kan få hjälp att hantera dessa med ERP-system, är beställaren 
sällan villig att betala stora summor i ERP-investeringen vilket i sin tur kan leda till 
att den byter ERP-system (Crain & Abraham, 2008).  

Typstrategier 
ERP-system kan relateras till verksamhetsstrategin genom att det kopplas till 
typstrategierna kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusstrategi (Boddy, 
Boonstra & Kennedy). Kostnadsöverlägsenhet innebär att nå överlägset låga 
kostnader i en bransch. Låg kostnad i förhållande till konkurrenter blir ett 
genomgående tema för hela strategin. Överlägsenhet då det kommer till kostnad 
skyddar verksamheten mot hotfulla konkurrenter tack vare att lönsamhet lättare 
uppstår. Differentieringsstrategin handlar om att utmärka sig med något unikt inom 
branschen. Differentieringsstrategin erbjuder skydd mot konkurrens bland annat 
genom märksetrohet som medför att kunden får en lägre känslighet för pris. 
Fokusstrategin bygger på att ett visst kundsegment fokuseras, verksamheten gör 
därefter sitt bästa att tillfredsställa detta segment bättre än konkurrenter (Porter, 
1988). 
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2.5 Resultat av litteraturstudie 

Vår litteraturstudie indikerar att konsulten tillsammans med beställaren identifierar 
en strategi för ERP (se Figur 2 – Resultat av litteraturstudie). I detta möte behandlas 
typstrategier, möjligheter eller problem, styrkor och svagheter, en föränderlig 
framtid och kapacitetsbeslut. Utifrån vår litteraturstudie, har det framkommit att 
konsulten i sin roll samlar in relevant information, vinner beställarens förtroende 
och identifierar konkurrensfördelar med ERP. Konsulten kan beakta beställarens 
roll och vilka olika valmöjligheter beställaren har. Konsulten kan också beakta 
huruvida beställaren förstår ERP-systemets strategiska potential och vilka risker 
som ERP-investeringen medför. Resultatet av denna litteraturstudie lägger grund 
för de frågor vi ställde i våra intervjuer (se bilaga 2 operationalisering). 

 

 

 

Teman Referenser 
Mötet mellan verksamhet och ERP-system  

Styr verksamhetens strategi eller ERP-systemet 
potential 

(Boddy, Boonstra & Kennedy, 2009) 

Konsultens roll  

Att vinna förtroende (McLachlin, 2000), (Heivert & Clark, 2000) 

Samla in relevant information (Jong & Eekelen, 1999) 

Konkurrensfördelar med ERP (Koh & Simpson, 2007), (Ragowsky & 
Gefen, 2008) 

Beställarens roll  

Beställarens olika valmöjligheter (Wu et al., 2009) 

Beställarens förståelse för ERP-systemets strategiska 
potential 

(Presley, 2006) 

Att analysera risker (Foss, 1997), (Wu et al., 2009) 

Identifiera strategi för ERP  

Typstrategier (Porter & Millar, 2011) 

Möjligheter eller problem (Mintzberg, 1986) 

Styrkor och svagheter (Foss, 1997) 

En föränderlig framtid (Mintzberg, 1986) 

Kapacitet (Porter, 1988) 

Strategiska aktiviteter (Crain & Abraham, 2008) 

Tillgångar och kompetens (Parnell, 2011) 

Figur 2 - Resultat av litteraturstudie (egentillverkad) 
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3 Metod 

I detta avsnitt presenteras den metod som använts i studien. Vi beskriver vårt 
tillvägagångssätt och förklarar de val vi gjort under studiens gång. Detta inkluderar 
en presentation av metodens begränsningar och brister. 

3.1 Forskningsansats 

Vår undersökningsfråga som presenterades i inledningen var: “Hur bör ERP-
konsulter assistera beställare med att identifiera en strategi för ERP?”. Det framgick 
av litteraturstudien att det både finns medvetna och omedvetna strategier 
(Mintzberg, 1978). För att undersöka ifall strategi tas fram ur ett medvetet eller 
omedvetet perspektiv och i så fall hur, såg vi värdet av att använda en kvalitativ 
ansats. Ett nyckelord för den kvalitativa ansatsen är öppenhet, d.v.s. att 
undersökaren inte är helt säker på vad det är den undersöker (Jacobsen, 2002).  
           Utifrån vår litteraturstudie insåg vi också att arbetet med att identifiera 
strategi kan vara både invecklat och diffust. För att hantera detta invecklade och 
diffusa såg vi värdet av att söka djupgående och nyanserade svar av våra 
intervjupersoner. En kvalitativ metod är lämplig då undersökaren vill få mer 
ingående svar ifrån intervjupersonerna. En kvalitativ metod ger en nyanserad bild 
där undersökaren kan studera sambandet mellan individ och kontext (ibid).  

3.2 Urval 

Vi valde ut intervjupersoner genom att skicka ut mail till de företag som vi ansåg 
vara representativa för vår studie. Jacobsen (2002) förklarar att undersökaren välja 
ut de enheter som han/hon tror är typiska kan ge en bra bild av det fenomen som 
studeras (Jacobsen, 2002). De företag vi ansåg vara representativa var företag som 
arbetar med både ERP-system och med verksamhetsutveckling. De företag som var 
intresserade av att hjälpa oss, kontaktade vi sedan för att kunna förklara mer 
utförligt vad vår studie handlade om. I de företagen vi kom i kontakt med hade vi ett 
flertal intervjupersoner att intervjua. Jacobsen (2002) förklarar att intervjupersoner 
kan väljas utifrån vad undersökaren är intresserad av, eller utifrån vilka 
intervjupersoner som undersökaren tror har kunskaper inom området. Vi valde att 
ta kontakt med ERP-konsulter med lång erfarenhet. Vi drog gränsen för ”lång” 
erfarenhet vid fem år. För att få en nyanserad bild av konsultens roll valde vi också 
att intervjua konsulter med olika roller. De olika roller vi valde att intervjua var 
”lösningsansvarig”, ”konsultchef”, ”affärsutvecklande konsult” och ”säljande 
konsult”. 
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3.3 Intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer 
Inför intervjuerna hade vi inte någon klar bild över hur konsulten assisterar 
beställaren med att identifiera en strategi för ERP i praktiken.  Vår uppfattning var 
där av att det skulle krävas en hel del diskussion för att komma till insikter rörande 
fenomenet. Trots behovet av diskussion såg vi ändå värdet av en tydlig struktur för 
våra intervjuer då vi ändå hade tydliga påståenden från litteraturen att utgå ifrån 
(se bilaga 2 – operationalisering). För att hantera balansen mellan mycket 
diskussion och en tydlig struktur valde vi därför att genomföra s.k. 
semistrukturerade intervjuer (se bilaga 1 - intervjuguide). Vid semistrukturerade 
intervjuer har undersökaren en färdig lista med frågor som ska diskuteras, 
undersökaren är dock flexibel rörande vilken ordning de olika frågorna tas upp. En 
utmärkande egenskap är också att undersökaren ber intervjupersonen att utveckla 
sina tankar (Denscombe, 2009; Alvesson, 2011). Möjligheten att be undersökaren 
utveckla sina tankar var till stor nytta för oss. Inte minst vid de tillfällen vi inte 
riktigt förstod vad intervjupersonen menade eller då vi önskade mer detaljerade 
svar. 

Intervjutaktik 
Intervjupersoner bör känna sig bekväm i den miljö där intervjun genomförs. En 
konstlad miljö ger generellt konstlade svar medan en naturlig miljö generellt ger 
naturliga svar (Jacobsen, 2002). Därför valde vi att utföra intervjuerna på en plats 
utvald av intervjupersonen. Närmare bestämt lokalt på deras företag. 
           Vi hade uppfattningen att konsulter inom ERP-branschen kan komma att 
använda sig av andra termer och begrepp än de vi var vana vid, vilket kunde leda till 
misstolkningar. Detta hanterade vi genom att spela in samtalen. Detta gav oss 
möjligheten att lyssna igenom intervjun i efterhand för att få ytterligare en chans att 
förstå vad intervjupersonerna egentligen beskrev. Att spela in samtalen är också ett 
sätt att hantera svårigheten med att hinna anteckna allt som sägs under intervjun 
(Jacobsen, 2002). Att vi spelade in samtalen gav oss dessutom möjligheten att 
fokusera mer på de frågorna vi ställde istället för att anteckna.  
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3.4 Litteraturstudie 

Vi använde oss utav databaser som är inriktade mot informatik och 
företagsekonomi, närmare bestämt ABI/INFORM och Emerald. För att öka 
trovärdigheten i den data som samlades  in utgick vi endast ifrån artiklar som var 
”peer reviewed” och i fulltext. Vi använde oss endast utav sökord som relaterade till 
vår studie. Sökorden var: 
 

 Strategic planning, strategic planning + ERP 
 Consulting + IT, Consulting IT + success, Consulting + ERP 
 ERP + Procurement, ERP acquisition 
 What is strategy 
 ERP + strategic alignment 
 ERP + Strategic value, ERP + Competitive advantage, being competitive, IT 

strategy 

Vi har också utgått ifrån källor som artiklar refererat till. Böcker som innefattar 
studiens område har också använts. (borttagen mening) 

3.5 Operationalisering 

Vi grundade operationaliseringen (se bilaga 2 - operationalisering) utifrån resultatet 
av vår litteraturstudie(se avsnitt 2,5). De fyra teman som operationaliseringen är 
uppbyggd kring härstammar från rubrikerna i litteraturstudiens olika avsnitt. 
Frågor som vi ställde i våra intervjuer i sin tur grundade i centrala påståenden som 
vi identifierade under litteraturstudien. Vår operationalisering utgör också vår 
intervjuguide.  

3.6 Analys- och tolkningsmetod 

Ett tolkande synsätt kan bidra till förståelse för mänskligt beteende i en social och 
organisatorisk kontext. Det har också potentialen att bidra med djupa, rika insikter 
rörande ledningen av IS (Klein & Meyers, 1999). Den tolkande analysen inledde vi i 
samma stund som vi genomförde den första intervjun med konsulter. Detta avsnitt 
handlar dock om hur vi bearbetat materialet från inspelningar och framåt. 
           Utifrån resultatet av vår litteraturstudie (se avsnitt 2.5) framställde vi 
operationaliseringen (se bilaga 2), operationaliseringen lade i sin tur grunden för 
vår intervjuguide (se bilaga 1). Vi genomförde 8 st semistrukturerade intervjuer på 
ca 1-1,5 timmar som vi valde att spela in. 
           Det första vi gjorde med det inspelade materialet var att skriva av det 
ordagrant, ord för ord. Klein och Meyers (1999) beskriver att det vid tolkande 
forskning är viktigt att ta hänsyn till relationen mellan undersökare och 
intervjuperson. Vårt sätt att ställa frågor kan ha påverkat relationen och hur 
intervjupersonerna svarade. Vi hade i åtanke att vårt sätt att ställa frågor kan ha 
påverkat svaren, då vi skrev av det inspelade materialet. Vi beaktade inte endast vad 
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intervjupersona sa utan även hur vi själva ställde våra frågor, då vårt sätt att ställa 
frågor kan ha påverkat svaren. 
           Efter transkribering av materialet slog vi ihop allt material till ett enda 
dokument, där allas svar på de olika frågorna låg tillsammans med de teman som 
finns i vår operationalisering (Se bilaga 2). Vi använde oss av meningskoncentrering, 
lyfte ut citat och slog samman återkommande svar. Meningskoncentrering är ett sätt 
att pressa ned långa uttalanden till kortare påståenden, för att endast spegla 
huvudinnebörden i det intervjupersonen har sagt (Kvale, 2009). Att slå samman 
återkommande svar minskade också mängden upprepning vi hade i vårt material. 
Användandet av citat är en central aspekt av kvalitativa metoder, det ger 
undersökaren överblick över detaljer och nyanser (Jacobsen, 2002). Under avsnittet 
resultat och analys finns vårt empiriska resultat presenterat som det såg ut efter 
meningskoncentrering, sammanslagning av återkommande svar och utlyfta citat (se 
avsnitt 4).             
           Nästa steg var att vi jämförde vårt empiriska resultat med litteratur, vi 
återkopplade både till resultat av litteraturstudie (se avsnitt 2.5) och övriga 
resonemang i litteraturstudien (se avsnitt 2). De jämförelserna vi gjorde finns 
presenterat under avsnittet resultat och analys (se avsnitt 4). Efter att ha 
återkopplat till litteraturen gjorde vi också sammanfattningar av den genomförda 
analysen. Sammanfattningarna på analysen finns presenterade under avsnittet 
resultat och analys (se avsnitt 4). Sammanfattningarna utgör grunden för de 
riktlinjer vi har tagit fram i diskussionen (se avsnitt 5) för en mer detaljerad 
förklaring av vad vi utgick ifrån då vi formulerade riktlinjerna. Dessa riktlinjer valde 
vi sedan att tematisera till tematiska riktlinjer (se avsnitt 6) som utgör vårt slutliga 
bidrag. För att utläsa vilka riktlinjer som utgör vilken tematisk riktlinje se avsnitt 6.  
           Klein och Meyers (1999) beskriver principen för dialogiska resonemang och 
misstänksamhet. Principen handlar om att undersökaren ständigt bör vara kritisk 
mot de insikter den finner och alltid försöker ifrågasätta om det finns andra sätt att 
betrakta dem. Vi strävade mot Klein och Meyers (1999) princip om dialogiska 
resonemang och misstänksamhet genom att arbeta iterativt med vårt 
intervjumaterial och tillsammans diskutera det vi fann.  
 

3.7 Bekräftbarhet, Trovärdighet, Överförbarhet  

Kvale (1997, s.97) uttrycker: ”intervjua så många personer som behövs för att ta 
reda på vad du vill veta”. För att avgöra vad det var vi ville veta strävade vi ständigt 
efter att vara tydliga med studiens målsättning. Att vara tydliga med studiens 
målsättning har dock varit en utmaning eftersom vi iterativt funnit nya insikter i 
litteratur och empiri. Vi har hanterat utmaningen med rörliga mål genom att 
ständigt omdiskutera kunskapsfrågan och syftet samt genom att uppdatera alla 
delar av uppsatsen (inledning, litteraturstudie, metod, etcetera). Efter sjätte 
intervjutillfället började vi märka tydliga upprepningar i intervjupersonernas svar 
och den ena intervjun kom att bekräfta den andra. Enligt Jacobsen (2002) är 
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intersubjektivitet ett mått på bekräftbarheten, som kan uppnås genom att flera 
personer bekräftar en beskrivning. Utöver att intervjupersonerna bekräftade 
varandras svar i form av att vi märkte upprepningar mellan intervjuerna valde vi 
också att skicka tillbaka det sammanställda intervjumaterialet till 
intervjupersonerna. Då det är intervjupersonernas arbetssätt och erfarenhet vi 
undersökt, alltså något personligt, ser vi värdet av att bekräfta det sammanställda 
materialet. 
           I syfte att öka överförbarheten och trovärdigheten i de riktlinjer vi tog fram 
(se avsnitt 5 - diskussion) har vi haft kontakt med en beställare som vi bad 
utvärdera riktlinjerna. Vi tror beställaren har en god uppfattning om riktlinjernas 
tillämpbarhet då han nyligen investeriat i ett ERP-system och nyligen haft ett 
ingående samarbete med ERP-konsulter. Genom att utvärdera riktlinjernas 
tillämpbarhet tror vi att dess överförbarhet och trovärdighet ökar. Vad som 
framkom av utvärderingen finns beskrivet i slutet av diskussionen (se avsnitt 5) 
under rubriken “utvärdering med beställare”. 
           Innan vi genomförde intervjuerna var vi rädda att det skulle uppstå 
språkförbistring mellan oss och intervjupersonerna. Språkförbistring hade kunnat 
innebära att vi inte fått svar på de frågor vi egentligen ville ha svar på, vilket i sin tur 
skulle innebära en minskad trovärdighet. För att förebygga språkförbistringar valde 
vi att testa intervjufrågorna. Vi märkte att en del av frågorna kunde vara svåra att 
förstå tack vare att de innehöll en del svårförståeliga begrepp. Vi gjorde därför ett 
appendix med begrepp som vi kunde utgå ifrån för att kunna förklara vad vi menar 
då vi ställde frågor till konsulter. Vi formulerade också om vissa frågor för att göra 
dem mer lättförståeliga. Ett exempel på en omformulering var att vi valde att prata 
om “aktiviteter som bidrar med lönsamhet” istället för “aktiviteter som bidrar med 
värde” eftersom begreppet “värde” lätt kunde uppfattas som subjektivt. Ett annat 
exempel var att vi valde att använda oss av en bild för att förklara frågan; “Vad styr 
en strategi för ERP, verksamheten eller ERP-systemet”. Vi slog också ihop vissa 
frågor då vi märkte att de sökte samma svar.  

3.8 Etik 

För att hålla forskningen etisk är det viktigt att intervjupersonernas rättigheter 
respekteras (Denscombe, 2009). Vi fick önskemål om att göra intervjupersonerna 
anonyma, därför har alla intervjupersoner och dess tillhörande företag 
anonymiserats. Anonymitet gör att intervjupersonens intresse skyddas 
(Denscombe, 2009). Ett annat önskemål vi tog hänsyn till var att stryka den 
information som intervjupersonerna inte önskade skulle inkluderas i det slutgiltiga 
arbetet. 
           Undersökaren förväntas tala öppet och vara tydlig om vad som görs för att 
undvika att felaktig information förmedlas (Denscombe, 2009). Under våra 
intervjuer valde vi därför att vara tydliga med syftet med studien och hur 
informationen skulle användas.  
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3.9 Metoddiskussion 

I vissa fall kan det vara mer ändamålsenligt att intervjua en person flera gånger än 
att intervjua flera personer en gång. Att endast göra en intervju per person är inte 
alltid tillräckligt för att etablera förtroende för en öppen informationsutveckling 
eller sätta sig in i intervjupersonens situation (Jacobsen, 2002). I vårt fall stämmer 
detta in, vi hade helst intervjuat samma person flera gånger. Hade vi gjort det hade 
vi kunnat skapa oss en större förståelse för konsultens roll att assistera beställaren 
med att identifiera en strategi för ERP. Av praktiska skäl fick vi dock avstå från att 
intervjua samma personer flera gånger. Intervjupersonerna hade inte tid till mer än 
en timmes intervjuer totalt sett. För att hantera detta tillät dock våra intervjuer oss 
att dra över tiden. Någon intervju där vi hade mycket att diskutera pågick intervjun i 
en timme och 40 min. 
      I många fall hade intervjupersonerna inte svar på alla våra frågor. Säljare av ERP-
system hade t.ex. mer att säga om insäljandet av ERP-system och konsulter pratade 
mer om hur ERP-system löser verksamhetsproblem. Vi såg dock fördelarna med att 
låta intervjupersonerna fokusera på de delarna av intervjun som de upplevde att de 
hade goda kunskaper om. Vi har vidare hanterat vårt intervjumaterial genom att 
skicka tillbaka svaren till intervjupersonerna för att bekräfta det sammanställda 
materialet. 
           Vi har också haft svårt att hantera begreppet strategi. Det var under 
intervjuerna svårt att ställa frågor hur konsulterna arbetar med strategi då strategi 
för oss var ett svårhanterligt begrepp. Vid hanteringen av begreppet strategi 
medföljer ytterligare andra svårhanterliga begrepp, t.ex. möjligheter, problem, 
styrkor och svagheter (se avsnitt 2 – litteraturstudie). Vi märkte att begreppen kan 
vara både subjektiva och vaga, den enes möjligheter kan t.ex. vara den andres 
problem vilket i sin tur både kan vara en styrka och en svaghet i olika sammanhang. 
Vi hanterade dock begreppet strategi ifrån att en strategi definieras som 
fastställandet av en grundläggande och långsiktiga plan över åtgärder och 
fördelning av resurser (Mintzberg, 1978). Under litteraturstudien insåg vi dessutom 
att strategi kan växa fram inkrementellt utifrån samspelet mellan beslutsfattaren, 
verksamheten och en föränderlig omvärld vilket gjorde det hela ännu mer komplext 
(ibid). Vi hanterade begreppet strategi genom att förmedla denna bild av strategi till 
intervjupersonerna för att därefter diskutera hur konsulter assisterar beställare 
med att identifiera en strategi för ERP.  
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4 Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultatet av vår studie. Materialet är insamlat genom åtta 
kvalitativa intervjuer. Dessa intervjuer är genomförda hos ERP-konsultfirmor. ERP-
konsulterna som intervjuades hade olika konsultroller. 

Introduktion av intervjupersoner 
 

Intervjupersoner Företag Roll 
Intervjuperson 1  
 

1 Lösningsansvarig ERP-konsult 

Intervjuperson 2  
 

1 Chef över ERP-konsulter 
 

Intervjuperson 3 
 

1 Affärsutvecklande ERP-konsult 

Intervjuperson 4 
 

1 Chef över säljande ERP-konsulter 

Intervjuperson 5 
 

1 Lösningsansvarig ERP-konsult 

Intervjuperson 6 2 Chef över säljande ERP-konsulter 

Intervjuperson 7 3 VD över ERP-konsultföretag och före detta säljande 
ERP-konsult 

Intervjuperson 8 3 Lösningsinriktad ERP-konsult samt 
utbildare av ERP-användare 

Figur 3 - introduktion av intervjupersoner 

I ovanstående figur presenteras de olika intervjupersonerna samt deras olika roller. 

4.1 Mötet mellan verksamhet och ERP-system 

4.1.1 Styr verksamhetens strategi eller ERP-systemets potential? 

Empiri 
Vi frågade konsulterna om det var verksamhetens strategi eller ERP-systemets 
potential som styrde vilken strategi för ERP som identifierades. Intervjuperson 3 
och 5 förklarade att vad som styr delvis beror på beställarens förmåga att definiera 
sina arbetsprocesser. Intervjuperson 3 uttryckte att: 
 
“Om beställaren inte har några speciella anspråk på hur deras arbetsprocesser ska se 
ut, tar konsulten ett större ansvar” 
 
Vissa verksamheter kan redan ha definierat sina arbetsprocesser och kanske t.o.m. 
ha kvalitetssäkrat sig, förklarade intervjuperson 3. Verksamhetens strategi kan då 
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styra i en större utsträckning beskrev intervjuperson 3. En annan faktor som 
påverkar vad det är som styr strategin för ERP är hur lätt ERP-systemet är att 
anpassa förklarar intervjuperson 1, 3 och 5. Intervjuperson 1,3 och 5 uttrycker att 
moderna ERP-system är lätta att anpassa och att beställaren därför ofta väljer att 
anpassa ERP-systemet till verksamhetens strategi. Intervjuperson 1 och 5 förklarar 
att verksamhetens strategi styr strategin för ERP då organisationen ogärna 
förändrar sig. Förändring i organisationen möter ofta motstånd enligt 
intervjuperson 1 och 5. Orsaken till motståndet beror på att verksamheten ofta 
arbetet länge på ett visst sätt förklarar intervjuperson 1 och 5. Intervjuperson 1 
förklarar också att motståndet grundar sig i verksamhetens kultur som inte är 
öppen för förändring. Intervjuperson 5 berättar att: 
 
”Om en verksamhet har en konservativ kultur kan detta ofta medföra att 
verksamheten väljer en strategi för ERP som innebär mindre anpassning av 
verksamheten och istället större anpassningar av ERP-systemet”. 
 
Analys 
Enligt Boddy, Boonstra och Kennedy (2009) finns det tre olika synsätt för vad en 
strategi för ERP grundar sig i. Det första synsättet innebär att verksamheten styr, 
det andra att tekniken styr och det tredje en blandning av de första två. 
Intervjuperson 3 och 5 förklarade att vad som styr delvis beror på beställarens 
förmåga att definiera sina arbetsprocesser. Intervjuperson 3 förklarade att 
konsulten tar ett större ansvar om beställaren inte har några speciella anspråk på 
hur deras arbetsprocesser ska se ut. En annan faktor som påverkar vad som styr 
strategin för ERP beror på hur lätt ERP-systemet går att anpassa förklarade 
intervjuperson 1, 3 och 5. Intervjuperson 1 och 5 förklarade också att 
verksamhetens strategi styr strategin för ERP då organisationen ogärna förändrar 
sig. Davenport (1998) och Presley (2006) beskriver att det krävs omfattande 
förändringar i antingen verksamheten eller i ERP-systemet för att en god passform 
och en lyckad ERP-investering ska uppnås. Beheshti (2006) beskriver dock att 
organisatoriska förändringar kan medföra känslosamma reaktioner. Det 
intervjuperson 1 och 5 uttryckte överensstämmer med Beheshtis (2006) påstående, 
de förklarade att förändringen som medföljer ett ERP-system ofta möter motstånd i 
organisationen. Orsaken till motståndet beror på att verksamheten ofta arbetet 
länge på ett visst sätt berättar intervjuperson 1 och 5.  

 
Sammanfattning.  
Om det är verksamhetens strategi eller ERP-systemets potential som styr strategin 
för ERP kan bero på flera faktorer enligt vår analys. Det kan bero på ifall beställaren 
har några anspråk på hur deras arbetsprocesser ska se ut. Det kan bero på hur lätt 
ERP-systemet kan anpassas till verksamheten. Slutligen kan det också bero på att 
organisationen, som arbetat på länge på ett visst sätt, ogärna förändrar sig. 
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4.2 Konsultens roll  

4.2.1 Att vinna förtroende 

Empiri 
Vi frågade hur konsulterna vinner beställarens förtroende. Alla intervjuperson 
uttryckte att det är viktigt att konsulten vinner beställarens förtroende. Alla 
intervjupersoner förklarade också att kommunikation är något viktigt då det 
påverkar förtroendet. Intervjuperson 1, 5, 6 och 8 förklarade att ett sätt att uppnå 
förtroende är genom att hitta nya lösningar eller referera till tidigare lösningar. Det 
inger också extra förtroende om de lösningsinriktade konsulterna hittar nya 
lösningar på problem säljarna inte tänkt på initialt förklarade intervjuperson 8. Att 
hitta nya lösningar kan dock vara en stor utmaning förklarade intervjuperson 3 och 
6. Intervjuperson 3 uttryckte att: 
 

”Konsulten kan, tack vare sin erfarenhet av andra verksamheter, komma till pudelns 
kärna med vad det är som gör ont hos kunden” 
 

Att identifiera lösningar i beställarens verksamhet är ett sätt att visa på sin 
förståelse för beställaren och dess verksamhet förklarade intervjuperson 5. 
Konsulter som visar på en verksamhetsförståelse vinner också förtroende hos 
beställaren, uttryckte intervjuperson 1, 3, 5, 6 och 7. Intervjuperson 3 uttryckte: 
 
”Beställare väljer konsultfirma av två orsaker, att konsulter upplevs som kompetent 
och att känslan är god”. 
 
Alla intervjupersoner uttryckte att det är viktigt att vara tydlig och ärlig med vad 
ERP-system kan tillföra beställares verksamhet. Intervjuperson 3 och 8 förklarade 
att det är viktigt att de säljande konsulterna håller det de lovar för att bevara och 
stärka förtroendet hos beställaren. Det är enligt intervjuperson 1 och 6 kritiskt för 
förtroendet till beställaren att konsulten överväger beställarens behov av kapacitet, 
inte minst vid insäljandet. Beställare ska inte få känslan att konsulter tvunget vill 
sälja ERP-systemet till varje pris förklarade intervjuperson 3. Konsulter behöver 
vara sig själv och lyssna till det beställare vill ha då de kommunicerar med 
beställaren, förklarade intervjuperson 6 och 7. Intervjuperson 6 besvarade hur 
konsulter vinner förtroende: 
 
”Människan har två öron och en mun och de bör användas i den proportionen”. 
 
Intervjuperson 7 berättade att tekniskt språk, som till exempel förkortningar på 
funktioner i systemet eller ekonomiska begrepp, inte bör användas när konsulter 
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kommunicerar med beställare. Intervjuperson 7 uttryckte att: 
 
”Om vi börjar prata för tekniskt och beställaren inte förstår oss kan det hända att de 
tappar förtroendet för att vi ska hjälpa dem”. 
 
Analys 
Förtroende är en viktig del av konsultens arbete (McLachlin, 2000; Heivert & Clark, 
2000). Alla intervjupersoner uttryckte att det är viktigt att konsulten vinner 
beställarens förtroende, vilket överensstämmer med McLachlins (2000) och Heivert 
och Clarks (2000) påstående. Intervjuperson 1, 5, 6 och 8 förklarade att ett effektivt 
sätt att uppnå förtroende hos beställaren är att hitta nya lösningar eller referera till 
tidigare lösningar. Att identifiera lösningar i beställarens verksamhet är ett sätt att 
visa på sin förståelse för beställaren och dess verksamhet förklarade intervjuperson 
5. Konsulter som visar på en verksamhetsförståelse vinner också förtroende hos 
beställaren, uttryckte intervjuperson 1, 3, 5, 6 och 7. För att uppnå ett ökat 
förtroende behövs tydlig kommunikation med beställaren (Simon & Kumar, 2001). 
Alla intervjupersoner förklarade att kommunikation är något viktigt då det påverkar 
förtroendet. Intervjuperson 6 och 7 förklarade att konsulten vinner förtroende 
genom att vara sig själv och lyssna till det beställaren vill ha, då de kommunicerar 
med beställaren. Genom att hålla löften och tider kan konsulter uppnå ett högre 
förtroende hos beställaren (Heivert & Clark, 2000; McLachlin, 2000). Intervjuperson 
3 förklarade också att förtroendet kan stärkas genom att hålla löften. Alla 
intervjupersoner uttryckte också att det som konsult är viktigt att vara ärlig med 
vad ERP-system kan tillföra beställares verksamhet. 

Sammanfattning 
Vår analys ovan indikerar att det är viktigt för konsulten att vinna beställarens 
förtroende. Konsulten kan vinna förtroende genom att hitta nya lösningar, visa på 
förståelse för verksamheten, kommunicera tydligt, lyssna på beställaren, hålla löften 
och vara ärlig med vad ERP-systemet kan tillföra verksamheten. 
 
 

4.2.2 Samla in relevant information 

Empiri 
Vi frågade om konsulten ibland upplever brist på information om beställarens 
verksamhet för att kunna identifiera en strategi tillsammans med beställaren. 
Intervjuperson 1 och 2 svarade att brist på information kan uppstå. Intervjuperson 
1 förklarade dock att brist på information inte alltid behöver betyda att beställaren 
inte har förmedlat informationen. Brist på information kan också bero på att 
konsulter inte har förmedlat information mellan varandra, uttryckte intervjuperson 
1. Vi frågade hur konsulter samlar in relevant information om beställarens 
verksamhet. Intervjuperson 2, 3, 5 och 7 uttryckte att konsulter lättare kan samla in 
information genom att hitta de personer som vet hur verksamhetens processer 
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fungerar och som har förståelse för verksamhetens huvudsakliga mål. 
Intervjuperson 5 berättade att det kan vara svårt att hitta rätt personer eftersom 
dessa personer behöver arbeta parallellt med ERP-investeringen och sin 
verksamhet. För att försäkra sig om att beställaren bidrar med information kan 
konsulter ställa krav på hur mycket tid beställare ska arbeta med ERP-investeringen 
förklarade intervjuperson 5.  
           För att identifiera konkurrensfördelar behöver konsulter ställa mycket frågor 
och följdfrågor till beställaren uttryckte intervjuerson 3, 5 och 7. Intervjuperson 3, 5 
och 7 förklarade att det inte finns någon metod för exakt vilka frågor som ska ställas 
då detta beror på beställarens verksamhet. Det är dock viktigt att fråga mycket om 
“hur” beställarens verksamhetsprocesser ser ut och “varför” de ser ut som de gör 
förklarade intervjuperson 3, 5 och 7. Intervjuperson 3 uttryckte att: 
 
”Genom att ställa mycket frågor och följdfrågor kan vi hitta vad problemet egentligen 
är” 
 
Analys 
Enligt Jong och Eekelen (1999) är det viktigt för konsulter att samla in relevant 
information om beställares verksamhet för att konsulter lättare ska kunna assistera 
beställaren. Intervjuperson 2, 3, 5 och 7 förklarade att konsulter, lättare kan samla 
in information genom att försöka hitta de personer som har en förståelse för 
verksamhetens processer och huvudsakliga mål. Brist på information kan dock 
uppstå, förklarade intervjuperson 1 och 2. För att försäkra sig om att beställaren ska 
delge denna information kan konsulter ställa krav på hur mycket tid beställare ska 
arbeta med ERP-investeringen förklarade intervjuperson 5. Konsulten ställer också 
mycket frågor till beställaren för att kunna identifiera konkurrensfördelar uttryckte 
intervjuperson 3, 5 och 7. Konsulten frågar mycket om “hur” beställarens 
verksamhetsprocesser ser ut och “varför” de ser ut som de gör förklarade 
intervjuperson 3, 5 och 7. 
 
Sammanfattning 
Att samla in rätt information har enligt vår analys framkommit som viktigt för att 
konsulten ska kunna assistera beställaren. Konsulten försöker samla in rätt 
information genom att hitta de personer som har förståelse för verksamhetens 
processer och huvudsakliga mål. Ur vår analys har det också framkommit att 
konsulten också ställer krav på hur mycket tid beställaren ska lägga samt använder 
sig av en frågeteknik som innefattar mycket “hur” och “varför” om beställarens 
verksamhetsprocesser. 
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4.2.3 Konkurrensfördelar med ERP 

Empiri 
Vi frågade om konsulten strävar efter att identifiera konkurrensfördelar med ERP-
system. Intervjuperson 1, 3, 5 och 7 uttryckte att konsulten brukar använda de 
konkurrensfördelar som ERP-systemet kan medföra som säljargument till 
beställaren.  
           Vi frågade om konsulten strävar efter att identifiera konkurrensfördelen 
snabbare orderinformation. Intervjuperson 1-6 uttryckte att konsulten strävar efter 
att identifiera snabbare orderinformation hos beställaren. Intervjuperson 1 
benämnde dock konkurrensfördelen snabbare orderinformation som snabbare svar. 
Med snabbare svar kan beställaren informera sin kund om vad de har på lager 
förklarade intervjuperson 1. Intervjuperson 1 berättade att snabbare svar är viktigt 
att kartlägga i en komplex organisation. 
           Majoriteten av våra intervjupersoner (1-7) uttryckte att de strävar efter att 
identifiera konkurrensfördelen snabbare orderinformation. Följdfrågan vi ställde 
var hur de identifierar konkurrensfördelen snabbare orderinformation. 
Intervjuperson 5 och 7 uttryckte att det är vanligt att diskutera hur många order 
beställare levererar ut per dag när de identifierar hur ERP-systemet kan bidra till 
konkurrensfördelen snabb orderinformation och kortare ledtider. Intervjuperson 5 
uttryckte: 
 
”En vanlig fråga vi brukar ställa till beställare är, hur många order har ni per dag?” 
 
Intervjuperson 7 uttryckte att en följdfråga på denna fråga kan vara ”på vilket sätt 
levererar ni era order?”  
           Vi frågade om konsulten strävar efter att identifiera konkurrensfördelen stöd 
för planering och kontroll. Intervjuperson 1-7 uttryckte att konsulten strävar efter 
att identifiera konkurrensfördelen stöd för planering i beställarens verksamhet. 
Intervjuperson 3 svarade att konsulten framförallt eftersträvar kontroll, t.ex. genom 
ökad transparens mellan verksamhetens avdelningar och möjlighet till 
kvalitetssäkring. Intervjuperson 2 uttryckte istället att planering är något som 
konsulten framförallt eftersträvar. Planering är beställarens möjlighet att korta ned 
sina ledtider enligt intervjuperson 2. Intervjuperson 4 uttryckte att: 
 
”Identifiera ett behov för planering och kontroll är en del av den behovsanalys 
konsulterna genomför med beställaren”. 
 
Intervjuperson 2 uttryckte att det går snabbt att se om beställaren är i behov av en 
förbättrad planering och kontroll.  
           Vi frågade hur konsulten identifierar konkurrensfördelen stöd för planering 
och kontroll. Intervjuperson 3, 5 och 7 förklarade att konsulter kan ställa frågor 
kring hur produkter säljs, hur beställare gör inköp, vilka leveranstider som 
beställare har, eller om beställare har mycket reklamationer. Intervjuperson 1 och 4 
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uttryckte också att de brukar fråga beställare om de använder 
nettobehovsberäkning. Intervjuperson 3 berättade att konsulter frågar om 
beställare har mycket produkter i arbete samt hur de arbetar med 
materialhantering.  
           Vi frågade om konsulterna eftersträvar att ERP-investeringen skulle upprätta 
barriärer mot beställarens nyetablerade konkurrenter. Intervjuperson 2 och 7 
förklarade att ERP-systemet säkerligen kunde bidra till barriärer genom nedkortade 
ledtider. Intervjuperson 1 förklarade dock att konsulterna inte aktivt strävade efter 
att uppnå barriärer mot beställarens konkurrenter.  Det skulle vara svårt att avgöra 
om systemet verkligen kunde skapa barriärer mot nyetablerade konkurrenter, 
enligt intervjuperson 1. 
           Vi frågade om konsulterna identifierar om ERP-systemet kan förbättra 
beställarens samarbete med sina leverantörer. Intervjuperson 2 förklarade att 
samarbete med leverantörer inte är något som brukar diskuteras. Det kan enligt 
intervjuperson 2 och 7 dock hända att konsulter pratar EDI (Electronic Data 
Interchange) med beställaren. Det finns enligt intervjuperson 2 leverantörsportaler 
som går att användas i ERP-systemet för att beställare ska kunna se vilka varor som 
är packade hos en leverantör. 
     
Analys 
ERP-system kan bidra med konkurrensfördelen stöd för planering och kontroll (Koh 
& Simpson, 2007). Majoriteten av de vi intervjuade (intervjuperson 1-7) förklarade 
att konsulten eftersträvar ett förbättrat stöd för planering och kontroll i beställarens 
verksamhet. Hur konsulten identifierar konkurrensfördelen ett förbättrat stöd för 
planering och kontroll görs genom att ställa frågor enligt intervjuperson 1, 3, 4, 5 
och 7. Konsulten ställer frågor kring hur produkter säljs, hur beställare gör inköp, 
vilka leveranstider som beställare har, eller om beställare har mycket reklamationer 
berättade intervjuperson 3, 5 och 7.  
           ERP-system kan bidra med konkurrensfördelen snabbare orderinformation 
(Koh & Simpson, 2007). Snabbare orderinformation är något konsulten eftersträvar 
att identifiera i beställarens verksamhet, förklarade intervjuperson 1-7. 
Intervjuperson 1 berättade att snabbare orderinformation är extra viktigt att 
identifiera i en komplex organisation. Intervjuperson 5 uttryckte att en vanlig fråga 
för att avgöra om beställaren är i behov av snabbare orderinformation är hur många 
order beställaren har per dag. 
     Koh och Simpson (2007) beskriver att informationen i ERP-systemet kan stödja 
kortare ledtider. Intervjuperson 2 förklarade att konsulten eftersträvar att 
identifiera kortare ledtider i samband med att de förbättrar verksamhetens 
planering.  
           Ragowsky och Gefen (2008) beskriver att ERP-system kan användas för att 
skapa barriärer mot nyetablerade konkurrenter, genom att göra det svårare att 
kunna kopiera samma typ av tjänst. Intervjuperson 2 och 7 förklarade att ERP-
system säkert kan bidra till barriärer genom nedkortade ledtider. Intervjuperson 1 
berättade dock på att konsulten inte aktivt arbetar med att identifiera barriärer mot 
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nyetablerade verksamheter. Ragowsky och Gefen (2008) beskriver att ERP-
systemet kan underlätta samarbetet med leverantörer. Intervjuperson 2 förklarade 
dock att samarbete med leverantörer inte är något som konsulten brukar diskutera. 
Om detta skulle hända skulle det ske i samband med diskussioner rörande EDI 
(Electronic Data Interchange) enligt intervjuperson 2 och 7. 

 
Sammanfattning 
Ur vår analys ovan framkom det att konsulter arbetar med att uppnå 
konkurrensfördelarna stöd för planering och kontroll och snabbare 
orderinformation och ställer frågor för att kunna konstatera beställarens behov. Vår 
analys pekar på att konsulten inte eftersträvar att identifiera hur ERP-systemet kan 
bidra till konkurrensfördelarna barriärer mot nyetablerade konkurrenter eller 
förbättrat samarbete leverantörer. Konsulter kan identifiera kortare ledtider utifrån 
hur verksamheten arbetar med planering.  

4.3 Beställarens roll  

4.3.1 Beställarens olika valmöjligheter 

Empiri 
Vi ställde frågan vilka olika valmöjligheter konsulten diskuterar tillsammans med 
beställaren för ERP-investeringen. Intervjuperson 1 svarade att konsulten inte alltid 
kan göra något åt strategierna, att konsulten inte kan styra beställaren. Konsulten 
vill oavsett assistera beställaren, förmedla sin expertis och trycka på vad som är 
viktigt förklarade intervjuperson 1. Intervjuperson 2, 6 och 8 uttryckte att 
beställaren sällan är redo att arbeta strategiskt i de inledande skedena av ERP-
investeringen. Intervjuperson 1, 4 och 6 förklarade att en tänkbar utväg konsulten 
kan rekommendera beställaren är att vänta med att realisera vissa möjligheter till 
ett senare skede, då verksamheten är redo för det. Intervjuperson 4 uttryckte att: 

”Konsulten brukar rekommendera beställaren att vänta med att realisera vissa 
möjligheter till dess att verksamheten är redo för det”. 

Det är beställaren som får avgöra om ERP-investeringen ska avbrytas eller fortsätta 
förklarade intervjuperson 2 och 6. Intervjuperson 2 och 7 som arbetar på två olika 
företag förklarade dock att det sällan brukar vara att beställare avbryter ERP-
investeringen eller att ERP-investeringen expanderas.  

Analys 
Beställare kan vänta med ERP-investeringen om han/hon är osäker på att den sker 
under rätt tid i förhållande till verksamheten (Wu et al., 2009). Intervjuperson 1, 4 
och 6 förklarade att en tänkbar utväg konsulten kan rekommendera beställaren är 
att vänta med att realisera vissa möjligheter till ett senare skede, då verksamheten 
är redo för det, vilket överensstämmer med Wu et al. (2009) påstående. Om 
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marknaden är ostabil kan det också förekomma att beställare avbryter projektet 
enligt Wu et al., (2009). Intervjuperson 2 och 6 förklarade att det är beställaren som 
avgör om en viss lösning är realiserbar och ifall den ska införas. Intervjuperson 2 
och 7 uttryckte dock att det sällan brukar vara att beställare avbryter ERP-
investeringen. Enligt Wu et al., (2009) kan beställare välja att expandera 
investeringen om marknaden är positiv. Intervjuperson 2 och 7 förklarade dock att 
beställaren sällan brukar expandera ERP-investeringens omfattning.  

Sammanfattning 
Analysen ovan pekar på att konsulten kan be beställaren vänta med att realisera 
vissa möjligheter om den inte tror att verksamheten är mogen. Beställaren kan välja 
att avbryta ERP-investeringen då det är beställaren som avgör om en lösning ska 
införas eller ej, det händer dock sällan enligt vår analys. Beställaren kan slutligen 
expandera investeringen om marknaden är positiv, det händer dock också sällan 
enligt vår analys. 

4.3.2 Beställarens förståelse för ERP-systemets strategiska potential 

Empiri 
Vi frågade hur konsulten tar hänsyn till att beställaren kan ha en bristfällig 
förståelse för ERP-systemets strategiska potential. Intervjuperson 1 förklarade att 
det finns beställare med förståelse för ERP-systemets strategiska potential och de 
som inte har det. Det är dock inte många som ser det som något strategiskt enligt 
intervjuperson 1. En del beställare ser endast ERP-investeringen som en kostnad 
förklarade intervjuperson 1 och 3. Om beställare endast ser investeringen som en 
stor kostnad, kan det vara mindre lämpligt att genomföra ERP-investeringen 
förklarade intervjuperson 3. Intervjuperson 1 uttryckte att: 
 
”Det är kanske 10 % -20 % av beställarna som verkligen förstår det strategiska med 
ERP-investeringen, ibland beror detta på att beställaren inte har förståelse för vad de 
vill med sin verksamhet”. 

Ett ganska typiskt scenario är att beställaren endast byter system för att de måste 
och att de därmed endast vill göra mindre förändringar i sin verksamhet berättade 
intervjuperson 1. Ifall konsulterna märker att beställaren inte har förståelse för ERP 
lyfter de frågan svarade intervjuperson 5. Det är konsultens ansvar att bidra med sin 
förståelse för ERP-systemet enligt intervjuperson 5. Det märks lätt om 
verksamheten inte är redo att hantera ett visst typ av flöde enligt intervjuperson 1. 
Intervjuperson 2, 4 och 8 berättade också att demonstrationer av ERP-systemet är 
ett bra sätt att förmedla ERP-systemets strategiska potential. Det gäller att koppla 
det som beställaren säger till någon typ av erfarenhet enligt intervjuperson 1. 
Intervjuperson 8 uttryckte att konsulten hanterar beställarens bristande förståelse 
för det strategiska genom att ha den långsiktiga planen i bakhuvudet och låta 
strategin växa fram successivt. Konsulten ställer frågor som t.ex. ”hur ser 
verksamheten ut idag?”, ”vart vill ni vara i framtiden?” förklarade intervjuperson 8. 
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Intervjuperson 8, som arbetar på företag 3 som vänder sig mot mindre 
verksamheter, uttryckte att: 

“Det är inte vanligt att diskutera strategi med småföretag, de vill helst tjäna in sina 
investerade pengar på en månad”.  
 
Intervjuperson 1 förklarade att strategi inte identifieras enligt någon formell 
process, att det inte finns resurser för att definiera en strategi. Intervjuperson 6 
uttryckte dock att konsulter överlag lägger ned för lite tid på att tänka ut en 
långsiktig plan för ERP-investeringen tillsammans med beställaren. Intervjuperson 
6 förklarade att: 
 
“Istället för att tänka ut en lämplig strategi för systemet lägger beställaren onödigt 
lång tid till att välja system eller leverantör”. 
 
Det är främst vilka delar av verksamheten som behöver vara flexibla som analyseras 
för lite förklarade intervjuperson 6. ERP-systemet kan bidra till en ökad flexibilitet 
genom att öka verksamhetens handlingsutrymme enligt intervjuperson 5 och 6. 
Konsulten behöver tillsammans med beställaren överväga vilka delar av 
verksamheten som behöver förbli flexibla förklarade intervjuperson 6. Ifall 
flexibiliteten inte övervägs kan ERP-systemet begränsa verksamhetens flexibilitet. 
Intervjuperson 6 uttryckte att: 
 
“Flexibiliteten måste övervägas, annars kan ett ERP-system vara som att hälla cement 
i gångarna på verksamheten” 
 
Intervjuperson 6 uttryckte att det finns tydliga samband mellan flexibilitet och 
konkurrensfördelar. 
 
Analys 
Beställare kan ha en bristfällig förståelse för vad ett ERP-system kan innebära på 
lång sikt (Rathnam, Johnsen & Wen, 2005; Esteves, 2009;Willis & Brown, 2002). 
Intervjuperson 1 uttryckte att det kanske är 10 % - 20 % av beställare som 
verkligen förstår det strategiska med ERP-investeringen, ovanstående påstående. 
Ibland beror den bristande förståelsen på att beställaren inte har förståelse för vad 
de vill med sin verksamhet förklarade intervjuperson 1. Enligt Rathnam, Johnesen 
och Wen (2005) samt Esteves (2009) beror den bristande förståelsen på att 
beställaren fokuserar på budget, taktiska planer och annan ledning istället för den 
strategiska utvecklingen av ERP-systemet. Intervjuperson 1 förklarade att en del 
beställare endast ser ERP-investeringen som en kostnad istället för något 
strategiskt. 
           Ett ERP-system behöver utnyttjas på rätt sätt för att det ska kunna bidra med 
konkurrensfördelar (Porter & Millar, 2001). Det är konsultens ansvar att bidra med 
sin förståelse för ERP-systemet förklarade intervjuperson 5, vilket kan bidra till att 
ERP-systemet utnyttjas på rätt sätt. Intervjuperson 2, 4 och 8 förklarade att 
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demonstrationer av ERP-systemet är ett bra sätt att förmedla ERP-systemets 
strategiska potential.  
           En strategi behöver dock inte nödvändigtvis vara uttänkt före ett visst beslut 
tas. Det finns nämligen både medvetna och omedvetna strategier. Strategier kan 
också identifieras inkrementellt, de kan växa fram över tiden utifrån samspelet 
mellan beslutsfattaren, verksamheten och en föränderlig omvärld (Mintzberg, 
1978). Det intervjuperson 8 uttryckte går i linje med Mintzbergs (1978) påstående. 
Intervjuperson 8 uttryckte att konsulten hanterar beställarens bristande förståelse 
för det strategiska genom att ha den långsiktiga planen i bakhuvudet och låta 
strategin växa fram successivt. Intervjuperson 1 förklarade att konsulten inte 
arbetar med att ta fram någon formell strategi för ERP. Det finns inte några resurser 
till att definiera strategier enligt intervjuperson 1.  
           Mindre verksamheter brukar dock vara klart mindre orienterade mot 
strategisk affärsutveckling, jämfört med medelstora verksamheter (Laukkanen, 
Sarpola & Hallikainen, 2007). Intervjuperson 8, som arbetar på företag 3 som 
vänder sig mot mindre verksamheter, förklarade att det inte är vanligt att diskutera 
strategi med småföretag, vilket överensstämmer med Laukkanen, Sarpola och 
Hallikainens (2007) påstående.  
           Varje verksamhet ser olik ut den andra och de har därför alla olika strategiska 
behov. Dessa behov behöver identifieras då strategin för ERP tas fram (Jang, Lin, 
Pan, 2009). Intervjuperson 6 uttryckte att konsulter överlag lägger ned för lite tid på 
att tänka ut en långsiktig plan för ERP-investeringen tillsammans med beställaren.  

Sammanfattning 
Ur vår analys ovan har det framkommit att beställaren sällan vet vad ERP-
investeringen innebär strategiskt utan fokuserar istället på kostnaden. Det är 
speciellt i mindre företag ovanligt att konsulten diskuterar strategi, mindre företag 
kan vilja tjäna in sina pengar på en månad. Demonstrationer av ERP-systemet är 
dock ett sätt att förmedla ERP-systemets strategiska potential. Ett sätt konsulten 
kan hantera beställarens bristande förståelse för det strategiska är hålla strategin 
för ERP-systemet i huvudet och låta strategin växa fram inkrementellt. En anledning 
till att konsulten inte arbetar formellt med att identifiera strategi är bristen på 
resurser. Konsulter sägs dock lägga ned för lite tid på att tänka ut en strategi enligt 
vår analys.   

4.3.3 Analysera risker  

Empiri 
Vi frågade hur konsulter tar hänsyn till verksamhetens tillgångar och kompetens då 
de tillsammans med beställaren identifierar en strategi för ERP. Svaren vi fick 
liknade de svar vi fick då vi frågade hur konsulten analyserar risken med strategin 
för ERP och presenteras därför under detta avsnitt.  
       Både intervjuperson 1 och 4 uttryckte att det inte finns någon formaliserad 
procedur för att analysera risk. Konsulterna uppskattar ERP-investeringens risk 
utifrån sin erfarenhet förklarade intervjuperson 1 och 4. Intervjuperson 2 och 7 
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förklarade dock att ROI-kalkyler kan användas för att analysera risker genom att 
räkna hem investeringen. Intervjuperson 4, 6 och 8 förklarade att konsulter kan 
bedöma risk utifrån tre punkter; tid, kostnad och kvalitet, där konsulter uppmanar 
beställaren att prioritera vad som är viktigast för ERP-investeringen. Intervjuperson 
4 uttryckte att: 

”Med en uppfattning om vilken tid, kvalitet och kostnad en möjlighet har, blir det 
lättare att avgöra risken med ERP-investeringen”. 
 
Intervjuperson 2, 4 och 5 berättade att verksamhetens IT-mognad är viktig att 
överväga för att avgöra risken med en ERP-investering. Intervjuperson 4 förklarade 
att beställarens IT-mognad bestäms av vilket system de har idag och vilken 
personalstruktur de har. De anställdas ålder, ifall verksamheten bytt system tidigare 
eller ifall de har någon intern IT-avdelning är också parametrar som påverkar IT-
mognaden enligt intervjuperson 5. Dagens verksamhet blir dock mer och mer van 
vid att hantera ERP-system förklarade intervjuperson 5. 
 
Analys 
Risker med strategi är något som måste utvärderas (Foss, 1997). Intervjuperson 2 
och 7 förklarade att ROI-kalkyler kan användas för att analysera risker genom att 
räkna hem investeringen. Intervjuperson 4, 6 och 8 uttryckte att konsulter kan 
bedöma risk utifrån tre punkter; tid, kostnad och kvalitet, där konsulter uppmanar 
beställaren att prioritera vad som är viktigast för ERP-investeringen. Lin, Huang och 
Burn (2007) beskriver att det är viktigt att överväga verksamhetens IT-mognad för 
att uppnå en lyckad ERP-investering. En verksamhets IT-mognad innefattar dess 
förmåga att utnyttja sin existerande IT infrastruktur för att uppnå 
konkurrensfördelar som går i linje med verksamhetens strategi (Lin, Huang & Burn, 
2007). Intervjuperson 2, 4 och 5 berättade att verksamhetens IT-mognad är viktig 
att överväga för att avgöra risken med en ERP-investering, vilket överensstämmer 
med Lin, Huang och Burns (2007) påstående. De anställdas ålder, ifall verksamheten 
bytt system tidigare eller om de har någon intern IT-avdelning är parametrar som 
påverkar IT-mognaden förklarar intervjuperson 5. 

 
Sammanfattning 
Ur vår analys ovan har det framkommit att konsulten bedömer risk genom att 
uppskatta tid, kvalitet och kostnad för ERP-investeringen. Konsulten kan använda 
ROI-kalkyler som hjälp. Det är viktigt att överväga verksamhetens IT-mognad när 
risken för ERP-investeringen bedöms enligt vår analys. En verksamhets IT-mognad 
kan grunda sig i de anställdas ålder, om verksamheten bytt system tidigare eller om 
de har någon intern IT-avdelning. 
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4.4 Identifiera strategi för ERP 

4.4.1 Typstrategier 

Empiri 
Vi frågade hur konsulter avgör om ERP-systemet kan bidra till de tre olika 
typstrategierna differentiering, kostnadsöverlägsenhet och fokusstrategi. 
Intervjuperson 6 svarade ERP-system inte är den optimala lösningen för att uppnå 
differentiering jämtemot konkurrenter. Intervjuperson 6 uttryckte att: 
 
“Eftersom syftet med ERP-system är att ge överblick över verksamheten och inte att 
optimera en viss del av verksamheten, kan best of breed system vara ett bättre 
alternativ”. 
 
Intervjuperson 6 uttryckte att konsulter kan föreslå en best of breed lösning om 
beställare vill kunna differentiera sig. Intervjuperson 6 berättade dock att 
benchmarking kan användas för att sträva i riktningen mot en 
differentieringsstrategi. Intervjuperson 1 och 6 förklarade att konsulterna jämför 
beställarens verksamhet mot andra verksamheter då de bedriver benchmarking. 
Benchmarking är dock endast något konsulterna arbetar med, efter införandet av 
ERP-systemet, förklarade intervjuperson 6. 
           När vi frågade om typstrategin kostnadsöverlägsenhet berättade 
intervjuperson 1-6 att konsulter strävar efter sänka kostnader hos beställaren med 
hjälp av ERP-systemet. Intervjuperson 1 förklarade att kostnadsbesparingar brukar 
vara en viktig urvalskriterie då beställaren väljer ERP-system. Intervjupersoner 3 
och 5 uttryckte två olika typer av kostnadsbesparingar: 

 sänka verksamhetens IT-kostnader (Total Cost of Ownership) 
 effektiviseringar 

 
Intervjuperson 5 berättade om att effektiviseringar t.ex. kan vara att samma arbete 
kan utföras i ERP-systemet med hjälp av färre anställda. Total Cost of Ownership 
inkluderar enligt intervjuperson 3 underhållskostnaderna för systemet. 
           Vi frågade om typstrategin fokusstrategi, d.v.s. att tillfredsställa ett visst 
kundsegment överlägset bättre än konkurrenter. Intervjuperson 2, 7 och 8 svarade 
att detta inte var något som konsulterna strävade efter att uppnå. 
 
Analys 
Ett sätt att konkurrera är genom att verksamheter använder sig av en 
differentieringsstrategi (Porter & Millar, 2001). Intervjuperson 6 uttryckte däremot 
att ERP-system inte är den optimala lösningen om beställaren vill differentiera sig. 
Konsulter kan då föreslå att best of breed system är ett möjligt alternativ, om 
beställare vill kunna differentiera sig, berättade intervjuperson 6. För att sträva i 
riktning mot en differentieringsstrategi kan dock konsulten använda sig av 
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benchmarking enligt intervjuperson 6. Percin (2008) beskriver att benchmarking 
kan vara ett sätt att finna den optimala lösningen för ERP. Benchmarking är dock 
endast något konsulterna arbetar med de beställare som redan infört ERP-systemet 
förklarade intervjuperson 6. 
           Porter och Millar (2001) beskriver typstrategin kostnadsöverlägsenhet, 
kostnadsöverlägsenhet innebär att nå överlägset låga kostnader i förhållande till 
konkurrenter. Intervjuperson 1-6 förklarade att detta var något konsulterna 
strävade efter. Intervjuperson 3 och 5 beskrev två typer av kostnadsbesparingar; att 
sänka verksamhetens IT-kostnader och att effektivisera. 
           Porter och Millar (2001) beskriver också typstrategin fokusstrategi, vilket 
innebär att ett visst kundsegment fokuseras, att verksamheten strävar efter att 
tillfredsställa detta segment bättre än konkurrenter. Intervjuperson 2, 7 och 8 
förklarade att fokusstrategi inte var något som konsulterna strävade efter att uppnå. 
 
Sammanfattning 
Ur vår analys ovan har det framkommit att ERP inte är den optimala lösningen om 
beställaren tvunget vill uppnå en differentieringsstrategi, konsulten kan dock 
använda sig av benchmarking för att sträva i riktning mot det. 
Kostnadsöverlägsenhet är något konsulten eftersträvar genom effektivisering av 
verksamheten samt genom sänkta IT-kostnader enligt vår analys. Ur vår analys har 
det också framkommit att fokusstrategi inte är något som konsulten eftersträvar att 
uppnå. 

4.4.2 Möjligheter eller problem  

Empiri 
Vi frågade om konsulten fokuserar på att identifiera verksamhetens möjligheter 
eller dess problem, då konsulten tillsammans med beställaren identifierar en 
strategi för ERP. Intervjuperson 2 svarade att diskussionen om möjligheter och 
problem genomförs för att klart kunna definiera ERP-investeringens omfattning. 
Konsulter diskuterar möjligheter i början av ERP-investeringen medan senare 
möten handlar om att diskutera hur problem kan lösas mer konkret förklarade 
intervjuperson 2. Konsulten brukar fokusera på en blandning av möjligheter och 
problem enligt intervjuperson 4 och 7. Intervjuperson 1, som är lösningsarkitekt, 
uttrycker att det kan vara svårt att se möjligheter i ERP-investeringen i det skedet 
då projektomfattningen redan är bestämd. Intervjuperson 1 uttrycker att: 
 
”Utmaningen för lösningsarkitekter är att se möjligheter i de problem som finns”. 
 
Möjligheter kan också föda problem berättade intervjuperson 4. Intervjuperson 1, 2, 
3, 5 och 7 berättade att konsultens ansvar att identifiera lösningar på beställarens 
verksamhetsproblem. Intervjuperson 7 uttryckte att: 
 
“Att identifiera lösningar på beställarens verksamhetsproblem är inte bara viktigt 
utan konsultens ansvar.”  
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Intervjuperson 6, som är chef för de säljande konsulterna, förklarade att den 
lösningsinriktade konsulten troligtvis kan ge ett mer detaljerat svar än en säljare 
kring hur beställarens problem verkligen kan lösas.  
 
Analys 
Enligt Mintzberg (1986) kan strategier tas fram genom att analysera möjligheter 
eller problem. Konsulter diskuterar möjligheter i början av ERP-investeringen 
medan senare möten handlar om att diskutera hur problem kan lösas mer konkret 
förklarade intervjuperson 2. Intervjuperson 1 som är lösningsarkitekt, uttryckte att 
det kan vara svårt att se möjligheter i ERP-investeringen i det skedet då 
projektomfattningen redan är bestämd.  
           Jong och Eekelen (1999) beskriver också att en del av definitionen för 
konsultande innefattar konsultens uppgift att identifiera och rekommendera 
lösningar på beställarens verksamhetsproblem. Intervjuperson 1, 2, 3, 5 och 7 för ett 
liknande resonemang som Jong och Eekelen (1999) då de förklarade att konsultens 
ansvar är att identifiera lösningar på beställarens verksamhetsproblem.  
 
Sammanfattning 
Strategier kan tas fram utifrån möjligheter och problem. Vår analys pekar på att 
möjligheter fokuseras mest i början av ERP-investeringen eftersom det kan vara 
svårt att identifiera möjligheter i senare skeden då projektomfattningen är 
fastställd. Att konsulter identifierar lösningar på beställarens verksamhetsproblem 
är inte bara viktigt utan konsultens ansvar enligt vår analys. 

4.4.3 Styrkor och svagheter 

Vi frågade hur konsulter analyserar verksamhetens styrkor och svagheter då de 
tillsammans med beställaren identifierar en strategi för ERP. Intervjuperson 5 
svarade att konsulterna genomför en förstudie då det rör sig om en nyinstallation. 
Under förstudien tar konsulterna fram en lösning för hur beställarens verksamhet 
kan arbeta bättre, och förhoppningsvis accepterar beställaren lösningen förklarade 
intervjuperson 5. Då konsulten är på plats och ser beställarens verksamhet, då 
personal arbetar är det ofta lättare att se styrkor och svagheter och komma med 
förslag till förbättringar berättade intervjuperson 5.  
           Intervjuperson 3, som arbetar på företag 1, och intervjuperson 6, som arbetar 
på företag 2, svarade på frågan om styrkor och svagheter, att beställare kan ha två 
typer av behov: 

 medvetna behov 
 omedvetna behov 

 
Intervjuperson 3 och 4 förklarade att konsulter arbetar med att identifiera 
omedvetna behov genom att beakta de styrkor och svagheter som beställaren 
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berättar att verksamheten har. Konsulter kan också skapa ett behov utifrån en 
svaghet genom att förmedla hur ERP-systemet kan stödja verksamheten, förklarade 
intervjuperson 4. De beställare som är medvetna om sina svagheter, förmedlar 
svagheterna till konsulter, och frågar hur svagheterna kan lösas med ERP-system, 
uttryckte intervjuperson 3 och 6. Intervjuperson 6 uttryckte: 
 
“Det är lättast att i första hand fokusera på de svagheter som beställare är medvetna 
om, för att sedan identifiera om det finns fler behov”. 
 
Intervjuperson 6 uttryckte också att ERP kan bidra med konkurrensfördelar till 
verksamheten, men att det är beroende av beställarens behov. Intervjuperson 6 
förklarar att utmaningen i att hitta lösningar är att förstå vad beställaren egentligen 
vill ha. Om beställarens behov inte stämmer överens med de lösningar konsulterna 
har att erbjuda, är ofta det bästa alternativet att dra sig ur ERP-investeringen 
förklarade intervjuperson 6. 
 
Analys 
Verksamheters styrkor och svagheter behöver framhävas för att strategiska behov 
ska kunna identifieras enligt (Jang, Lin & Pan, 2009). Intervjuperson 5 uttryckte att 
styrkor och svagheter lättare kan framhävas om konsulter är på plats och ser 
beställarens verksamhet, vilket överensstämmer med Jang, Lin och Pans (2009) 
påstående. Det blir också lättare att komma med förslag på förbättringar, enligt 
intervjuperson 5. Intervjuperson 3 och 6 som har samma roll men arbetar på två 
olika företag uttryckte att beställare som vet om sina svagheter brukar förmedla 
sina svagheter till konsulter, vilket överensstämmer med Jang, Lin och Pans (2009) 
påstående. För att uppnå en lyckad ERP-investering bör verksamhetens behov vara 
definierade enligt (Verville, Bernadas & Halingten, 2005). Intervjuperson 4 och 6 
uttryckte att konsulten kan identifiera omedvetna behov genom att beakta de 
styrkor och svagheter som beställaren berättar att verksamheten har, vilket går i 
linje med Verville, Bernadas och Halingtens (2005) påstående. Intervjuperson 6 
förklarade dock att det är lättast att i första hand fokusera på de svagheter som 
beställare är medvetna om, för att sedan identifiera om det finns fler behov. 
 
Sammanfattning 
Ur vår analys ovan har det framkommit att styrkor och svagheter behöver 
framhävas för att strategiska behov ska identifieras. Det kan vara lätt för konsulten 
att komma med förslag till förbättringar då konsulten är på plats i beställarens 
verksamhet. För att uppnå en lyckad ERP-investering är det viktigt att 
verksamhetens behov är definierade enligt vår analys. Ur vår analys framkom det 
också att konsulten arbetar med att identifiera både medvetna och omedvetna 
behov, men i första hand de medvetna då dessa är lättare att identifiera. 
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4.4.4 En föränderlig framtid 

Empiri 
Vi frågade hur konsulten tar hänsyn till att framtiden förändras då de tillsammans 
med beställaren identifierar en strategi för ERP. Intervjuperson 5 svarade att det 
finns konsulter vars roll är att assistera beställaren vid långsiktiga eller s.k. 
strategiska beslut. Intervjuperson 6, som arbetar på samma företag, berättade dock 
att konsulten tyvärr ofta arbetar med att lösa problem på en operativ eller 
funktionell nivå. Intervjuperson 4 svarade att en del konsulter tar hänsyn till 
beställarens framtid genom att bedriva kundutveckling med beställaren. 
Intervjuperson 5 uttryckte att: 
 
“Konsulterna lär upp beställaren i syfte att vara beredd på framtiden” 
 
Genom att vara beredd på framtiden kan beställaren fortsätta bedriva sitt eget 
förändringsarbete enligt intervjuperson 5. Det är i kundutvecklingen det stora 
värdet ligger för beställaren, genom kundutveckling kan verksamhetens 
systemutnyttjande ökas förklarade intervjuperson 3, 4 och 5. Tyvärr är det dock 
många som fastnar tidigt i kundutvecklingen och därmed inte uppnår det fulla 
värdet av systemutnyttjandet och därmed också investeringen enligt intervjuperson 
4 och 5. Intervjuperson 4 och 5 berättade att detta beror på att en del beställare inte 
är intresserade av att lära sig eller vill ta ansvar för sitt eget ERP-system. 
Kundutveckling är ett sätt att öka beställarens IT-mognad förklarade intervjuperson 
3 och 4. Intervjuperson 4 uttryckte att: 
 
”Konsulten bedriver kundutveckling genom att vara proaktiva, visa best practice, 
demonstrera mycket och berätta om erfarenheter”. 
 
Intervjuperson 4 och 6, som båda är chefer över säljande konsulter men arbetar på 
två olika företag, förklarade ett annat sätt konsulterna tar hänsyn till beställarens 
föränderliga framtid. Intervjuperson 4 och 6 förklarade att beställaren behöver ha 
tydliga mål rörande vilka behov som ska uppnås. Intervjuperson 4 och 6 uttryckte 
båda att tydliga mål är en nyckel till en lyckad ERP-investering. Intervjuperson 4 och 
6 förklarade också att beställare kan ta hjälp av en extern konsult för att formulera 
mål. Att formulera mål med en extern konsult kan dock medföra svårigheter för de 
konsulter och säljare som i efterhand kommer och ska realisera de uppsatta målen, 
förklarade intervjuperson 4 och 6. Svårigheten med att realisera målen i efterhand 
beror på att konsulten inte blir lika insatt i beställarens verksamhet då de inte fått 
vara med från början förklarar intervjuperson 4. 
 
Analys 
Att identifiera en strategi är en komplex process som bl.a. beror på svårigheten att 
skilja strategin från operationell effektivitet. Operationell effektivitet utan strategi 
behöver inte nödvändigtvis bidra med konkurrensfördelar (Porter, 1996). 
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Intervjuperson 6 förklarade att konsulten tyvärr ofta arbetar med att lösa problem 
på en operativ eller funktionell nivå, vilket går i linje med Porters (1996) påstående. 
Intervjuperson 5 svarade dock att det finns konsulter vars roll är att assistera 
beställaren vid långsiktiga eller s.k. strategiska beslut. Behesthi (2006) beskriver 
användarträning som en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att uppnå en 
lyckad ERP-investering. Intervjuperson 3, 4 och 5 talade dock om kundutveckling 
snarare än användarträning. Konsulten bedriver kundutveckling genom att vara 
proaktiva, visa best practice, demonstrera mycket och berätta om erfarenheter 
berättade intervjuperson 4. Det är i kundutvecklingen det stora värdet ligger för 
beställaren, genom kundutveckling kan verksamhetens systemutnyttjande ökas 
enligt intervjuperson 4. 
           Att ERP-investeringen är planerad och strukturerad kan också vara en viktig 
faktor för att uppnå till en lyckad ERP-investering (Maditinos, Chatzoudes & 
Tsairidis, 2012). Intervjuperson 4 och 6 förklarade att tydliga mål är en nyckel till 
att uppnå en lyckad ERP-investering, vilket överensstämmer med Maditinos, 
Chatzoudes och Tsairidis (2012) påstående. Mål som formuleras med hjälp av en 
extern konsult kan dock försvåra processen, för det senare realiserandet enligt 
intervjuperson 4 och 6. Om en extern konsult anlitats blir konsulterna som kommer 
in i efterhand inte lika insatta i beställarens verksamhet enligt intervjuperson 4. 
 
Sammanfattning 
Det finns konsulter som assisterar beställaren vid långsiktiga beslut, tyvärr arbetar 
konsulten ofta på en operationell eller funktionell nivå enligt vår analys. Analysen 
pekar även på att konsulten förbereder beställaren för framtiden genom att bedriva 
kundutveckling och sätta upp tydliga mål. Att förbereda beställaren för framtiden 
och bedriva kundutveckling kan bidra med stort värde i ERP-investeringen till 
beställaren. 

4.4.5 Kapacitet 

Empiri 
Vi frågade om konsulter tar hänsyn till beställarens behov av kapacitet. 
Intervjuperson 1 och 3 förklarade att konsulterna delvis tar hänsyn till beställarens 
behov av kapacitet i samband med insäljandet av ERP-systemet genom att bedöma 
beställarens nuvarande och framtida efterfrågan. Intervjuperson 1 uttryckte att: 
 
“Att systemet kan öka beställarens kapacitet är också ett argument för att sälja in 
systemet” 
 
Intervjuperson 3 och 5 berättar att det händer att den säljande konsulten nekar 
beställaren att köpa systemet och istället rekommenderar andra lösningar ifall 
beställaren inte har ett tillräckligt stort behov. Intervjuperson 3, som arbetar på 
företag 1 som riktar sig mot medelstora kunder, berättade att detta vanligtvis 
händer då beställaren har en liten verksamhet och inga avsikter att växa. 
Intervjuperson 8, som arbetar på företag 3 som riktar sig mot mindre kunder, 
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förklarade i motsats att konsulter kan komma att rekommendera större lösningar 
ifall de upplever att deras system inte stödjer beställarens verksamhet. Ibland 
handlar det dock tyvärr om överförsäljning förklarade intervjuperson 1. 
Intervjuperson 1 beskrev också att överförsäljning inte behöver innebära en 
missnöjd beställare, beställaren kanske blir nöjd även om de köpt ett ERP-system 
med onödigt hög kapacitet. Det är dock viktigt att beställaren inte får känslan att 
konsulten vill sälja ERP-systemet till varje pris förklarar intervjuperson 6.  
           Mått på beställarens behov av ERP-kapacitet kan enligt intervjuperson 2 och 3 
härledas från dess omsättning och planer att växa globalt. Intervjuperson 2 
förklarade också att beställarens behov av ERP-kapacitet kan bero på antal 
anställda, antal artiklar i verksamheten samt dess behov av leveransförmåga. 
Intervjuperson 2 berättade att: 
 
”Konsulten kan, med hjälp av sin erfarenhet av liknande verksamheter, se trender i 
behovet av snabbare leveranser inom en bransch” 
 
Intervjuperson 8 berättade att behovet av ERP-kapacitet kan bero på 
transaktionsmängd. 
           Intervjuperson 1 och 5 förklarade att beställarens budget för ERP-
investeringen begränsar tänkbar överkapacitet. Ifall beställaren kan nöja sig med ett 
litet system är de sällan intresserade av att köpa ett stort och dyrt förklarade 
intervjuperson 5. Intervjuperson 1, som är lösningsinriktad konsult, uttryckte att 
det är säljande konsulters ansvar att informera beställaren om priset. Vi ställde en 
följdfråga rörande beställarens behov av kapacitet; “tar konsulterna hänsyn till att 
beställarens framtida efterfrågan och konkurrenters beteende förändras?”. 
Intervjuperson 1 svarade att konsulten inte analyserar beställarens konkurrenter. 
Att diskutera konkurrenter kan enligt intervjuperson 1 väcka en oro rörande känslig 
information hos beställaren.  

 
Analys 
Kapacitetsexpansion är ett viktigt strategiskt beslut att överväga. Marknaden 
rymmer bara en viss efterfrågan och överkapacitet är ett stort problem inom många 
branscher (Porter, 1988). Intervjuperson beskrev att vissa beställare gör 
investeringar i överkapacitet, men att detta inte nödvändigtvis behöver innebära 
beställaren blir missnöjd, vilket går i linje med Porters (1988) påstående.  
           Kapacitetsbeslut ställer höga krav på långsiktighet tack vare att det tar åratal 
att realisera samt har lång varaktighet då de väl är införda (Porter, 1988). 
Intervjuperson 1 och 3 uttryckte att konsulten tar hänsyn till beställarens 
kapacitetsbeslut i samband med insäljandet av ERP-systemet genom att bedöma 
beställarens nuvarande och framtida efterfrågan, vilket går i linje med Porters 
(1988) påstående. Det händer också att den säljande konsulten nekar beställaren att 
köpa systemet och istället rekommenderar andra lösningar, detta uttryckte både 
intervjuperson 1 och intervjuperson 3 som vänder sig mot medelstora respektive 
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mindre kunder. Då konsulten överväger beställarens behov av ERP-kapacitet 
granskar konsulten enligt intervjuperson 2 och 3 beställarens: 

 Omsättning 
 Planer att växa globalt 

 
Intervjuperson 2 förklarade också att beställarens behov av ERP-kapacitet grundar 
sig i: 

 Antal anställda 
 Antal artiklar 
 Behov av leveransförmåga 

 
Intervjuperson 8 berättar att konsulten bedömer beställarens behov av ERP-
kapacitet utifrån: 

 Transaktionsmängd 

 
Konsulter behöver ge rätt information för att beställaren ska bli nöjd (Jong & 
Eekelen, 1999). Intervjuperson 1, som är lösningsinriktad konsult uttryckte att det 
är den säljande konsultens ansvar att informera beställaren om vad priset är, vilket 
går i linje med Jong och Eekelens (1999) påstående. Intervjuperson 1 och 5 
förklarade att beställarens budget för ERP-investeringen begränsar tänkbar 
överkapacitet. Om beställaren kan nöja sig med ett litet system är de sällan 
intresserade av att köpa ett stort och dyrt förklarade intervjuperson 1 och 5. 
 
Sammanfattning 
Ur vår analys ovan har det framkommit att konsulter tar hänsyn till att 
kapacitetsbeslut kräver långsiktighet genom att rekommendera större eller mindre 
lösningar till beställaren. I vår analys framkom det även att konsulten visar en 
förståelse för kapacitetsbeslut genom att överväga flertalet parametrar som avslöjar 
beställarens behov av kapacitet, t.ex. dess planer att växa eller antal anställda. 
Analysen pekar också på att överkapacitet är ett stort problem inom många 
branscher. Överkapacitet måste dock inte innebära en missnöjd beställare, 
beställaren är också sällan intresserad att köpa ett stort och dyrt system om de kan 
nöja sig med ett mindre system enligt vår analys. 
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4.4.6 Strategiska aktiviteter 

Empiri 
Intervjuperson 5 som är lösningsarkitekt på företag 1 och intervjuperson 6 som är 
chef över säljande konsulter på företag 2 uttryckte att strategiska aktiviteter är 
viktiga för konsulter att överväga för att uppnå en lyckad ERP-investering. 
Intervjuperson 1, 2, 5 och 6 uttryckte att konsulten brukar analysera verksamhetens 
aktiviteter och därefter urskilja vilka som är de strategiska aktiviteterna. 
 Intervjuperson 1, 2, 5 och 6 uttryckte att konsulter brukar analysera verksamhetens 
aktiviteter genom att ställa mycket frågor. Intervjuperson 2 uttryckte att: 
 
“Generera order kan vara ett exempel på en strategisk aktivitet, utan order kan inte 
verksamheten tjäna pengar”.  
 
Den strategiska aktiviteten att generera order kan t.ex. identifieras genom att 
analysera verksamhetens sälj- och marknadsaktiviteter förklarade intervjuperson 2 
och 7. 

Analys 
Att identifiera en verksamhets affärsstrategi kan göras genom att analysera 
strategiska aktiviteter. Strategiska aktiviteter är aktiviteter som skapar värde och 
som verksamheter måste arbeta med för att realisera sina strategier (Crain & 
Abraham, 2008). Intervjuperson 5 som är lösningsarkitekt på företag 1 och 
intervjuperson 6 som är chef över säljande konsulter på företag 2 uttryckte att 
strategiska aktiviteter är viktiga för konsulter att överväga vid en ERP-investering, 
vilket överensstämmer Crain och Abrahams (2008) påstående. Intervjuperson 1, 2, 
5 och 6 uttryckte att konsulten brukar analysera verksamhetens aktiviteter och 
därefter urskilja vilka som är de strategiska aktiviteterna. Intervjuperson 2 
uttrycker att generera order kan vara ett exempel på en strategisk aktivitet, utan 
order kan inte verksamheten tjäna pengar. Walters och Lancaster (2000) skriver att 
säljkanaler är något som kan diskuteras för att identifiera en verksamhets 
strategiska aktiviteter. Intervjuperson 2 och 7 förklarade att den strategiska 
aktiviteten att generera order t.ex. kan identifieras genom att analysera 
verksamhetens sälj- och marknadsaktiviteter, vilket överensstämmer med Walters 
och Lancasters (2000) påstående. 

Sammanfattning 
Ur vår analys ovan har det framkommit att det är viktigt för konsulter att överväga 
verksamhetens strategiska aktiviteter vid en ERP-investering. Det har också 
framkommit att konsulten kan analysera verksamhetens aktiviteter för att urskilja 
vilka som är strategiska, t.ex. dess sälj- och marknadsaktiviteter. 
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5 Diskussion 

Detta avsnitt lägger grunden för våra slutsatser genom att sammanfatta och 
återkoppla till de resonemang vi fört tidigare i uppsatsen till riktlinjer. Avsnittet 
förklarar hur vi kommit fram till riktlinjerna och vad som gör dem viktiga att 
överväga. 
 
Boddy, Boonstra och Kennedy (2009) beskriver att det finns tre olika synsätt för hur 
strategin för ERP tas fram; att verksamhetens strategi styr, att ERP-systemets 
potential styr samt en blandning av de två. Enligt vårt empiriska resultat kan en 
konservativ organisation påverka om det är verksamhetens strategi eller ERP-
systemets potential som styr. Är organisationen konservativ bemöter den 
förändring med motstånd och vill ogärna anpassa sig till ERP-systemet enligt två 
intervjupersoner. Det framkom också att beställarens förmåga att definiera sina 
egna arbetsprocesser styr strategin. Det framkom att ifall beställaren inte har några 
speciella anspråk på hur deras arbetsprocesser ska se ut tar konsulten ett större 
ansvar. Tack vare att graden av hur konservativ en organisation är samt dess 
förmåga att definiera sina processer kan påverka vad som styr strategin för ERP 
formulerade vi vår första riktlinje:  

1. Överväga hur konservativ organisationen är till förändring. 

Enligt Heivert och Clark (2000) och McLachlin (2000) är förtroende en viktig del av 
konsultens arbete och nyckeln till en bra affär. Alla intervjupersoner förklarade att 
förtroende är viktigt, vilket överensstämmer Heivert och Clarks (2000) samt 
McLachlins (2000) påstående. Sätt att vinna beställarens förtroende som framkom 
var att hitta nya lösningar, att visa på förståelse för beställarens verksamhet, att 
vara ärlig med vad ERP-systemet kan bidra med till beställarens verksamhet, att 
hålla löften och att kommunicera tydligt. Simon och Kumar (2001) beskriver att 
tydlig kommunikation stärker förtroendet. McLachlin (2000) skriver att förtroendet 
kan stärkas genom att hålla löften. Utifrån detta formulerar vi vår andra riktlinje: 

2. Vinna beställarens förtroende genom att hitta nya lösningar, visa förståelse för 
verksamheten, kommunicera tydligt, hålla löften och vara ärlig med vad ERP-systemet 
kan tillföra verksamheten. 
 
          Jong och Eekelen (1999) beskriver att det är viktigt för konsulter att samla in 
rätt information om beställares verksamhet för att konsulter lättare ska kunna 
assistera beställaren. Hälften av våra intervjupersoner förklarade att konsulten 
försöker samla in rätt information genom att hitta de personer som har förståelse 
för verksamhetens processer och huvudsakliga mål. Det framkom också att 
konsulten kan ställa krav på hur mycket tid beställaren ska lägga på ERP-
investeringen, på så sätt får konsulten ut en tillräcklig mängd information. Utifrån 
att information underlättar för konsulten att assistera beställaren, och utifrån att 
konsulten samlar in information genom att hitta nyckelpersoner och genom att 
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ställa krav på hur mycket tid beställaren ska lägga, formulerar vi vår tredje riktlinje:  
 
3. Ställa krav på hur mycket tid beställarens nyckelpersoner ska lägga på ERP-
investeringen. 
 
          Koh och Simpson (2007) förklarar att ERP-system kan bidra med 
konkurrensfördelen stöd för planering och kontroll och snabbare orderinformation. 
Majoriteten av våra intervjupersoner (1-7) berättade att konsulten eftersträvar att 
identifiera både stöd för planering och kontroll och snabbare orderinformation i 
beställarens verksamhet. Eftersom ERP-system kan bidra med 
konkurrensfördelarna stöd för planering och kontroll och snabbare 
orderinformation, och eftersom konsulterna eftersträvar dessa, formulerar vi vår 
fjärde riktlinje:  

4. Identifiera konkurrensfördelarna stöd för planering och kontroll samt snabbare 
orderinformation. 

          Wu et al. (2009) beskriver att beställaren har ett antal val i samband med en 
ERP-investering. Valen beställaren har är att avbryta investeringen, expandera 
investeringen och att vänta med investeringen ifall beställaren är osäker på att den 
sker i rätt tid i förhållande till verksamheten. Enligt vårt empiriska resultat 
rekommenderar konsulten beställaren att vänta med att realisera det som 
verksamheten inte är redo för. Det framkom dock att beställaren sällan avbryter 
eller expanderar investeringen. Utifrån att valet att vänta tycks vara det mest 
frekventa alternativ som tillämpas i praktiken då beställaren sällan avbryter eller 
expanderar investeringen formulerar vi vår femte riktlinje:  

5. Be beställaren vänta med att realisera det som verksamheten inte är redo för. 
 
          Enligt vår litteraturstudie kan beställaren ha en bristfällig förståelse för vad 
ERP-system kan innebära på lång sikt (Rathnam, Johnsen & Wen, 2005; Esteves, 
2009;Willis & Brown, 2002). Vårt empiriska resultat går i linje med det vi fann i 
litteraturstudien då det framkom att få beställare verkligen förstår det strategiska 
med ERP-investeringen. Det framkom att konsulten hanterar den bristande 
förståelsen för det strategiska genom att hålla strategin för ERP-systemet i huvudet 
och låta strategin för ERP växa fram inkrementellt. Att strategi kan växa fram 
inkrementellt är något Mintzberg (1978) förklarar, strategi kan växa fram över tiden 
utifrån samspelet mellan beslutsfattare, verksamheten och en föränderlig omvärld. 
Eftersom vår studie indikerar att konsulten arbetar informellt med strategin för ERP 
och att detta är ett sätt att hantera beställarens bristande förståelse för det 
strategiska formulerar vi vår sjätte riktlinje:  

6. Arbeta informellt med strategin för ERP. 
 
          Foss (1997) beskriver att risker med strategi behöver utvärderas. Vårt 



 

39 

 

empiriska resultat antyder att konsulter kan bedöma risk utifrån tid, kostnad, 
kvalitet och beställarens IT-mognad. Enligt Lin, Huang och Burn (2007) är det 
viktigt att överväga verksamhetens IT-mognad för att uppnå en lyckad ERP-
investering. Därav formulerar vi vår sjunde riktlinje:  

7. Bedöma risk utifrån tid, kostnad, kvalitet samt verksamhetens IT-mognad.       

          Porter och Millar (2001) förklarar typstrategierna differentieringsstrategi, 
fokusstrategi och kostnadsöverlägsenhet. Av vårt empiriska resultat framkom det 
att konsulterna inte eftersträvar att identifiera varken fokusstrategi eller 
differentieringsstrategi. Majoriteten av våra intervjupersoner (1-6) förklarade dock 
att kostnadsöverlägsenhet är något konsulten eftersträvar i beställarens 
verksamhet. Det framkom att konsulten söker sänkta IT-kostnader och 
effektiviseringar för att eftersträva kostnadsöverlägsenhet. Därav formulerade vi 
vår åttonde riktlinje:  

8. Identifiera typstrategin kostnadsöverlägsenhet genom att identifiera sänkta IT-
kostnader och effektiviseringar i verksamheten. 
 
          Enligt Mintzberg (1986) kan strategier tas fram genom att analysera 
möjligheter eller genom att analysera problem. Våra intervjuer visade att konsulten 
fokuserar på möjligheter i början av ERP-investeringen och hur problem kan lösas 
mer konkret under senare möten. Det framkom att detta beror på att det är svårt att 
se möjligheter i senare skeden då projektomfattningen är fastställd. Utifrån detta 
resonemang formulerar vi vår nionde riktlinje:  

9. Fokusera på möjligheter i början av ERP-investeringen. 
 
          Verksamheters styrkor och svagheter behöver framhävas för att strategiska 
behov ska kunna identifieras (Jang, Lin, Pan, 2009). Enligt vårt empiriska resultat 
kan konsulten lätt komma med förslag till förbättringar rörande styrkor och 
svagheter då konsulten är på plats i beställarens verksamhet. Utifrån att styrkor och 
svagheter kan framhäva strategiska behov och konsulten lätt kan komma 
förbättringar rörande dem, formulerar vi vår tionde riktlinje:  

10. Framhäva verksamhetens styrkor och svagheter och komma med förslag till 
förbättringar. 
 
          Verville, Bernadas och Halingten (2005) förklarar att verksamhetens behov 
behöver vara definierade för att en lyckad ERP-investering ska uppnås. Det 
framkom i intervjuerna att konsulten arbetar med att definiera både verksamhetens 
medvetna och dess omedvetna behov. Intervjuerna visade dock att det konsulten i 
första hand fokuserar på de medvetna behoven. Därav formulerar vi vår elfte 
riktlinje: 



 

40 

 

11. Identifiera både medvetna och omedvetna behov, men i första hand de medvetna 
då dessa är lättare att identifiera. 
 
           

Behesthi (2006) beskriver användarträning som en av de viktigaste 
framgångsfaktorerna för att uppnå en lyckad ERP-investering. Vårt empiriska 
resultat indikerar att konsulten eftersträvar detta i form av kundutveckling. Att 
ERP-investeringen är planerad och strukturerad kan också vara en viktig faktor för 
att uppnå till en lyckad ERP-investering (Maditinos, Chatzoudes & Tsairidis, 2012). 
Det framkom under intervjuerna att konsulten eftersträvar en planerad och 
strukturerad ERP-investering med hjälp av tydliga mål. Resultatet av empirin 
indikerade att tydliga mål och kundutveckling kan bidra med stort värde för 
beställarens ERP-investering, att de är effektiva sätt att förbereda beställaren för 
framtiden. Därav formulerar vi vår tolfte riktlinje:  

12. Förbered beställaren för framtiden genom att bedriva kundutveckling och sätta 
upp tydliga mål för ERP-investeringen. 
 
          Porter (1988) förklarar att kapacitetsbeslut är viktiga att överväga då de 
ställer höga krav på långsiktighet tack vare att de tar åratal att realisera samt har 
lång varaktighet då de väl är införda. Vårt empiriska resultat pekar på att konsulten 
beaktar beställarens behov av kapacitet genom att överväga beställarens behov att 
växa och antal anställda. Det framkom att konsulten rekommenderar större eller 
mindre lösningar beroende på beställarens behov av kapacitet. Eftersom 
kapacitetsbeslut är viktiga att överväga och vi har fått tydliga indikationer på att 
konsulten arbetar med detta formulerar vi vår 13:e riktlinje:  

13. Beakta beställarens behov av kapacitet. 
 
          Crain och Abraham (2008) förklarar att en verksamhets affärsstrategi kan 
identifieras genom att analysera strategiska aktiviteter. Våra intervjuer visade att 
det i samband med en ERP-investering är viktigt att identifiera verksamhetens 
strategiska aktiviteter. Intervjuerna visade dock att konsulten analyserar 
verksamhetens aktiviteter, t.ex. dess sälj- och marknadsaktiviteter, för att sedan 
urskilja vilka aktiviteter som är strategiska. Eftersom verksamhetens affärsstrategi 
kan identifieras med hjälp av analys av strategiska aktiviteter och eftersom 
konsulten arbetar med detta formulerar vi vår 14:e riktlinje:  

14. Identifiera strategiska aktiviteter i beställarens verksamhet. 

Utvärdering med beställare 
Ovanstående 14 riktlinjer utvärderade vi med en beställare. Beställaren som nyligen 
investerat i ett ERP-system uttryckte att en del av riktlinjerna var extra viktiga att 
överväga.  
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Beställaren förklarade att ”bedöma risk utifrån tid, kostnad, kvalitet samt 
verksamhetens IT-mognad” var en viktig riktlinje. Beställaren uttryckte att IT-
mognad utgör en större risk att misslyckas med ERP-investeringen än många tror. 
Riktlinjen “Att vinna beställarens förtroende genom att hitta nya lösningar, visa 
förståelse för verksamheten, kommunicera tydligt, hålla löften och vara ärlig med 
vad ERP-systemet kan tillföra verksamheten” var enligt beställaren viktig. 
Förtroende behövs för att konsult och beställare ska kunna samarbeta förklarade 
beställaren. Att “ställa krav på hur mycket tid beställarens nyckelpersoner ska lägga 
på ERP-investeringen”, uttryckte beställaren också som en viktig riktlinje. 
Beställaren uttryckte att konsulten behöver identifiera nyckelpersonerna och dra 
nytta av dess kompetens. Beställaren instämde att riktlinjen “rekommendera 
beställaren att vänta med att realisera det som verksamheten inte är redo för” var 
viktig.   
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6 Slutsatser 
Frågan vi ställde oss i denna studie var “Hur bör ERP-konsulter assistera beställare 
med att identifiera en strategi för ERP?” Syftet med studien var att beskriva ERP-
konsulter i sitt arbete med beställare, närmare bestämt att stödja ERP-konsulterna 
att assistera beställaren med att identifiera en strategi för ERP. Vi besvarar syftet 
genom att presentera förslag på tematiska riktlinjer. De tematiska riktlinjerna har vi 
tagit fram utifrån vad våra 14 riktlinjer i diskussionen (se avsnitt 5) vi sett kan ha 
gemensamt. Vi såg att riktlinje 1, 5, 9, 10 och 11 antydde att konsulten bör beakta 
verksamhetens karaktär, problem och behov. Utifrån riktlinje 2, 4, 6 och 13 har vi 
sett att konsulten bör beakta och hantera risker. Slutligen insåg vi att konsulten bör 
sträva efter att identifiera konkurrensfördelar i beställarens verksamhet då riktlinje 
3, 7, 8, 12 och 14 handlade om detta. Nedan presenterar vi förslag på tematiska 
riktlinjer som är tänkt att kunna fungera som ett stöd i konsulters roll att assistera 
beställaren med att identifiera en strategi för ERP.  
 
Konsulten assisterar genom att: 
 

 Beakta verksamhetens karaktär, problem och behov 
 

 Beakta och hantera risker 
 

 Identifiera konkurrensfördelar i beställarens verksamhet 
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7 Förslag till fortsatt forskning 

När vi intervjuade konsulter hade vi ett övergripande perspektiv på konsultrollen 
och ställde samma frågor till alla intervjupersoner. Syftet med ett övergripande 
perspektiv och fokus var att få en mer generell uppfattning av hur konsulter arbetar 
med att assistera beställaren med att identifiera en strategi för ERP. Vi fokuserade 
närmare bestämt på likheterna i de olika konsultrollernas arbete med strategi 
istället för att fastställa skillnaderna. För att göra riktlinjerna mer tillämpbara ser vi 
värdet av att fortsatt forskning undersöker mer på djupet hur de olika rollerna kan 
skilja sig i arbetet med att identifiera en strategi för ERP. 
         Vi har i vår studie haft ett kvalitativt och öppet perspektiv då vi undersökt hur 
konsulten assisterar vid identifierandet av en strategi för ERP. Vi ger förslaget att 
fortsatt forskning validerar de tematiska riktlinjer vi tagit fram i en kvantitativ 
studie. Riktlinjerna hade på så vis gått att applicera på en större population.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide  

Introduktion 
Vi avser undersöka hur konsulter assisterar beställaren med att identifiera en 

strategi för ERP vid en ERP-investering. Med strategi menar vi fastställandet av en 

grundläggande och långsiktig plan över åtgärder och fördelning av resurser. En 

strategi kan växa fram successivt utifrån samspelet mellan beslutsfattaren, 

verksamheten och en föränderlig omvärld. Vårt fokus ligger på mötet mellan 

beställare och konsult. Vår undersökningsfråga är: 

Hur bör ERP-konsulter assistera beställare med att identifiera en strategi för ERP? 

Allmänna frågor 
Hur länge har ni arbetat med ERP-system? 
Vad har du för professionell bakgrund? 
Brukar du som ERP-konsult arbeta nära beställaren? 

Tema 1 - Mötet mellan verksamhet och ERP-system 
1. Används ERP-systemet för att stödja verksamhetens befintliga strategi 

eller bestäms verksamhetens strategi utifrån hur ERP-systemet kan 
användas? (eller en blandning?) 

Tema 2 - Konsultens roll 
1. Hur vinner du beställarens förtroende? 
2. Hur samlar ni in relevant information? 
3. Upplever ni ibland en brist på information om beställarens verksamhet 

för att kunna identifiera en strategi för ERP tillsammans med beställare? 
4. Strävar ni efter att identifiera ifall ERP-systemet kan bidra med 

konkurrensfördelarna:  
 stöd för planering och kontroll,  
 snabb orderinformation,  
 kortare ledtider,  
 skapa barriärer mot nyetablerande verksamheter,  
 sänka kostnader   
 Underlätta samarbete med leverantörer?  

         Om ja, hur? 

Tema 3 - Beställarens roll 
1. Vilka olika valmöjligheter diskuterar ni tillsammans med beställaren vid 

en ERP-investering 
2. Upplever ni ibland att beställaren har en bristande förståelse för ERP-

systemets strategiska potential? (om ja, hur hanterar du detta?) 
3. Analyserar ni risken med för ERP tillsammans med beställaren? (hur?) 
4. Hur avgör ni om möjligheter är realistiska att införa? 
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Tema 4 - Identifiera strategi för ERP 
1. Identifierar ni tillsammans med beställaren hur ERP-systemet kan bidra till 

strategierna kostnadsöverlägsenhet, differentiering eller fokusering (hur?) 
2. Prioriterar ni att diskutera möjligheter eller problem? 

Tar ni hänsyn till en föränderlig framtid då ni tillsammans med beställaren 
identifierar en strategi för ERP? (hur?) 

3. Diskuteras beställarens tillgångar och kompetens vid identifierandet av 
strategi för ERP?(hur?) 

4. Analyserar ni en verksamhets styrkor och svagheter vid identifierandet av 
strategi för ERP? (hur?) 

5. Upplever ni att beställaren kan ha en bristande självinsikt angående vilka 
styrkor och svagheter verksamheten har?(om ja, hur hanterar ni det?) 

6. Tar ni hänsyn till beställarens framtida behov av kapacitet vid identifiering 
av en strategi för ERP? (hur?) 

a. Hur tar ni hänsyn till beställarens framtida efterfrågan och deras 
konkurrenters beteende? 

7. Analyserar ni strategiska aktiviteter tillsammans med beställaren då ni 
identifierar en strategi för ERP? (hur?) 
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Bilaga 2 – Operationalisering 

Tema 1 - Mötet mellan verksamhet och ERP-system 

1.1 Påstående: Det finns lite olika sätt att betrakta förhållandet mellan strategi och 
IS, t.ex. att teknik och strategi samverkar. En beställare söker t.ex. 
informationssystem för att både stödja och utveckla den strategin verksamheten har 
(Boddy, Boonstra & Kennedy, 2009). 

1.1 Fråga: Används ERP-systemet för att stödja verksamhetens befintliga strategi 
eller bestäms verksamhetens strategi utifrån hur ERP-systemet kan användas? 
(eller en blandning?) 

  

 Tema 2 - Konsultens roll 

2.1 Påstående: Förtroende är en viktig del av konsultens arbete. Att vinna 
förtroende genom att hålla löften och tider, förtroende är en nyckel till en bra affär 
(Heivert & Clark, 2000; McLachlin, 2000). 

2.1 Fråga: Hur vinner du beställarens förtroende? 

2.2 Påstående: Genom att samla in relevant information om beställares verksamhet 
får konsulten en bättre förståelse för verksamheten. (Jong & Eekelen, 1999). 

2.2 Fråga: Hur samlar ni in relevant information?  

2.3 Fråga: Upplever ni ibland en brist på information från beställaren för att kunna 
identifiera strategin för ERP tillsammans med beställaren? 

2.4 Påstående: Ett ERP-system kan bidra med konkurrensfördelar som: stöd för 
planering och kontroll, snabb orderinformation, kortare ledtider, skapa barriärer 
mot nyetablerande verksamheter, sänka kostnader och underlätta samarbete med 
leverantörer (Koh & Simpson, 2007; Ragowsky & Gefen, 2008) 

2.4 Fråga: Strävar ni efter att identifiera ifall ERP-systemet kan bidra med 
konkurrensfördelarna: stöd för planering och kontroll, snabb orderinformation, 
kortare ledtider, skapa barriärer mot nyetablerande verksamheter, sänka kostnader 
och underlätta samarbete med leverantörer? (om ja, hur?) 
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Tema 3 - Beställarens roll 

3.1 Påstående: Det finns ett antal valmöjligheter då beslut ska fattas angående ERP-
investeringen, t.ex. valet att vänta, undviker att göra investeringen eller utöka 
investeringen (Wu et al.,2009). 

3.1 Fråga: Vilka olika valmöjligheter diskuterar ni tillsammans med beställaren vid 
en ERP-investering? 

3.2 Påstående: Verksamheten kan sakna en förståelse för hur ERP-systemet är en 
strategisk resurs (Presley, 2006). 

3.2 Fråga: Upplever ni ibland att beställaren har en bristande förståelse för ERP-
systemets strategiska potential? (om ja, hur hanterar du detta?) 

3.3 Påstående: Innan ett beslut om hur en verksamhet ska dra nytta av en marknads 
möjligheter måste risken med dessa alternativ medför utvärderas (Foss, 1997; Wu 
et al., 2009). 

3.3 Fråga1: Analyserar ni risker för ERP tillsammans med beställaren? Hur? 
3.3 Fråga2: Hur avgör ni om möjligheter är realistiska att införa?  

 

Tema 4 - Identifiera strategi för ERP 

4.1 Påstående: En verksamhet kan använda sig av tre typstrategier: 
kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering (Porter & Millar, 2001). 

4.1 Fråga: Hur avgör ni tillsammans med beställaren om ERP-systemet kan bidra till 
strategierna kostnadsöverlägsenhet, differentiering eller fokusering. 

4.2 Påstående: Strategi kan också tas fram ur en entrepenörs perspektiv (fokusera 
möjligheter). Även detta perspektiv har dock brister, att granska möjligheter utan 
att föreställa sig några problem blir orealistiskt (Mintzberg, 1986).  

4.3 Fråga: Prioriterar ni att diskutera möjligheter eller problem? 

4.4 Påstående: Ett av de största problemen med att identifiera en strategi är att 
förutspå framtiden (Mintzberg, 1986) 

4.4 Fråga: Tar ni hänsyn till en föränderlig framtid då ni tillsammans med 
beställaren identifierar en strategi för ERP? (Hur?) 

4.5 Påstående: En strateg bör försöka att forma, omvandla, och kombinera 
verksamhetens tillgångar och kompetens till ett antal strategiska förmågor. Detta 
kan leda till hållbara konkurrensfördelar (Parnell, 2011). 



 

9 

 

4.5 Fråga: Hur diskuteras beställarens tillgångar och kompetens vid identifierandet 
av en strategi för ERP? 

4.6 Påstående: Det är i strategin viktigt att maximera verksamhetens styrkor och 
minimera dess svagheter. Detta kan vara svårt då många verksamheter inte alltid 
har den självinsikt som behövs för identifiera sina styrkor och svagheter (Foss, 
1997). 

4.6 Fråga1: Analyserar ni en verksamhets styrkor och svagheter vid identifierandet 
av strategi för ERP? (Hur?) 
4.6 Fråga2: Upplever ni att beställaren kan kan ha en bristande självinsikt angående 
vilka styrkor och svagheter verksamheten har? (om ja, hur hanterar ni det?) 

4.7 Påstående: Kapacitetsbeslut ställer höga krav på långsiktighet tack vare att de 
tar åratal att realisera samt har lång varaktighet då de väl är införda (Porter, 1988) 

4.7 Fråga1: Tar ni hänsyn till beställarens framtida behov av kapacitet vid 
identifierandet av en strategi för ERP? 
4.7 Fråga2: Hur gör ni detta? Hur tar ni hänsyn till beställarens framtida efterfrågan 
och deras konkurrenters beteende? 

4.8 Påstående: En beställares affärsstrategi identifieras genom att analysera 
strategiska aktiviteter. Då fokuseras de strategiska aktiviteterna, detta är de 
aktiviteter som en verksamhet måste arbeta med för att realisera sina strategier 
(Crain & Abraham, 2008) 

4.8 Fråga: Analyserar ni strategiska aktiviteter tillsammans med beställaren då ni 
identifierar en strategi för ERP? (Hur?) 
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