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Förord 
 
När vi nu äntligen färdigställt vår kandidatuppsats vill vi tacka alla personer som har 
bidragit och gjort denna studie möjlig. Vi vill tacka alla intervjupersoner som har 
ställt upp och tagit sig tiden att svara på våra frågor och bidragit med många 
intressanta synpunkter. 
 
Vi vill även tacka våra handledare som har coachat oss igenom hela processen. Utan 
deras assist hade vi inte kommit till skott med ett så pass bra slutresultat. Det har varit 
tuffa närkamper under handledningarna men de har ställt upp när vi har känt oss 
bortdribblade. Vi vill även skicka en passning till våra opponenter som kommit med 
bra inlägg och tacka dem för insatsen.  
 
När nu slutsignalen går för vår utbildning hoppas vi kunna ta steget upp och spela i en 
annan liga. Vi har lärt oss mycket under processens gång och har tyckt det har varit ett 
intressant ämne att studera.   
  
 
 
 
 
 
 

  

 



Abstrakt 
 
När organisationer implementerar ett nytt ERP-system ligger deras intresse på 
konkurrensfördelar och ekonomiska vinster. Det fokuseras på vilka fördelar systemet 
kan ge organisationen i form av snabbare ledtider, reducerade kostnader, bättre 
beslutsstöd och resursöversikt. Dessa konkreta fördelar är även lättare att hålla koll på 
och att mäta. Svårigheter finns i att hantera fördelar som systemet kan ge användarna. 
Implementation av ett nytt, verksamhetsövergripande, ERP-system kan påverka 
kärnprocesser, arbetsmönster och uppgifter. Det blir då viktigt att ta hänsyn till 
användarna för att underlätta deras övergång till det nya systemet. 
 
Genom en litteraturstudie beskrivs konsulters arbete med ERP-implementationer och 
den kunskapen de besitter samt vilka fördelar som ett system kan ge användarna. Med 
en kvalitativ undersökning samlas empiri in från konsulter för att få en förståelse 
kring svårigheterna att hantera förändringar som påverkar användarna vid 
systembytet. 
 
Studiens resultat bidrar med tips och råd för hur konsulter kan arbeta med 
förändringar i organisationen som påverkar användarna vid implementeringen av nytt 
ERP-system. 
 
Nyckelord: ERP-system, ERP-implementering, ERP-konsulter, Organisatoriska 
förändringar, Organisatoriska fördelar 
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1.0 Inledning 
 
I detta avsnitt redogörs för ämnesområdet och problemområdet. Argument och 
tidigare forskares studier används för att belysa problemet. Bakgrunden och syftet 
med studien beskrivs vilket leder fram till en problemformulering.  
 
 
Ett Enterprise Resource Planning (ERP) system är en mer komplex mjukvara än andra 
datorsystem då det är verksamhetsövergripande och används för att stödja processerna 
i företaget (Bingi, Sharma och Godla, 1999; Brehm, Heinzl och Markus, 2001; Liang, 
Saraf, Hu och Xue; 2007). För att välja det system som passar bäst krävs stor 
erfarenhet och kunskap om organisationen (Sumner, 2000; Brehm et al. 2001; Shang 
och Seddon, 2002).  Meningen med ett gemensamt system för hela organisationen är 
att genom användandet kan verksamheten få ut många fördelar i olika delar av 
verksamheten. 
 
Anledningen till att organisationer byter ERP-system kan vara för att systemet de har 
inte stödjer processerna längre, till följd av att organisationen växer eller har förändrat 
sina arbetssätt (Ross och Vitale, 2000). De viktigaste effekterna som en organisation 
vill få ut av ett nytt system brukar vara reducerade kostnader och snabbare ledtider 
(Magnusson och Olsson, 2008). Hallikainen, Laukkanen och Sarpola (2004) 
kategoriserar anledningarna till teknologiska eller affärsrelaterade. Systembytets 
fokus brukar ligga på konkurrensfördelar och ekonomiska vinster (Ross och Vitale, 
2000; Keil och Tiwana, 2006; King och Burgess, 2006). Tidigare forskning lägger 
inte fokus på användarna och de förändringar som påverkar dem och deras arbete.  
 
För att få ut fördelarna av ett system är korrekt användande av systemet ett viktigt 
kriterium, därför är användarna den viktigaste komponenten av ett ERP-system 
(Kroenke och Hooper, 2011). Det är inte tekniken i sig som ger fördelar, utan 
användandet av tekniken (Wang och Chen, 2006). Likväl att användarna är en viktig 
faktor för en lyckad implementation är även kunskapen hos konsulterna av stor 
betydelse. Konsulterna har den tekniska kunskapen och det är viktigt att de överför 
den till kundorganisationen (Ko, Kirsch och King, 2005). Kundorganisationen måste 
även ha ett stort engagemang till förändringen för att konsulterna ska kunna förmedla 
sin kompetens och användarna måste vara mottagliga för förändringen (Westrup och 
Knight 2000; Skok och Legge, 2001; Maditinos, Chatzoudes och Tsairidis, 2011).  
 
Shang och Seddon (2000) tog fram ett ramverk med en egen sammanställning av 
fördelar som ett verksamhetsövergripande system kan ge. De delade in fördelarna i 
fem dimensioner; operational, strategic, managerial, IT-infrastructure och 
organizational. Här framförs organisatoriska fördelar som en egen dimension, som 
direkt behandlar användarna.  Ramverket över fördelar med ett ERP-system används 
och tillämpas av många andra forskare i deras studier vilket styrker ramverkets 
aktualitet. Majoriteten av forskarna som citerar Shang och Seddons (2002) ramverk 
använder det för att klassificera och värdera fördelarna. Al-Mashari, Al-Mudimigh 
och Zairi (2003), Gabla, Sedera och Chan (2003) samt Chand, Hachey, Hunton, 
Owhoso och Vasudevan (2005) använder ramverket för att klassificera alla fördelar 
ett ERP-system kan ge. Deras forskning handlar om kritiska framgångsfaktorer, 
mätmetoder för ett ERP-systems fördelar samt för att värdera fördelarna. Nah, Tan 
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och Teh (2004) använder ramverket som referens då de undersöker användarnas 
attityder och användaracceptansen vid en ERP-implementation.  
 
Shang och Seddon (2002) utförde en undersökning på 232 organisationer där det 
visade sig att realiseringen av fördelarna endast kunde anses lyckade i fyra av de fem 
dimensionerna. Fördelarna från IT-strukturen uppgick till 83 % av de tänkta 
fördelarna, de operationella fördelarna uppgick till 73 % och de strategiska och 
managerial uppgick till 55 % respektive 56 %. För den femte dimensionen, 
organisatoriska fördelar, var det enbart 14 % av de tänkta fördelarna som realiserades. 
Undersökningen utförd av Shang och Seddon (2002) visade att organisatoriska 
fördelar är svaga i jämförelse med de andra dimensionerna. Undersökningen indikerar 
att organisatoriska fördelar är ett problemområde och är en utmaning för konsulter att 
hantera och förankra hos användarna av systemet. Vi har inte funnit någon studie som 
tar upp konsultens arbete med de organisatoriska fördelarna där fokus ligger på att 
förbättra för användarna. Eftersom vi inte har funnit någon tidigare forskning som 
behandlar detta område kan denna studie täcka detta kunskapsgap. 
 
Svårigheterna med att realisera de tänkta organisatoriska fördelarna kan vara många. 
Att konsulterna inte tar tag i de organisatoriska fördelarna redan vid 
implementationen kan vara ett problem – vilket denna studie undersöker djupare. 
Denna studie inriktas på förändringar i organisationen som medföljer en ERP-
implementation, med inriktning på användarna. Förändringarna kan klassificeras 
enligt de organisatoriska fördelarna, vilka inbegriper att ändra arbetsmönster, utveckla 
organisationslärande, bygga en gemensam vision och empowerment. 
 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att kartlägga hur konsulter arbetar med implementering av ERP-
system. Fokus ligger på de organisatoriska förändringar som sker vid 
implementeringen av ett nytt ERP-system som påverkar användarna, samt att bidra 
med en förståelse kring svårigheterna att hantera detta.  
 
Studiens tänkta resultat är att presentera tips och råd för hur konsulter kan stärka sitt 
arbete med de organisatoriska förändringar som medföljer en ERP-implementation. 
De förändringar som studien syftar till är klassificeringen av de organisatoriska 
fördelar som Shang och Seddon (2002) har sammanställt i sitt ramverk. 
 

1.2 Frågeställning 
 
Hur arbetar konsulter med organisatoriska förändringar vid en ERP-
implementation? 
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2.0 Teori 
 
I detta avsnitt redogörs för den litteraturstudie som ligger till grund för empirin. Vi 
delar upp teorin i två huvudteman – ”ERP-konsulter och implementation” och 
”Organisatoriska förändringar”. Varje tema har underrubriker för att kategorisera 
tema-områdena för bättre översikt. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av 
teorin som även sammankopplar de två tema-områdena. Det finns även en tabell som 
sammanfattar kategorierna med tillhörande referenser. 
 
 

2.1 ERP-konsulter och implementation 
Detta avsnitt förklarar konsulternas arbete med implementationer av ERP system, 
faserna för en implementation samt vilka fördelar ett ERP-system kan ge. 
 

2.1.1 Konsulter bidrar med extern kunskap 
Maditinos et al. (2011) förklarar varför konsulter är med redan från början av en 
implementation. Konsulter hyrs in eftersom de har den tekniska kunskapen för att 
hjälpa till med implementationen genom att identifiera problem och rekommendera 
lösningar (Ko et al. 2005). Det krävs en stor kunskap om ERP system och 
implementation av dessa, därför är det sällan organisationer kan hantera detta själva 
utan att behöva hyra in externa konsulter (Westrup och Knight, 2000; Maditinos et al. 
2011). 
 
Det är viktigt att konsulten använder och överför sin kunskap om systemet till 
kundorganisationen för att nå de mål som kundorganisationen har satt upp. Det är 
även viktigt att säkerställa att kunskapen får fäste hos användaren och inte försvinner i 
kundorganisationen (Westrup och Knight, 2000; Skok och Legge, 2002; Ko et al. 
2005). 
 
Varför organisationer övergår från sitt befintliga ERP-system för att implementera ett 
nytt kan bero på olika anledningar. Hallikainen et al. (2004) har sammanställt en lista 
från flera forskare där de delat in anledningarna i två kategorier – teknologiska och 
affärsrelaterade. Den teknologiska kategorin innefattar bland annat att nuvarande 
systemet använder en gammal teknologi, företaget vill ha en gemensam plattform, 
systemet är för litet och stödjer inte nya processer. I den affärsrelaterade kategorin 
återfinns anledningar som tillväxt, sammanslagning av allianser, behovet av ökad 
flexibilitet och smidighet i att göra affärer. Ledningens fokus vid ett systembyte 
brukar ligga på de konkurrenskraftiga fördelar de kan få ut och de ekonomiska vinster 
organisationen kan göra vid användningen av ett nytt system (Ross och Vitale 2000; 
Keil och Tiwana, 2006; King och Burgess, 2006). Extern kunskap och perspektiv från 
konsulterna bidrar till utvecklingen av både den tekniska samt den organisatoriska 
delen (Willcocks och Sykes, 2000; Ko et al. 2005). 
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2.1.2 Verksamhetsförståelse 
Konsultens roll är inte enbart att förmedla sin egen kunskap om systemet utan även att 
samla in information om kundorganisationen och deras processer. Det är viktigt för 
konsulten att förstå kundorganisationen för att kunna rekommendera en passande 
lösning (Skok och Legge, 2002).  
 
Om konsulten inte är införstådd i kundorganisationens verksamhet och processer kan 
de avsedda effekterna gå förlorade. Konsulterna bör ha en stor verksamhetsförståelse 
för att kunna identifiera problem och tillämpa sin kompetens och bidra med lösningar 
(Maditinos et al. 2011). 
 
Organisationen kan välja att använda det nya systemets processer och samtidigt göra 
ändringar i organisationen, till exempel nya uppgifter och befattningar. Alternativt 
kan de leva med bristen mellan systemet och organisationen och acceptera bortfallet i 
funktionaliteten (Soh et al. 2000; Brehm et al. 2001). Ett tredje alternativ är att 
anpassa systemet till de befintliga affärsprocesserna för att uppnå en högre 
funktionalitet, vilket innebär en teknisk förändring över en organisatorisk.  
 
Brehm et al. (2001) skriver även om problematiken kring den förändring som behövs 
göras i systemet utifrån organisationens vilja att anpassa sig till ett nytt system. 
Organisationskulturen spelar då även in, det kan finnas rutiner för att utföra uppgifter 
på ett visst sätt och det kan finnas motvillighet att överge dem. 
 
Effekterna av en ERP-implementation har en mer komplex påverkan på kontrollen i 
en organisation än vad det verkar (Sia et al. 2002). Systemet påverkar förändringar i 
arbetsuppgifter både för den operationella verksamheten och för den strategiska. Detta 
kan göra det svårt för mellanchefer på den strategiska nivån då de ibland måste lämna 
ifrån sig ansvar och det förflyttas ner till användarna på den operativa nivån (Sia et al. 
2002).  
 

2.1.3 Organisatorisk kunskap 
Westrup och Knight (2000) skriver att det finns fem olika kategorier av organisatorisk 
kunskap:  
 

• Systemkunskap är kopplad till informationssystemets struktur och till 
definitionen av olika roller. Konsulten överför sin kunskap om systemet till 
användarna. 

• Strategisk kunskap som fokuserar på organisationens inställning att ta fram en 
strategi. Tillsammans med organisationen kan konsulten utforma en strategi 
som passar det nya systemet. 

• Strukturell kunskap återfinns i kunskapen hos användarna som har 
ackumulerats under en längre tid. Kunskapen kan innehålla betydande 
kodifierad kunskap, men kan även begränsa förändringar i organisationen. 

• Kulturell kunskap är de värderingar och normer hos individer och grupper som 
utvecklats. Kulturell kunskap kan spela en roll i varför uppgifter utförs på ett 
visst sätt och användarnas inställning till utförandet av uppgifter.  

• Rutinkunskap är den tysta kunskapen som återfinns i hur olika uppgifter 
utförs. Rutinen att utföra uppgifter på ett visst sätt kan vara svår att förändra 
då användarna är vana vid att göra på ett visst sätt. 
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En konsult kan endast verka inom två områden av den organisatoriska kunskapen; de 
kan utforma en strategi tillsammans med kundorganisationen och lära upp användarna 
i det nya systemet (Westrup och Knight, 2000). Detta framhåller då konsultens 
begränsningar att förstå organisationens strukturella-, kulturella- och rutin-kunskap. 

2.1.4 Implementationens faser 
Markus och Tanis (2000) sammanställde ett ramverk över processen att implementera 
ett ERP system i en organisation. De delade upp implementationsfaserna i fyra delar: 
Uppstartsfasen, Projektfasen, Stabiliseringsfasen och Underhållsfasen.  
 

 
Figur 1:  Enterprise System Experience Cycle (Markus och Tanis, 2000) (Modifierad) 
 
Uppstartsfasen 
Inledningsvis i den första fasen tas beslut först och främst kring behovet att 
implementera ett nytt system. Alla val kring mjukvara, projektgrupp, budget och 
tidsplan bestäms i denna fas. Personerna som är involverade i denna fas varierar från 
fall till fall men oftast är det leverantörer, konsulter, företagsledare och specialister 
inom IT. Dessa personer är att betrakta som nyckelpersoner och bör vara involverade 
redan tidigt i processen (Markus och Tanis, 2000). Problemen som kan uppstå i denna 
fas kan vara många. Underskattning av organisationens behov av att förändra sig kan 
vara ett problem, att organisationen inte har satt upp tydliga mål med systemet kan 
vara ett annat (McLachlin, 1999; Westrup och Knight, 2000). I denna fas tas också 
beslutet om organisationen ska fortsätta med implementeringen eller om de ska 
avbryta (Markus och Tanis, 2000). 
 
Projektfasen 
I den andra fasen har organisationen målsättningen att starta upp systemet i sin 
verksamhet. Aktiviteterna som ofta görs i projektfasen kan innefatta: konfigurering av 
mjukvara, systemintegration, testning och utbildning av befintliga användare. I denna 
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fas finns det även viktiga personer som måste vara en del av processen. Projektledare, 
projektgruppen, IT-experter, återförsäljare och de konsulter som är involverade för att 
hjälpa till med projektet (Markus och Tanis, 2000).  Det kan i denna fas också uppstå 
problem, till exempel en ofullständig utbildning av användarna i systemet, otillräcklig 
kunskap för ERP-implementationer hos projektgruppen och brist på engagemang hos 
användarna (McLachlin, 1999; Westrup och Knight, 2000). En annan faktor som kan 
bli ett problem är om organisationen har genomgått någon annan typ av förändring 
under projektets gång. Exempelvis att den finansiella situationen förändrats eller att 
det skett en sammanslagning med en annan organisation (Markus och Tanis, 2000). 
 
Stabiliseringsfasen 
Det är i denna fas som organisationen ska komma tillrätta med det nya systemet. 
Diverse små anpassningar och finslipningar görs för att systemet ska passa in i 
verksamheten. För att betrakta denna fas som avslutad krävs att organisationen har 
uppnått ett vanligt arbetsflöde (Markus och Tanis, 2000). Det vill säga att 
organisationen presterar normalt.  Det är i denna fas organisationen uppmärksammar 
flest fel som gjorts i tidigare faser. Dessa fel måste organisationen ta tag i direkt. 
Problemen kan ligga i att organisationen har arbetat runt problemen tidigare eller att 
slutanvändarna inte har någon kunskap om hur systemet ska användas (Markus och 
Tanis, 2000). 
 
Underhållsfasen 
Den fjärde och sista fasen varar från att systemet används till att organisationen byter 
ut det mot ett annat. Det är även i denna fas som organisationen först kan se nyttan av 
det nya systemet och vilken effekt det har haft på organisationen (Markus och Tanis, 
2000). Här kan organisationen se om de har upptäckt några fördelar med det nya ERP 
systemet. Här spelar givetvis slutanvändarna av systemet en stor roll tillsammans med 
IT-supporten och mellanchefer. Förbättringsförslag på systemet kan tas fram och även 
förbättringsförslag på verksamheten. Organisationer kan vara ovilliga att uppgradera 
sitt nya system och då kan det snabbt hända att fördelarna som de tänkt sig försvinner. 
Har dock organisationen lyckats med implementeringen och ständigt förbättrar 
systemet kan de uppleva en starkare konkurrenskraft (Markus och Tanis, 2000). 
 
När ett nytt system ska implementeras måste det beslutas om hur själva övergången 
ska gå till (Motiwalla och Thompson, 2012). Det finns olika sätt att implementera ett 
system, alla med olika fördelar:  
 

• Fas-för-fas systemkonvertering – en övergång till nya systemet där företaget 
stegvis lägger över arbetet till det nya. 

• Pilotprojekt - inför en liten del av systemet först för att försäkra sig om att det 
fungerar utan problem.  

• Parallellsystemkonvertering - kör båda systemen parallellt en period. Används 
främst när det råder stor osäkerhet om effekterna det nya systemet kommer att 
ge. 

• Big bang - gamla systemet släcks ner för att direkt starta upp det nya. Detta är 
den mest osäkra övergången men även den renaste systemkonverteringen. 

 

 6 



2.1.5 Användarnas engagemang och acceptans 
ERP-system som programvara och implementationen av dem är komplex. För att en 
organisation ska kunna få nytta av systemets fulla potential gäller det att 
organisationen införskaffar tillräcklig kunskap och förståelse för systemet (Maditinos, 
et al. 2011). 
 
Konsultens kompetens står i direkt relation till hur framgångsrik överföringen av 
kunskap till kundorganisationen är, men det krävs även fullt engagemang från kunden 
för att ta till sig och använda systemet för att det ska lyckas. Om kunden inte är aktivt 
involverad och redo att införa förändringar är det inte troligt att konsulten kommer att 
lyckas (McLachlin, 1999; Maditinos et al. 2011). 
 
Med användaracceptans avses både inställningen till förändringar som kommer med 
ett nytt system men även inställningen för att utföra uppgifterna i det nya systemet 
(Wang och Chen, 2006). Även om användarna inte har stort inflytande i 
implementeringen kan ett uteslutande av användarna minska chansen för en 
framgångsrik implementation (Wang och Chen, 2006). När ett ERP system 
implementeras krävs det ofta en anpassning av organisationens affärsprocesser för att 
passa in i det nya systemet. Det kräver att användarna måste ändra sitt arbetssätt för 
att kunna använda systemet. När användarna inte är inställda på att ändra sitt 
arbetssätt och acceptera det nya systemet kommer deras attityder och beteenden 
påverka deras arbete (Ko et al. 2005; Wang och Chen, 2006). Det kommer dessutom 
att bli svårt att ta tillvara på och utnyttja den kunskap om systemet som konsulterna 
besitter (Wang och Chen, 2006). 
 

2.1.6 Problematik och kritiska framgångsfaktorer 
Problem som kan uppkomma vid implementationer är många. Exempel är tidsbrist för 
att lära sig kundorganisationens processer, tidsbrist för att lära upp användarna, 
otillräcklig förståelse för systemet hos kundorganisationen och brist på engagemang 
och acceptans bland användarna (McLachlin, 1999; Westrup och Knight, 2000; Wang 
och Chen, 2006; Maditinos et al. 2011). Även olika uppfattningar om vad som är 
överenskommet kan leda till att implementationen drar ut på tiden och de tänkta 
fördelarna kan utebli (McLachlin, 1999). 
 
Förtroende för konsulten är viktigt, det ökar chansen för en lyckad implementation 
(McLachlin, 1999; Wang and Chen, 2006). När kunden har förtroende för konsulten 
och känner sig trygga kan de ha en bra och öppen kommunikation och diskussion 
under hela implementeringen (Wang and Chen, 2006). 
 
Enligt studier som har genomförts med organisationer som har implementerat ett nytt 
ERP-system var det drygt hälften av alla företag som ansåg implementationen som 
misslyckad (Liang et al. 2007). De flesta misslyckandena kan bero på sprucken 
budget och tidsöverskridande av projektets färdigställande, men även i flera fall att 
organisationen misslyckats med att uppfylla de affärsmässiga målen (Chen, Law, 
Yang, 2009). En annan anledning till misslyckande av implementationerna kan vara 
att man ser implementationen enbart som ett IT-projekt när organisationen istället 
borde ha bedrivit implementationen som ett organisationsprojekt (Shanks, 2000).  
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För en lyckad implementation finns det flera faktorer som kan spela in, så kallade 
kritiska framgångsfaktorer. En viktig faktor från den listan är förståelsen av att det 
krävs omfattande förberedelser innan förändringen. Implementationer som 
genomförts utan tålamod och noggrant planerande medför en stor risk för att 
misslyckas (Bingi et al. 1999; Shanks, 2000). En fallgrop för att IT-projekt misslyckas 
kan vara en otillräcklig kravinsamling (Zhang, 2007; Eriksson, 2008).  
 
De mest omskrivna framgångsfaktorerna som är värda att känna till och analysera 
före en ERP implementation är stöd från ledningen, en välstrukturerad plan för tid och 
resurser, balanserat team av olika kompetenser och utbildning av användare (Bingi et 
al, 1999; Sumner, 1999; Shanks, 2000; Parr och Shanks, 2003). 
 

2.1.7 Fördelar med ERP-system 
De fördelar som organisationer kan få ut av användandet av ett 
verksamhetsövergripande ERP-system är flitigt omskrivna i litteraturen. I en artikel 
skriven av Mirani och Lederer (1998) framför de ett ramverk med en 
sammanställning av 33 fördelar, från minst lika många forskare, som ett ERP system 
kan ge en organisation. Mirani och Lederer (1998) delar in fördelarna i olika 
kategorier; strategical, informational och transactional. De förklarar dessa som 
dimensioner av organisatoriska fördelar. Vad denna indelning saknar är de mjuka 
faktorerna i en organisation – användarna och vilka fördelar de kan få. 
 
Shang och Seddon (2002) tog fram en egen sammanställning av fördelar som ett 
verksamhetsövergripande system kan ge.  De delar in fördelarna i fem dimensioner 
som behandlar olika delar i verksamheten. Ramverket har blivit citerat i många 
studier då det är en gedigen sammanställning och klassificering av de fördelar som ett 
ERP-system kan ge. Till exempel har Al-Mashari et al. (2003) utgått från ramverket i 
sin studie när de gör en taxonomi över kritiska framgångsfaktorer för en ERP-
implementation. Chand et al. (2005) skriver att ramverket kan fungera som ett 
användbart ramverk för att värdera alla fördelar ett ERP-system kan ge. En intressant 
sak de tar upp är att Shang och Seddon (2000) inte skriver om att det är viktigt att ta 
hänsyn till tidsskillnaden för fördelarna, eftersom vissa fördelar realiseras 
långsammare än andra. När Nah et al. (2004) använder sig utav ramverket är det med 
fokus på användarna. Deras forskning handlar om slutanvändarnas mentala inställning 
och acceptans av systemet. Nah et al. (2004) skriver att trots stora investeringar i 
ERP-system och användarträning är det fortfarande vanligt med misslyckanden och 
att förbättringarna inte är tillfredsställande. Slutanvändarnas motstånd och ovilja att 
använda systemet nämns som en av de viktigaste orsakerna till misslyckandena. 
 
Den första dimensionen, Operational benefits, syftar till att reducera kostnader och 
ledtider samt att förbättra produktivitet, kvalitet och kundservice. Dessa fördelar 
behandlar direkt den operationella delen av en verksamhet som implementerat ett nytt 
ERP-system (Shang och Seddon, 2002). King och Burgess (2006) skriver att 
operationella fördelar, till exempel förbättra produktiviteten och kvaliteten, är i första 
hand anledningen till att en organisation byter system. 
 
Den andra dimensionen, Managerial benefits, syftar till att förbättra beslutsfattandet i 
verksamheten, bättre resurshantering och förbättrad prestationsförmåga.  Dessa 
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fördelar kan relateras till att systemet ger bättre information till chefer i realtid, därför 
kan de ta bättre beslut (Shang och Seddon, 2002; King och Burgess, 2006). 
 
Dimensionen som heter Strategic benefits handlar om tillväxt för verksamheten och 
hur systemet kan hjälpa organisationen att utvecklas och växa. Detta kan de uppnå 
genom att till exempel slås ihop med andra företag, affärsinnovationer eller att bli 
kostnadsledande gentemot sina konkurrenter.  Dessa fördelar bidrar till att 
organisationen ska bli konkurrenskraftig (Shang och Seddon, 2002). Chand et al. 
(2005) använder dessa klassificeringar när de tar fram ett balanserat styrkort för att 
utvärdera den strategiska betydelsen av ett ERP-system. 
 
Den näst sista dimensionen, IT infrastructure benefits, syftar till att organisationen ska 
vara förberedd på framtida och nutida affärsapplikationer. Integrationen mellan 
systemen och den gemensamma databas som systemet levererar ger organisationen en 
väg för att kunna förbättra sin IT-infrastruktur (Shang och Seddon, 2002). Det är 
viktigt att tekniken ger funktionalitet och användbarhet, vilket är av stor vikt vid en 
implementation (Keil och Tiwana, 2006). 
 
Den sista dimensionen, Organizational benefits, behandlar organisationen direkt och 
innehåller vilka fördelar som användarna kan få ut av systemet (Shang och Seddon, 
2002).  Dessa fördelar kommer vi gå närmare in på i följande avsnitt. 
 

2.3 Organisatoriska förändringar 
Shang och Seddon (2002) tog som tidigare nämnt fram ett ramverk för att klassificera 
fördelarna som en organisation kan uppnå vid implementationen av ett nytt ERP-
system. I den femte dimensionen tar de upp organisatoriska fördelar. Dessa fördelar 
innehåller att förändra tidigare arbetsmönster, empowerment, sätta upp gemensamma 
mål och visioner för hela organisationen och att underlätta organisationslärande. 
 

2.3.1 Förändrade arbetsmönster 
Vid en implementation krävs ofta en förändring av kärnprocesserna och det är viktigt 
att användarna är beredda på förändringen för att inte motarbeta implementeringen. 
Med ett nytt system kommer användarna vara tvungna att förändra sina 
arbetsprocesser (Wang och Chen, 2006). Shang och Seddon (2000) skriver att ett ERP 
system kan stödja förändringar i befintliga arbetsmönster, strukturer och processer.  
 
ERP-implementationen kommer att påverka hela organisationens funktioner och 
användarna av systemet. Förändringen av tidigare arbetsmönster och osäkerheten 
kring framtiden för användarna kan leda till att organisationen upplever ett motstånd 
mot förändringen av befintliga arbetsmönster (Hong och Kim, 2002). 
Implementationer kan alltså betyda att organisationen måste förändra sina processer 
radikalt och det blir också en radikal förändring av tidigare strukturer och 
arbetsmönster. För att motverka detta motstånd och för att anpassningen till nya 
strukturer ska gå smidigt krävs bland annat att komponenterna i organisationen, till 
exempel kulturen och rutiner, förändras i samma utsträckning (Hong och Kim, 2002). 
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2.3.2 Empowerment 
Empowerment syftar till att en individ ska känna kontroll över sitt arbete och ett visst 
inflytande över sina arbetsuppgifter. När användarna känner sig mer ”empowered” 
och har större påverkan på sina arbetsuppgifter blir individen mer självgående och 
effektiviteten kan bli högre. Eftersom empowerment är ett abstrakt ämne är det svårt 
att mäta och utvärdera med hjälp av befintliga metriker (Elmes, Strong och Volkoff, 
2005). Empowerment kan förklaras som egenmakt eller förbättrat självförtroende. 
 
Genom att ge användarna mer information och möjlighet att lösa problem som kan 
uppkomma med arbetsuppgifter kan risken minskas att användarna tappar motivation 
och tävlar mot varandra i grupper (Elmes et al. 2005). Empowerment definieras som 
att användarna får mer ansvar för att därmed kunna uppnå tidigare ställda mål med 
högre effektivitet (Elmes et al. 2005). 
 
Förhållandet mellan empowerment och kontroll är omskrivet i tidigare litteratur som 
sammanfattas av Sia et al. (2002). En syn på det hela är att empowerment och kontroll 
inte är förenliga överhuvudtaget. Empowerment kräver att högre instanser lämnar 
ifrån sig kontrollen och litar på att användarna gör ett jobb som ligger i 
organisationens bästa intresse. Den andra synen är att både empowerment och 
kontroll bidrar till det gemensamma målet att linjera individuellt beteende med 
organisationens mål. Den här synen med empowerment innebär att högre instanser 
inte nödvändigtvis behöver släppa ifrån sig kontrollen (Sia et al. 2002). 
 

2.3.3 Mål och visioner 
Implementationen av ett ERP-system kan stödja bygget av gemensamma visioner 
genom hela organisationen (Shang och Seddon, 2000). Även om organisationen är 
uppdelad i olika avdelningar underlättar systemet kommunikationen mellan dem och 
därmed kan organisationen sätta upp gemensamma mål och visioner. Avdelningarna 
kan då få mer kontakt med varandra och bli mer harmoniserade (Shang och Seddon, 
2000). 
 
Koh, Gunasekaran och Rajkumar (2008) utförde en studie på olika organisationer där 
de studerade fördelarna med ett ERP-system. Ett krav för deltagande organisationer 
var att bygga en gemensam vision som skulle genomsyra hela organisationen. Studien 
visade på att alla deltagande organisationer var överens om att de upptäckt 
gemensamma visioner som en fördel. 
 

2.3.4 Underlätta organisationslärande 
En annan fördel en organisation kan uppnå med ett ERP-system är att det underlättar 
lärandet för användarna på den operativa nivån angående organisationen och 
affärsmöjligheter (Shang och Seddon, 2000). Användarna kan även få större 
motivation att lära sig det nya systemet och de nya processerna som kan ha tillkommit 
med förändringen. Med större motivation förkortas läroperioden för användarna, hela 
arbetsstyrkan lär sig av varandra och breddar sina kunskapsområden (Shang och 
Seddon, 2000). 
 
Lärande kan definieras till att lägga fokus på individuell utveckling och låta 
användarna vara med i beslutsprocesser. Detta leder i sin tur till att användarna 
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samarbetar på ett bättre sätt och reducerar inställningen till att var och en jobbar för 
sig själv på sin avdelning. Bra organisationslärande vid en implementation leder även 
till mindre konflikter mellan avdelningar (Ke och Wei, 2008). 
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2.4 Sammanfattning av teori 
  
I detta avsnitt sammankopplas studiens två huvudteman. Först presenteras tabeller 
för respektive tema med en sammanställning av forskarnas resultat. Resultaten inom 
varje tema kopplas sedan ihop och ställs mot varandra i en löpande text. Varje stycke 
avslutas med en hänvisning till tabellerna över temaområdena. Utifrån teorin 
utformas frågor som ska vägleda insamlingen av empiri i intervjuer av konsulter.  
 
 
 

2.4.1 Tabeller över temaområdena  
 
Tabell A – ERP-konsulter och implementation 
A.1 Konsulter besitter stor kunskap om 
ERP-system och implementation av 
dessa. Därför anlitar organisationer 
externa konsulter som kan bidra till 
utvecklingen av både den tekniska och 
organisatoriska delen. Det är dessutom 
viktigt att konsulterna är med från början 
av projektet. 

Westrup och Knight, 2000; Willcocks och 
Sykes, 2000; Ko et al, 2005; Maditinos et 
al. 2011 

A.2 Konsulterna bör ha en 
verksamhetsförståelse för att kunna 
påverka det strategiska tänkandet. Det är 
också viktigt att konsulten använder och 
överför sin systemkunskap till 
kundorganisationen. Konsultens har då 
begränsningar att förstå organisationens 
strukturella, kulturella och rutin-kunskap. 
 

Westrup och Knight, 2000; Skok och 
Legge, 2002; Maditinos et al. 2011 

A.3 Förtroende för konsulten är viktigt, 
det ökar chansen för en lyckad 
implementation. När kunden har 
förtroende för konsulten och känner sig 
trygga kan de ha en bra och öppen 
kommunikation. 

McLachlin, 1999; Wang and Chen, 2006 

A.4 Om användarna inte är aktivt 
involverad och redo att införa 
förändringar är det inte troligt att 
konsulten kommer att lyckas. Användarna 
behöver även vara engagerade för att ta 
tillvara på och nyttja den kunskap om 
systemet som konsulterna har. 

McLachlin, 1999; Wang och Chen, 2006; 
Maditinos et al. 2011 
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A.5 Olika uppfattningar om vad som är 
överenskommet kan leda till att 
implementationen drar ut på tiden och de 
tänkta fördelarna kan utebli. Vanliga 
problem i en ERP-implementation är 
tidsbrist för att lära upp användarna, 
otillräcklig förståelse för systemet, 
bristande engagemang från ledningen och 
en dålig förstudie.  

Bingi et al, 1999; Sumner, 1999; 
McLachlin, 1999; Shanks, 2000; Westrup 
och Knight, 2000; Parr och Shanks, 2003 

 
 
Tabell B – Organisatoriska förändringar 
B.1 ERP implementationer kommer att 
påverka hela organisationens funktioner 
och användarna av systemet. 
Implementationer kan betyda att 
organisationen får förändra sina 
kärnprocesser, befintliga strukturer och 
arbetsmönster. Det är viktigt att 
användarna är beredda på förändringen 
för att inte hindra implementeringen 

Hong och Kim, 2002; Wang och Chen, 
2006 

B.2 Implementationen av ett ERP system 
kan stödja bygget av gemensamma 
visioner genom hela organisationen. 
Avdelningarna kan få mer kontakt med 
varandra och bli mer harmoniserade. Ett 
ERP-system kan underlätta lärandet för 
användarna angående organisationen och 
affärsmöjligheter. 

Shang och Seddon, 2000; Ke och Wei, 
2008 

B.3 Förändringen av tidigare 
arbetsmönster och osäkerheten kring 
framtiden för användarna kan leda till att 
organisationen upplever ett motstånd mot 
förändringen av befintliga arbetsmönster. 

Hong och Kim, 2002 

B.4 Empowerment syftar till att en 
individ ska känna kontroll över sin egen 
arbetssituation och ett visst inflytande 
över sina arbetsuppgifter. Empowerment 
definieras som att användarna får mer 
ansvar och på så sätt uppnå tidigare 
ställda mål med högre effektivitet. 

Sia et al, 2002; Elmes et al. 2005  
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2.4.2 Sammanfattning 
I litteraturstudien framgick det att om implementationen ska lyckas och hålla 
tidsramen och budgeten är det bra om konsulterna är med redan från början 
(Willcocks och Sykes, 2000; Ko et al. 2005; Maditinos et al. 2011). Det är viktigt att 
kunskapen som finns hos konsulten får fäste i kundorganisationen för att kunna uppnå 
de mål som organisationen satt upp (Westrup och Knight, 2000). När konsulten bidrar 
med extern kunskap för de över sin kunskap om ERP-systemet till de nya användarna 
(Ko et al. 2005). Konsulterna kan då hjälpa kundorganisationen att förändra sitt 
arbetsmönster för att passa in i organisationen (Hong och Kim, 2002). Detta är en 
organisatorisk förändring som Shang och Seddon (2000) tar upp i sitt ramverk över 
organisatoriska fördelar. (Tabell A.1 och Tabell B.1) 
 
Verksamhetsförståelse för kundens organisation och deras processer är viktigt för att 
konsulten ska kunna presentera en så passande lösning som möjligt och leverera 
förslag på förändring av kärnprocesserna (Skok och Legge, 2002; Wang och Chen, 
2006; Maditinos et al. 2011). Konsulten kan ta fram processkartor över de befintliga 
affärsprocesserna för att sedan ta fram nya förslag på hur processerna kan se ut för att 
passa in i det nya systemet. (Tabell A.2 och tabell B.1) 
 
Enligt Westrup och Knight (2000) finns det fem olika dimensioner av organisatorisk 
kunskap, varav konsulterna är begränsade till systemkunskap och strategikunskap när 
de ska bidra med sina externa kunskaper. Konsulterna kan inte hantera den 
strukturella-, kulturella- och rutin-kunskapen som finns i kundorganisationen. 
Systemkunskapen innebär att de överför sin kunskap om det nya systemet. Strategiska 
kunskapen handlar om att konsulten kan hjälpa kunden med att utforma en passande 
strategi, när de väl är insatta i kundens affärsprocesser och har en god 
verksamhetsförståelse. Väl då kan konsulten förändra arbetsmönstret och hjälpa till 
med strategin för mål och visioner som Shang och Seddon (2000) tog upp i sitt 
ramverk. Den tredje organisatoriska fördelen som Shang och Seddon (2000) skriver 
om är organisationslärande. Ke och Wei (2008) lägger fokus på individuell utveckling 
och att harmonisera avdelningar när det kommer till organisationslärande.  
(Tabell A.2 och tabell B.2) 
 
Det är viktigt med förtroende för konsulterna för att kundorganisationen ska kunna 
känna sig trygga med implementeringen. Förtroendet ökar chansen för att 
implementationen ska bli lyckad och när det finns förtroende kan det även motverka 
motstånd (McLachlin, 1999). När kunden har förtroende för konsulten och känner sig 
trygg kan de ha en bra och öppen kommunikation och diskussion under hela 
implementeringen (Wang and Chen, 2006). När kundorganisationen har förtroende 
för konsulten kan konsulten också hjälpa till med att förändra processer och arbetssätt 
men även hantera motstånd som uppstår. När implementationen leder till förändrade 
arbetssätt kan det uppstå en osäkerhet bland användarna och ett motstånd till systemet 
(Hong och Kim, 2002). (Tabell A.3 och tabell B.3) 
 
När användarna inte är engagerade och redo för förändringen kan motstånd uppstå 
mot att förändra sina tidigare processer. Användarna behöver även vara engagerade 
för att ta tillvara på och utnyttja den kunskap om systemet som konsulterna har för att 
implementationen ska lyckas (McLachlin, 1999; Wang och Chen, 2006; Maditinos et 
al. 2011). Genom att ge användarna mer information och möjlighet att lösa problem 
med arbetsuppgifter själva kan risken minskas för att användarna tappar motivation 
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och motståndet kan minskas. När användarna får ett större inflytande över sina 
arbetsuppgifter kan de känna sig mer ”empowered” (Elmes et al. 2005). Kontrollen 
över sina egna arbetsuppgifter och det ökade inflytandet kan öka motivationen och 
senare leda till större tillfredsställelse bland användarna (Sia et al. 2002). 
(Tabell A.4 och tabell B.4) 
 
Det finns många problem som kan uppstå vid en ERP-implementation. Några 
exempel är bland annat tidsbrist för att lära sig kundorganisationens processer och 
lära upp användarna, otillräcklig förståelse för systemet hos kundorganisationen och 
olika uppfattningar om vad som är överenskommet (McLachlin, 1999; Westrup och 
Knight, 2000). De mest omskrivna framgångsfaktorerna är stöd från ledningen i 
kundorganisationen, en välstrukturerad plan för tid och resurser, balanserat team av 
olika kompetenser och utbildning av användarna (Bingi et al, 1999; Sumner, 1999; 
Shanks, 2000; Parr och Shanks, 2003). (Tabell A.5) 
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3.0 Metod 
 
I metodavsnittet beskrivs det tillvägagångssättet för hur studien har utförts och hur vi 
har kommit fram till vårt resultat. Avsnittet redogör för forskningsansatsen vi har 
använt, kriterierna för urvalet av intervjupersoner, intervjupersonernas bakgrund, typ 
av intervjumetod, etiska riktlinjer, litteraturstudie, operationaliseringsschemat, 
analysmetoden för empirin. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion. 
 
 

3.1 Forskningsansats 
Den kvalitativa ansatsen är ett tolkande tillvägagångssätt där kunskapen betraktas som 
socialt konstruerad, det finns ett intresse för innebörder och för hur människor förstår 
saker. Det finns ett intresse för hur sociala gruppers aktiviteter ser ut och det finns ett 
intresse för hur olika beteendemönster, kulturella normer och språkbruk ser ut 
(Denscombe, 2009).  
 
Eftersom studien utgår ifrån konsulters arbete vid implementationer är den kvalitativa 
ansatsen att föredra. För att komma fram till resultat på frågeställningen blir det 
viktigt att genomföra intervjuer med konsulterna för att få empirin direkt från dem. 
Genom intervjuer kan vi få svar på frågor om olika personers innebörder, deras 
aktiviteter, beteendemönster, perspektiv och dessutom finns det utrymme för 
följdfrågor och mer ingående svar. Förutom intervjuer har vi även fått tillgång till 
dokument som beskriver konsulternas process över arbetet med en ERP-
implementation. 
 
Med den kvalitativa forskningsansatsen genomförde vi intervjuer med sex konsulter 
på fyra olika företag. Vi spelade in intervjuerna för att kunna lyssna igenom 
materialet flera gånger och på så vis öka förståelsen för innehållet.  
 

3.2 Urval 
Det urval som har gjorts för intervjuerna i studien är koncentrerade till personer i 
konsultföretag av ERP-system. Vi sökte efter konsultföretag i Halmstadområdet och 
skickade ut mail till konsulterna. Personerna som har intervjuats har valts ut efter att 
vara de i respektive företag som har en större erfarenhet av ERP-implementationer. 
Personerna som har intervjuats har haft olika kompetensområden, vilka innefattar 
verksamhetskonsult, seniorkonsult, upphandlingskonsult och projektledare. För att få 
en beskrivning av konsulternas olika arbetssätt valde vi att intervjua personer på både 
större och mindre konsultföretag. Vi har även intervjuat konsulter i företag som aktivt 
arbetar med verksamhetsutveckling och konsulter i företag som är mer inriktade på 
den tekniska delen.  
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3.3 Intervjupersoner 
Nedan redovisas för de företag och personer som har deltagit i intervjuerna. 
Beskrivning görs av deras roll i företaget och vad de har för bakgrund i branschen, för 
att styrka deras medverkan. 
 
Person Datum Företag Bakgrund Roll 
1 2/4-14 A - ett av de 

ledande företagen 
inom ERP system 

12 års erfarenhet som 
konsult 

Verksamhets-
konsult 

2 2/4-14 A - ett av de 
ledande företagen 
inom ERP system 

4 års erfarenhet som 
processägare och 
projektledare 

Projektledare 

3 3/4-14 B – mindre företag 
inom ERP system 

8 års erfarenhet som 
konsult 

Seniorkonsult 

4 9/4-14 C – företag som 
assisterar vid 
upphandling av 
ERP-system 

20 års erfarenhet som 
konsult inom ERP 
system 

Upphandlings-
konsult 

5 11/4-14 D – mindre 
organisation, 
ledande i Halland 
inom IT 

3 års erfarenhet som 
konsult. 

Verksamhets-
konsult 

6 11/4-14 D – mindre 
organisation, 
ledande i Halland 
inom IT 

30 års erfarenhet som 
konsult och ekonom 

Ansvarig för 
ERP-
avdelningen 

 

3.4 Semistrukturerade intervjuer 
Intervjuer passar bättre än exempelvis frågeformulär när forskaren behöver få reda på 
människors åsikter, känslor, uppfattningar och erfarenheter (Denscombe, 2009) 
 
Vid våra semistrukturerade intervjuer utgick vi ifrån kategorier och frågor som 
intervjupersonerna skulle svara på. Det gavs även flexibilitet och frihet för 
intervjupersonerna att utveckla sina egna idéer och tankar för att få mer kontext till 
svaren. Intervjupersonerna kunde ibland sväva lite utanför området i sina svar och det 
var viktigt att då leda tillbaka diskussionen på rätt spår. Vid flera tillfällen var det 
intressanta områden som vi skulle ställa frågor om längre fram, vilket vi då framförde 
och bad intervjupersonen vänta med det svaret. 
  
Intervjusättet med semistrukturerade intervjuer passar denna studie väl då erfarenheter 
och uppfattningar om konsultens perspektiv på arbetet med användarna i en 
implementeringsprocess är viktigt för studien. Att välja en ostrukturerad intervjuform 
hade gett irrelevant information och just strukturen är viktigt att upprätthålla. 
Denscombe (2009) skriver också om gruppintervjuer där det finns nackdelen att 
respondenterna kanske håller tillbaka lite på sina egna åsikter och erfarenheter. Även 
om det inte fanns möjlighet att intervjua många konsulter på samma gång hade inte ett 
sådant forum varit att föredra. 
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3.5 Etik 
Vid de semistrukturerade intervjuerna förhöll vi oss till de forskningsetiska principer 
som är uppsatta av Vetenskapsrådet (1996). Med intervjupersonernas medgivande 
spelade vi in intervjuerna. Det är viktigt att informera intervjupersonerna och få deras 
godkännande om att de blir inspelade då materialet kommer att arkiveras och ligger 
till grund för resultatet av studien. Innan intervjuerna började informerade vi 
personerna om vilka vi var, vart vi kom ifrån och vad syftet med studien var. Dessa är 
kriterier i linje med Informationskravet (Vetenskapsrådet, 1996) då det gäller att ha 
full öppenhet gentemot intervjupersonerna.  
 
Alla intervjupersoner gav sitt samtycke till intervjuerna, vilket ligger i linje med 
samtyckeskravet enligt Vetenskapsrådet (1996). Vi kontaktade alla personligen och 
gick inte genom deras chefer för att få tag på konsulterna. Ingen var påtvingad att 
genomföra intervjuerna och de hade möjligheten att avsluta intervjun när de ville. De 
hade även valet att avstå från att besvara frågor. Vi hade skickat frågorna i förväg för 
att förbereda konsulterna på vad intervjuerna skulle handla om. Detta försäkrade att 
den personen vi skulle intervjua var rätt person i deras företag för att svara på de 
frågorna vi hade. 
 
Vi försäkrade alla intervjupersoner om att alla personuppgifter och företagsuppgifter 
inte kommer att publiceras i studien, utan enbart kallas för ”intervjuperson x” och 
”företag x”. Efter att ha förklarat Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 1996) 
leder det förhoppningsvis till att intervjupersonerna kan känna sig mer trygga och inte 
är återhållsamma i sina svar.  
 
I enlighet med Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1996) klargjorde vi att deras svar 
på frågorna endast kommer att användas till denna studie. Ingen information kommer 
att lämnas ut till andra företag eller andra studier utan deras tillåtelse.  
 

3.6 Litteraturstudie 
För att samla in teori använder vi oss utav en litteraturstudie för att skapa en förståelse 
för konsultens arbete med en implementering av ett ERP-system. Samt för att få en 
förståelse av de organisatoriska förändringar som kan ske i kundorganisationen med 
fokus på användarna. Efter en bred litteraturgranskning inom området ERP-system 
och dess fördelar fokuserades studien på konsultens arbete med de förändringar som 
påverkar användarna vid en implementation av ett ERP-system. 
 
Noggrannheten i studien kommer att försäkras genom användandet av de teorier som 
återfinns i befintliga vetenskapliga artiklar, akademiska journaler och konferenser. 
Majoriteten av artiklarna är hämtade från Journal of Information Systems (JIS), 
Journal of Information Technology (JIT), Journal of Enterprise Information Systems 
(JEIS), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Association for 
Computing Machinery (ACM), Americas Conference on Information Systems (ACIS) 
och Management Information Systems Quarterly (MISQ). Studien är även styrkt av 
en empirisk studie, utförd av Peter Seddon och Shari Shang, som påvisade att tänkta 
organisatoriska fördelar är svåra att realisera. 
 
Sökningar efter publikationer av de två huvudområdena (”ERP-konsulter och 
implementation” samt “Organisatoriska förändringar”) har genomförts i Google 
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Scholar. Sökmotorn söker i flera databaser och sorterar ut de mest relevanta 
artiklarna. De vetenskapliga artiklarna som sökningarna resulterat i har granskats och 
bedömts efter de mest citerade forskarna. Utöver de vetenskapliga artiklarna har 
studien även baserats på publicerade böcker. 
 
I litteraturstudien om de organisatoriska förändringarna används ramverket från 
Shang och Seddon (2002) som tar upp en kategori för att lyfta fram de fördelar ett 
ERP-system kan ge användarna. Kategorin innehåller fyra delkategorier som förklaras 
i närmre detalj; empowerment, ändra arbetsmönster, utveckla organisationslärande 
och att bygga en gemensam vision. Det är här avgränsning görs då studien granskar 
hur konsulterna arbetar med delkategorierna tillsammans med kundorganisationen för 
att bidra med användarutveckling vid en implementation. 
 
Litteraturstudien avslutas med en tabell med forskarnas resultat och en 
sammanfattning där studiens tema kopplas samman. I tabellen sammanfattas 
forskarnas resultat för att få en överblick över teoriavsnittet. 
 

3.7 Operationalisering 
Operationaliseringsschemat (se bilaga 8.2) följer samma struktur som 
litteraturstudien. Operationaliseringen är indelad i två teman – ”ERP-konsulter och 
implementation” samt ”Organisatoriska förändringar”. Frågorna har tagits fram 
baserat på tidigare forskningsresultat, som det hänvisas till. Meningen med 
indelningen är att lätt kunna härleda frågorna tillbaka till respektive forskare. Genom 
att använda ett operationaliseringsschema kan frågorna delas in i olika områden under 
varje tema, vilket även gör det lättare att genomföra de semistrukturerade intervjuerna 
när det finns områden att förhålla sig till. 
 

3.8 Analysmetod 
För att analysera vår insamlade empiri använder vi oss utav innehållsanalys. Detta är 
en metod för att skapa meningsfulla slutsatser från data till kontext (Elo och Kyngäs, 
2007). Målet är att få en kompakt och bred beskrivning av fenomenet vilket resulterar 
i koncept eller kategorier som beskriver fenomenet (Elo och Kyngäs, 2007). Våra 
kategorier har utformats med en grund i teorin, utvecklats i 
operationaliseringsschemat för att sedan få fler underkategorier i sammanställningen 
av resultatet. I en iterativ process lyssnade vi igenom de inspelade intervjuerna för att 
bli välbekanta med innehållet. 
 
I sammanställningen av empirin har vi använt oss utav meningskoncentrering. Genom 
meningskoncentrering kan forskaren sammanställa empirin genom att ta ut de 
viktigaste delarna för att korta ner svaret och få fram svaret av frågan på ett 
effektivare sätt (Kvale, 1997). När vi lyssnade igenom innehållet från de inspelade 
intervjuerna kunde vi sammanställa material som passade in i de olika kategorierna. I 
många fall uppkommer diskussioner som har sammankopplingar i flera kategorier där 
vi fick ta beslut om vart de skulle hamna. Elo och Kyngäs (2007) beskriver 
problematiken då intervjuer inte är linjära och stycken kan innehålla inslag som kan 
passa in i flera kategorier. Känslan av osäkerhet i analysprocessen är vanlig och det 
krävs viss tolerans.  
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Med meningskoncentrering lyfter vi fram citat som speglar de olika konsulternas 
perspektiv på deras egen roll vid en implementation. Genom att använda citat styrker 
vi tillförlitligheten i den empiriska datan och kan sammanfatta ett svar på en fråga.  
 
Resultatet av den teoretiska litteraturundersökningen jämförs med resultatet som 
framkommer i den empiriska undersökningen. Det som vi sökte efter är mönstret 
mellan befintlig forskning och studiens empiriska data. På detta sätt kan vi visa på 
likheter och skillnader av teori och empiri. De jämförelser vi gör av teori och empiri 
är samlade under varje temaområde i avsnittet ”Resultat och analys” (se avsnitt 4.0). 
 

3.9 Metoddiskussion 
Vi är väl medvetna om att valet av intervjupersoner, både antalet av dem och deras 
befattningar, påverkar slutresultatet av vår studie. Det kan vara svårt att generalisera 
för konsulters arbete överlag med tanke på det antal intervjupersoner vi hade. Dock 
försökte vi skaffa ett tillräckligt stort urval för att kunna se likheter i hur konsulterna 
arbetar i branschen. Detta anser vi att vi lyckades utföra till en acceptabel nivå. 
 
I våra semistrukturerade intervjuer var det vid två tillfällen vi intervjuade två 
konsulter samtidigt. I vår sista intervju var den ena intervjupersonen chef över den 
andra. Detta framgick ganska tydligt då det kändes som den andra konsulten höll 
tillbaka något om sina egna erfarenheter i arbetet med kunden. Varje svar påbörjades 
med en mindre eftertänksamhet över vad hon skulle säga och formulera sig. 
Jämförelsevis kunde chefen prata fritt och var inte sen med att lägga in personliga 
värderingar. Först när chefen erkände problem kunde konsulten hålla med och berätta 
om svårigheterna inom vissa områden. När vi bokade intervjuerna var det inte vår 
mening att genomföra dem med två konsulter åt gången. Självklart blev vi glada över 
att få möjligheten att intervjua fler konsulter och att få in fler svar och erfarenheter. I 
efterhand kan det diskuteras hur väl detta fungerade. När en erfaren konsult själv 
pratade och var anonym kom vi djupare in på misslyckanden och faktorer som kan 
påverka. Det kändes som det var en större öppenhet i diskussionen och det var lättare 
att få ut information som inte enbart var inlärda, automatiska svar. 
 
Vi upptäckte också under intervjuerna att vissa frågor var svåra att greppa för 
konsulterna. Framförallt när vi frågade om de olika kunskapsområdena som en 
konsult kan besitta. Det krävdes ofta förklaring på vad vi menade och ofta ville 
intervjupersonerna relatera till andra områden. Det kan krävas en viss förklaring av 
vissa ord för att garantera att konsulterna förstår begreppet och kontexten. Till 
exempel när vi frågade hur konsulterna arbetar med och tar till vara på den 
strukturella kunskapen som kan finnas hos kunden. När vi fick förklara att frågan 
handlade om hur konsulterna arbetar med att försöka hitta personer som sitter på 
betydande information kunde vi få trevande svar. 
 
Även när vi frågade om konsulterna arbetade med strategin tillsammans med kunden 
för det nya systemet förekom oklarheter. Vi fick som svar att strategin de arbetade 
med var att inte överföra dåliga arbetsmönster, vilket inte riktigt var strategi i den 
kontexten vi menade. Det kunde i de fallen kännas att vi fick svar som konsulterna 
kände sig tvungna att säga eller att konsulterna relaterade till andra saker än det vi 
menade. 
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Det kan anses nämnvärt att vi inte intervjuar användare i och med att studien i allra 
högsta grad berör dem. Vi valde istället att fokusera på konsulten vid en ERP-
implementering och hur de arbetar med dessa områden.  
 
Det kan ses som en nackdel att vi enbart sökte efter vetenskapliga artiklar med 
Google Scholar, men då sökmotorn söker igenom flera olika databaser är det större 
chans att hitta relevanta studier på ett snabbare sätt. De sökresultat vi fick upp och 
granskade var relevanta för vår studie och vi ansåg inte att vi behövde leta mer 
material på fler ställen. 
 
Vi valde att använda oss utav innehållsanalys i vår analysmetod eftersom vi hade 
klara kategorier som växte fram från vår litteraturstudie. Nackdelen med valet av 
analysmetod kan vara att missa viktiga kategorier inom konsulternas arbetssätt. Vi 
koncentrerade oss på kategorierna vi använde oss utav i vår litteraturstudie och 
utvecklade vårt operationaliseringsschema och intervjufrågor efter dem. Kategorierna 
låg till grund för frågorna vi ställde till konsulterna och det var kring de kategorierna 
som diskussionen fördes. I litteraturstudien försökte vi vara så grundliga som möjligt 
för att plocka ut de väsentliga delarna av en konsults arbete i ERP-implementationer 
samt vilka organisatoriska förändringar som sker med fokus på användarna. Vi anser 
att den teori och kategorierna vi höll oss till var det som främst passade denna studie.  
 
Vi använde oss av meningskoncentrering när vi analyserade det insamlade materialet 
för att kunna påvisa likheter och skillnader i konsulternas svar. Risken som kan 
uppstå med detta är att viktiga skillnader i likartade svar från konsulter kan försvinna 
då de komprimeras ihop. Detta försökte vi vara försiktiga med och såg till att vi 
endast använde meningskoncentrering där konsulterna sa överensstämmande saker. 
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4.0 Resultat och analys 
 
Här presenteras det resultat vi har fått fram från våra intervjupersoner, se tabell i 
avsnitt 3.3. Kategorier och påstående är hämtade från operationaliseringsschemat 
(bilaga 8.2) och litteraturstudien. Först är empirin från intervjuerna sammanställd, 
sedan en analys utav den med sammankopplingar till teorin och avslutas med en 
sammanfattning av varje kategori.  
 
 

4.1 ERP-konsulter och implementation 
Temat är indelat i underrubriker för att hantera olika områden för en ERP-konsult i en 
implementationsprocess. Det är samma områden som intervjuerna har strukturerats 
upp med.  

4.1.1 Konsulten bidrar med extern kunskap 
 
Empiri 
När vi frågade om hur viktigt det är att konsulten är med från början av projektet och 
vad det har för konsekvenser om de inte är det, började intervjuperson 2 berätta om ett 
projekt han varit med om där konsulterna inte kom in i projektet från början. De hade 
inte kunnat genomföra en ordentlig förstudie vilket ledde till dålig koll på vad som 
hade genomförts och på vilket sett. Projektet tog då längre tid att färdigställa jämfört 
med andra projekt och projektet blev även mer kostsamt i slutändan för 
kundorganisationen. 
 
Det inte är ovanligt, berättade intervjuperson 4 att han kommer in i pågående projekt. 
Han berättade om ett projekt där det hade skurit sig rejält mellan leverantör och kund, 
då fick han gå in och agera medlare mellan parterna för att lösa situationen. Problemet 
låg i att parterna inte var överens om vad som var överenskommet. Det grundade sig i 
att kunden hade för stora förhoppningar på det nya systemet och hade antagit att visa 
funktioner ingick.  
 
”Det är upp till kunden att hålla koll på vad som ingår och det är hos dem som 
ansvaret ligger.” – Intervjuperson 4.  
 
Intervjuperson 4 berättade att det då även är viktigt att beställaren i 
kundorganisationen har erfarenhet och kompetens. Om konsulten inte är med från 
början av projektet försvårar det deras arbete. Eftersom slutresultatet är kundens 
ansvar och det är dem det drabbar om något går snett är det bäst om konsulten är med 
från början för att tillsammans sätta upp och vara överens om riktlinjer för projektet. 
 
Det är viktigt för konsulten att vara med i början av projektet berättade intervjuperson 
5 och 6 i företag D. Företaget arbetar med ERP-systemet Pyramid, vilket passar 
mindre företag upp till 50 användare. De berättade att det var viktigt att ha med en 
konsult redan vid första mötet, för att säkerställa att deras system passar in hos deras 
kund.  
 
För företag D var det dock inte ovanligt att de kom in i pågående projekt, där kunden 
inte är nöjda med pågående implementation. Problemet ligger då i att konsulterna inte 
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haft tillräcklig förståelse för företagets processer och därmed rekommenderat fel 
system, berättade intervjuperson 5 och 6. 
 
”Det är viktigt att vara försiktig med vad man lovar, vilka effekter och förbättringar 
det nya systemet bidrar med.”  – Intervjuperson 6 
 
I vissa fall berättade intervjuperson 5 och 6 att de tackar nej till affären ifall de inte 
tror att ett nytt system skulle vara gynnsamt för deras kund, de anser i vissa fall att 
problemen de har kommer att överföras till nya systemet och det skulle vara bättre att 
vidareutveckla det befintliga. Utan extern kunskap från konsulter redan i början av 
projektet finns det risk för kunden att göra fel. 
 
Vi fortsatte och var intresserade av hur de olika konsulternas implementationsprocess 
ser ut från första mötet till färdig implementation. Företag A och B har en specifik 
process som de följer när de implementerar ett nytt ERP-system. Intervjuperson 1 och 
2 visade deras modell som bestod av en utförlig förstudie där de lärde sig om kundens 
verksamhet, ritade upp processkartor för att förstå deras processer och sedan diskutera 
strategi, mål och visioner. 
 
”Det är viktigt med att sätta upp mål och visioner för de närmsta 5 åren, för det 
påverkar hur de arbetar i systemet idag” – Intervjuperson 1   
 
Det är inte bara viktigt att lära sig om kundens verksamhet hur de arbetar i sina 
processer, men även att sätta upp mål för framtiden, berättade intervjuperson 1. För 
att nå de uppsatta målen är det viktigt att organisationen får in ett system som stödjer 
dem och hjälper dem att nå dit. 
 
I företag B, berättade intervjuperson 3 att de också arbetade efter en modell som 
guidar dem i deras arbete. Även den modellen har ett antal steg som konsulten ska 
följa, men i deras fall arbetar de inte med verksamhetsutveckling på samma sätt. Båda 
modellerna består av en förstudie för att lära sig om kundorganisationen, en plan för 
ett passande system och de sätter upp en deadline för projektet och gör upp en budget. 
Det som särskiljer dem är att i företag A arbetar de även med 
verksamhetsutvecklingen och hjälper till i utformningen av mål och visioner.  
 
Intervjuperson 3 berättade vidare att de inte hjälper kundorganisationen med deras 
strategi för verksamheten och heller inte i utformningen av mål. De gör inga 
processkartor för att utveckla processerna, endast för att stänga de gap som kan uppstå 
mellan deras sätt att arbete i affärsprocesserna och hur det nya systemet ser ut. 
 
I företag D har de ingen specifik process som de följer. Varje nytt möte med en 
potentiell kund börjar med att intervjuperson 6 sätter sig ner med kunden för att prata 
igenom kundens behov och lägga upp en plan.  
 
”Jag har lite olika tankar om hur processen ser ut, men det finns inget nedskrivet.” – 
Intervjuperson 6. 
 
Efter första mötet kan sedan andra konsulter komma in och projektet startar upp. Hur 
de sedan arbetar kan se lite olika ut, beroende på vad kunden vill ha hjälp med.  
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Vi frågade vidare hur viktigt konsulterna ansåg det var med extern kunskap vid en 
ERP-implementation. I början av ett nytt implementerings-projekt började både 
företag A och B med en förstudie. Intervjupersonerna i de företagen berättar att 
förstudien är viktig för att sätta upp tidskravet på projektet genom att förstå vad det är 
kunden är i behov av för system. Intervjuperson 1 berättar om deras företags process 
för en ERP-implementation, där hon lyfter fram hur viktigt det är med extern kunskap 
när det kommer till att byta system.  
 
”Förr bestod en implementation av att ett företag bytte ett system mot ett annat. Idag 
handlar det om så mycket mer” – Intervjuperson 1  
 
När företag byter system idag ingår strategi, processutveckling, implementation och 
effekthemtagning, berättade intervjupersonerna i företag A och D. Med sin kunskap 
och erfarenhet kan de i strategifasen se vilket ERP-system som är mest lämpligt för 
deras kund, som styrks av intervjuperson 1: 
 
”För att få ett system som passar är det även viktigt att se till det stora hela.” 
 
Konsulter som arbetar med implementationer besitter en stor kunskap och erfarenhet, 
till skillnad från en organisation som kanske bara genomför 1-2 systembyten med 
samma användare, berättade intervjuperson 3. Alla intervjupersoner är överens om 
hur viktigt det är med extern kunskap vid systembyten, vilket summeras upp bra i ett 
påstående av intervjuperson 3: 
 
”Konsulter har erfarenhet från 100 systembyten och liknande projekt.”  
 
Vi fortsatte sen och frågade om hur konsulter kan överföra sin kunskap på bästa sätt, 
hur de säkerställer att kunskapen har fått fäste och vad det finns för svårigheter. Alla 
intervjupersoner berättade om hur viktigt det är att hålla utbildningar där de kan 
förmedla sin kunskap. Intervjuperson 1, 3 och 6 berättar om hur de först håller 
grundutbildningar i hur systemet fungerar för att sedan hålla utbildningar för de olika 
arbetsområdena. För att försäkra att kunskapen är förankrad genomför de tester av 
systemet med användarna. Det är svårt att säkerställa att kunskapen har fått fäste, 
berättade intervjuperson 4, men de försöker ser till att det hålls utbildningar som är 
rätt anpassade för användare och område. Han berättar även att organisationer som 
har erfarenhet förstår vikten av att testa sina användare i systemet innan det sätts i 
bruk. Svårigheterna med att förmedla kunskapen är att sätta sig in i användarnas 
befintliga kunskap, vilken nivå de befinner sig på och hur lätt de har att ta till sig ny 
kunskap, för att förklara på deras nivå, beskrev Intervjuperson 2.  
 
Det bästa sättet att överföra kunskap är att vara på plats och överföra kunskapen 
personligen, berättade intervjuperson 6. I företag D arbetar de med att säkerställa att 
både systemet fungerar som det ska och att användarna har tagit till sig kunskapen om 
det och använder det på rätt sätt genomför konsulterna själva först ett test i systemet. 
De ser först till att alla processerna fungerar så som de har uppfattat dem och sedan 
får användarna testköra. I företag D utbildar de oftast bara processägarna, vilka i sin 
tur sedan får utbilda deras användare vidare, berättar intervjuperson 6. Deras kontakt 
och utbildning med kunden fortsätter även efter implementation då det kommer 
regelbundna uppdateringar i systemet. De har frukostmöten varje månad med 
representanter från kundföretagen för att uppdatera dem och visa ny funktionalitet.  
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”Oftast är det efter användande av systemet som många frågor uppkommer. Då är 
det bra att ha regelbundna uppföljningar och alla representanter kan även byta 
erfarenheter sinsemellan.” – Intervjuperson 6 
 
Analys av att konsulten bidrar med extern kunskap 
Maditinos et al. (2011) argumenterar för hur viktigt det är att konsulter är med från 
första början av en implementation. Detta är ett påstående som alla konsulter håller 
med om då de berättar om hur väsentlig den förstudie är som de gör allra först. Utan 
en förstudie kan de inte hålla koll på projektets omfattning och det kan dra ut på tiden 
och kosta mer än vad som var tänkt från början. 
 
ERP-system har en stor inverkan på en organisation och kan kräva en förändring i 
verksamheten. För att kunna genomföra en lyckad implementation krävs det hjälp 
utifrån som kan bidra med kunskap (Westrup och Knight, 2000; Maditinos et al. 
2011). Som intervjuperson 1 berättade handlar en ERP-implementation om mer idag 
än enbart ett byte av system. När det kräver en förändring i verksamheten blir det 
viktigt att ta hjälp av externa konsulter som kan hantera verksamhetsutveckling och 
processutveckling för att passa in i systemet. Det blir även viktigt att konsulten är med 
från början av projektet för det inte ska bli några missförstånd om vad som ska 
genomföras, inte dra ut på tiden och bli mer kostsamt. När konsulten är med från 
början kan de genomföra en ordentlig förstudie för att inte hamna i de fallgroparna 
samt säkerställa att det nya systemet är lämpligt för kundens verksamhet. Med en 
gedigen förstudie kan rätt system väljas som även ger stöd åt den strategi med mål 
och visioner som har tagits fram.  
 
Som intervjuperson 3 nämnde har konsulter erfarenhet från 100 implementationer 
sedan förr och vet då bättre hur det ska hanteras. Detta visar även på konsulternas 
betydande roll för förändringar i kundorganisationen, då de inte bara utvecklar den 
tekniska delen utan även kan påverka den organisatoriska delen. Willcocks och Sykes 
(2000) förklarar att extern kunskap och perspektivet från konsulter kan bidra och 
gynna utvecklingen av organisationen.  
 
Konsulten ska överföra sin kunskap om systemet till användarna i 
kundorganisationen; det är viktigt att användarna tar till sig kunskapen och förstår hur 
systemet fungerar (Westrup och Knight, 2000; Skok och Legge, 2002).  Alla 
intervjupersoner berättar hur viktigt det är att hålla utbildningar för att användarna ska 
sätta sig in i det nya systemet. Det finns svårigheter med att veta hur snabbt 
användarna lär sig och att säkerställa att kunskapen får fäste. Konsulterna berättar att 
det är viktigt att hålla utbildningar på rätt nivå för användarna för att de ska kunna 
förstå på bästa sätt. De genomför utbildningar som är rätt anpassade både för 
användare och processområde. I företag B och D genomför konsulterna tester av 
användarna i systemet efter utbildningarna för att försäkra att kunskapen har överförts 
och fastnat. I företag D testar först konsulterna systemet hos kunden för att säkerställa 
att det fungerar som de har uppfattat kundens affärsprocesser. Detta verkar vara ett 
bra sätt att testa systemets funktionalitet innan användarna ska lära sig det. 
 
I företag A berättade de att deras medverkan avslutades när systemet var på plats, men 
om det var något problem fick kunden gärna höra av sig. Jämförelsevis håller företag 
D möte varje månad med representanter från sina kundorganisationer. Detta verkar 
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vara ett bra sätt att stärka kundrelationerna och hålla kunderna uppdaterade på ny 
funktionalitet i systemet.  
 
Sammanfattning av att konsulten bidrar med extern kunskap 
Gemensamt för alla intervjupersoner var att förstudien var viktig för att 
implementationen skulle lyckas. Med en ordentlig förstudie kan konsulterna sätta upp 
riktlinjerna för projektet och budgetera kostnader och sätta en deadline.  
 
När konsulten är med i början av projektet kan de genomföra en ordentlig förstudie 
och med sin externa kunskap kan konsulten: 
  

• säkerställa att systemet passar den tänkta organisationen 
• motverka missuppfattningar om systemets funktionalitet och funktioner 
• konsulterna kan själva testa systemet först med kundens affärsprocesser för att 

försäkra att det fungerar som de har uppfattat det 
• hålla utbildningar i det nya systemet som är anpassade för användare och 

process  
• utföra tester av användarna i systemet för att säkerställa att kunskapen har fått 

fäste 
 

4.1.2 Verksamhetsförståelse 
 
Empiri 
När vi gick in på nästa tema frågade vi hur konsulterna arbetar med att lära sig om 
kundorganisationen och deras affärsprocesser och alla intervjupersoner håller med om 
att det är viktigt att ha en stor verksamhetsförståelse för att kunna föreslå 
systemlösningar. Det är en central del i början av deras projekt, berättade 
intervjuperson 1, 2, 3 och 6. I den förstudie som genomförs ingår det en 
verksamhetsförståelse, vilken även krävs för att kunna sätta upp en deadline då 
projektet ska vara klart. Om det inte genomförs en ordentlig förstudie där konsulten 
sätter sig in i verksamheten kan det leda till en felaktig offert och den uppsatta 
deadlinen spricker, berättade intervjuperson 1, 2, 3 och 6. 
 
I företag A går konsulterna igenom en specifik process som leder fram till 
implementationen. Första fasen är att sätta sig in i kundorganisationen och deras 
processer. Detta en kritisk fas för att projektet ska bli lyckat i slutändan, berättade 
intervjuperson 1. Konsulterna har erfarenhet av liknande organisationer och lär sig om 
sina kunders processer och rutin för att utföra specifika uppgifter.  
 
”Vi får en så pass stor förståelse för kundorganisationen att kunderna i vissa fall blir 
förvånade över hur konsulterna kan veta så mycket om deras processer.” – 
Intervjuperson 2.  
 
I företag A är verksamhetsförståelse en stor del av implementationsprocessen, vilket 
intervjuperson 1 uttrycker: 
 
”Vi sätter oss in i deras verksamhet och blir nästan en del av dem” – Intervjuperson 1 
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Fortsättningsvis på detta tema frågade vi hur konsulterna arbetar med utvecklingen av 
den organisatoriska delen. Förutom extern kunskap om ERP-system kan konsulterna 
även bidra med kunskap om verksamhetsutveckling, processutveckling, 
förbättringsförslag på processer och strategi, berättade intervjupersoner 1, 6 och 
delvis 3. Efter vi har rekommenderat ett ERP system går vi igenom alla de gap som 
kan uppstå mellan det nya systemet och sättet det företaget arbetar på berättade 
intervjuperson 1. Konsulterna hjälper då till med att förändra uppgifterna som utförs 
för att stänga de gap som uppstår. Även intervjuperson 3 berättar om hur företag B 
arbetar med de gap som kan uppkomma mellan kundens processer och det nya 
systemet, att konsulterna arbetar med att göra om arbetssättet i processerna för att 
passa in i systemet. Om det skulle uppkomma ett för stort gap och skillnader är det 
inte en fungerande lösning och det kanske inte är rätt system att implementera. 
 
Vi frågade också om konsulterna arbetar med processkartläggning av kundens 
processer och utveckling av processerna för att bättre passa det nya systemet och fick 
svaren att alla företagen arbetar med att ta fram ”as is” processkartor. Det som skiljer 
företagen åt sedan är att företag A, C och D tar fram ”to be” kartor för att utveckla 
processerna och deras organisation medan företag B tar fram nya kartor för att bättre 
passa in i deras ERP-system. Båda intervjupersonerna i företag A och C drar en 
liknelse vid att ta fram nya processkartor som att bygga ett hus. Systemet och dess 
olika moduler är väggarna som utgör rummen, processkartorna är en ritning över hur 
allt ska sitta ihop och fungera och det behövs även dokumentation av bygget. Vi 
jobbar både med att anpassa verksamheten till systemet och att de kan göra ändringar 
i systemet för att passa verksamheten, berättade intervjuperson 6. Han säger också att 
processkartorna är till för att ge användarna en bättre översikt över hela processkedjan 
för att förstå sin egen roll bättre och vad det är som deras output i processen leder till. 
Han sa att det kan vara svårt att få med alla i den operativa delen i större företag och 
stora systembyten. I företag D arbetar de med mindre kundorganisationer och han sa 
att det är lättare att ta hänsyn till arbetsuppgifterna i alla processer. Dock sa han även 
att det inte är alltid som de gör processkartor för alla i kundorganisationen. 
 
Analys av verksamhetsförståelse 
Konsulterna bör ha en stor verksamhetsförståelse för att kunna identifiera problem 
och tillämpa sin kompetens och bidra med lösningar (Skok och Legge, 2002; 
Maditinos et al. 2011). Alla intervjupersoner är överens om att en stor 
verksamhetsförståelse är kritisk för att kunna föreslå ett passande ERP-system och för 
att kundorganisationens processer ska fungera i det nya systemet. 
Verksamhetsförståelse är en central del i den förstudie som konsulterna gör, vilket 
även är kritiskt för konsulten när de ska föreslå ett passande system. 
 
Genom att förstå verksamheten och deras specifika processer kan de rekommendera 
den mest lämpade lösningen av ERP-system. Det blir viktigt att konsulterna har en 
stor förståelse för deras kunds verksamhet och deras specifika processer för att med 
sin erfarenhet och kunskap kunna rekommendera ett system. Företag A och D verkar 
göra detta på ett bra sätt, då de även har stor erfarenhet av verksamhetsutveckling. 
Inte alla konsultföretag arbetar aktivt med den delen, och blir då begränsade i sitt 
arbete med implementation av ERP-system.  
 
Konsulter kan bidra till och gynna utvecklingen av organisationen (Willcocks och 
Sykes 2000). Intervjuperson 1, 2, 3 och 6 berättade att konsulterna kan bidra med 
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kunskap om verksamhetsutveckling, processutveckling, strategi och de kan hjälpa till 
med att utveckla hur användarna arbetar för att stänga de eventuella gap som uppstår 
med arbetssättet i de nya processerna. Konsulterna ritar upp processkartor för att 
förstå kundens processer. Utifrån det kan konsulterna sedan rita upp förslag på nya 
processer som är lämpliga för kunden i det nya systemet. 
 
Sammanfattning av verksamhetsförståelse 
I förstudien ingår det att konsulten lär sig om kundens verksamhet. Alla 
intervjupersoner var också överens om att det krävs en stor verksamhetsförståelse för 
att kunna rekommendera en passande lösning. 
 
I konsulternas arbete ingår det att sätta sig in i kundorganisationens verksamhet. Det 
är en viktig process som leder fram till implementationen och är en kritisk fas för att 
projektet ska bli lyckat. Det är viktigt att förstå kundorganisationen, deras 
affärsprocesser och rutin för hur de utför uppgifter för att kunna föreslå ett lämpligt 
ERP-system. För att kunna göra detta tar konsulterna fram processkartor för hur det 
ser ut. I företag A och D tar de sedan fram förslag på processkartor för hur de nya 
processerna kan se ut i det nya ERP-systemet. Detta är ett bra tillvägagångssätt för att 
leverera förbättringsförslag och även försäkra sig om att de har rätt uppfattning om 
deras verksamhet och hur de utför uppgifterna.  
 
De nya processkartorna borde även användarna ta del av för att ge dem en bättre 
översikt över hela processkedjan. De kan då både förstå sin egen roll bättre, förstå vad 
deras output i systemet leder till och få större kännedom om verksamheten. När de får 
en bättre processöversikt förstärker det användarnas insikt om verksamheten och 
utvecklingen.  
 

4.1.3 Organisatorisk kunskap 
 
Empiri 
När vi gick in på nästa frågade vi konsulterna om de hjälper kunden med utvecklingen 
av en strategi som passar det nya systemet och i utformningen av mål och visioner. Vi 
tar i ett tidigt stadie tag i mål och visioner för kundorganisationen, berättade 
intervjuperson 1 och 2. Även i företag D berättar intervjuperson 5 och 6 om hur de 
arbetar utifrån hur deras kund vill ha sin verksamhet om 5-10 år. Det är viktigt för 
konsulterna att jobba med strategin för att den ska passa kunden och säkerställa att de 
får rätt system. Intervjuperson 1 berättar hur viktigt det är med uppsatta mål och att 
det är ett viktigt steg i deras implementationsprocess.  
 
”Visionen, som sätts upp för 5-10 år, som organisationen ska sträva efter påverkar 
hur de ska arbeta i dagsläget.” – Intervjuperson 1 
 
Vi fortsatte på detta tema och frågade konsulterna hur de hanterar den strukturella 
kunskapen som återfinns hos användarna. Det är svårt för oss att ta tillvara på den 
strukturella kunskapen, då det svårt att veta vilka i kundorganisationen som sitter på 
betydande information om organisationens olika affärsprocesser, berättade 
intervjuperson 6. 
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”Vi arbetar med att försöka hitta ambassadörer för projektet som kan bidra till 
projektets genomförande.” – Intervjuperson 6 
 
Vi försöker hitta de personer som sitter på betydande kunskap i organisationen, 
berättade intervjuperson 3. De försöker kartlägga kunskapen för att kunna sprida den 
vidare. 
 
”Det finns de i organisationer som sitter på mycket information, men de är svåra att 
lokalisera.” – Intervjuperson 6 
 
Intervjuperson 3 berättade att när de kör tester av systemet med användarna kan 
konsulterna i de momenten enkelt se vilka som har lätt för att lära sig systemet och 
vilka av användarna som känner till processerna bäst. Han berättar att det är ett 
känsligt ämne, men att de i vissa fall kan föreslå nya roller och nya processägare efter 
vad de anser passar. 
 
Vi frågade också hur konsulterna hanterar rutinkunskapen, hur användarna är vana 
vid att utföra sina uppgifter i processerna och intervjuperson 4 berättade att 
rutinkunskapen som finns i att utföra uppgifter på ett visst sätt i de gamla systemen 
kan vara svåra att komma ifrån. Det är något vi arbetar med för att inte föra över till 
det nya systemet, berättade intervjuperson 3. Det kan finnas de system som är helt 
specialbyggda för en viss process, vilket är svårt att komma ifrån, berättade 
intervjuperson 4.  
 
”Den enda strategi vi hjälper till med är systemrelaterad och att inte föra över gamla 
arbetssätt till nya systemet” – Intervjuperson 3 
 
Analys av organisatorisk kunskap 
Enligt Westrup och Knight (2000) kan en konsult påverka den organisatoriska 
kunskapen inom två områden – lära dem ett nytt system och hjälpa dem med 
utformningen av en strategi som passar det nya ERP-systemet. Intervjuperson 6 säger 
att det är viktigt att jobba med strategin för att den ska passa kunden och säkerställa 
att de får ett system som passar dem. Intervjuperson 1, 2, 5 och 6 berättar att de tidigt 
hjälper till med utformningen av mål och visioner i kundorganisationen. Visionen för 
5 år framöver påverkar hur de ska arbeta idag. 
 
Westrup och Knight (2000) skriver att konsulter är begränsade och kan bara verka i 
system- och strategi-områdena, de kan inte hantera rutinkunskapen som innebär den 
tysta kunskapen om hur uppgifter utförs. Både intervjuperson 1 och 3 berättar om hur 
konsulterna arbetar med kartläggning av processerna för att de ska passa systemet. 
Genom att göra den kartläggningen får de fram hur uppgifter utförs, även om det finns 
en viss begränsning, men det visar på att det är ett område som konsulterna kan arbeta 
med och göra förbättringar i. Detta är även ett område som är viktigt då det behandlar 
hur användarna arbetar. För att förbättra de organisatoriska fördelarna med ett ERP-
system kan det vara viktigt att ta tag i rutinkunskapen och analysera hur användarna 
arbetar i processerna.  
 
När konsulterna får hjälp av användarna med kartläggningen av processerna kan de 
hitta användare som sitter på betydande information om rutinen och arbetssätten. 
Även i testerna av användarna i systemet kan konsulterna se vilka som har lätt för att 
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lära sig och tagit till sig kunskapen. Det blir då lättare att föreslå roller för nya 
arbetsuppgifter.  
 
Det hade varit gynnsamt om konsulterna arbetade med strategin, men även med den 
strukturella kunskapen – den kunskapen som återfinns hos användarna och deras 
erfarenheter. Intervjuperson 6 berättar om hur de försöker hitta ambassadörer i 
kundorganisationen som sitter på mycket information, strukturell och rutinkunskap. 
Om konsulterna kan ta till vara på den kunskap som användarna kan sitta på och 
sprida den vidare i organisationen skulle det vara en stor organisatorisk fördel, som är 
direkt kopplad till organisationslärande i Shang och Seddons (2002) ramverk.  
 
En ny process i ERP-systemet kan ta hand om en tidigare fysisk händelse, vilket leder 
till att arbetsuppgifter ändras eller till och med att jobb försvinner. Om användarna 
kan vara med och påverka förändringar och ge sin syn på vad som är bra respektive 
dåligt i gamla systemet kan det öka självkänslan och ger dem mer empowerment. 
 
Sammanfattning av organisatorisk kunskap 
Den organisatoriska kunskapen är indelad i fem områden: systemkunskap, 
strategikunskap, strukturell kunskap, rutinkunskap och kulturell kunskap. Enligt 
Westrup och Knight (2000) är konsulterna begränsade till de två första; de kan bara 
påverka systemkunskapen genom att lära upp organisationen i ett nytt system och de 
kan hjälpa till med att utveckla strategin. De två kunskapsområdena är de mer 
självklara att utveckla. De tre andra områdena är direkt relaterade till de mjuka 
faktorerna i företaget – personalen. De områdena kan konsulten arbeta med genom att 
hitta ambassadörer i kundorganisationen. För att realisera de organisatoriska 
fördelarna kan det vara dessa områden som det krävs vidare forskning kring. Det 
borde inte finnas någon begränsning endast för att det är mer vanskliga områden att ta 
tag i.  
 

4.1.3 Förtroende 
 
Empiri 
Inom nästa tema frågade vi konsulterna varför det är viktigt för konsulterna att skapa 
förtroende och alla intervjupersoner tyckte det var viktigt att skapa förtroende. De 
berättade att om det inte fanns något förtroende för konsulten kunde inte projektet 
genomföras eftersom alla hade satt sig emot och ifrågasatt det.  
 
Förtroende är inte bara viktigt för att implementationen ska bli lyckad. Det kan även 
vara avgörande för vilket konsultföretag som ska få jobbet. 
 
”Förtroende är viktigt att få som konsult, det är vad som kan avgöra då en 
kundorganisation väljer mellan två liknande förslag från två olika konsultföretag” – 
Intervjuperson 3  
 
Förtroendet kan vara avgörande om det är två liknande förslag, berättade 
intervjuperson 3 men intervjuperson 6 berättade också att förtroendet kan avgöra om 
det ena förslaget är dyrare än det andra.  
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”Förtroende för konsulten är avgörande och kommer även före priset och vad det är 
för system.” – Intervjuperson 6 
 
 
Vi ville också veta hur konsulterna arbetade med att skapa förtroende hos kunden och 
alla konsulter arbetade aktivt med att skapa förtroende på något sätt och vi fick en hel 
del bra svar.  
 
”Konsulterna måste först få förtroende hos ledningen i kundorganisationen för att det 
sedan ska spridas vidare till personalen.” – Intervjuperson 1. 
 
”För att få förtroende gäller det att vara prestigelös, ta hänsyn till att det kan ta tid 
för användarna att förstå det nya systemet och ha ett stort tålamod” – Intervjuperson 
3.  
 
”Förtroendet är väldigt viktigt för leverantör och upphandling, vilket de kan erhålla 
genom att göra ett bra jobb och visa intresse för varje jobb.” – Intervjuperson 4 
 
”Förtroende byggs uppifrån och ner.” – Intervjuperson 6 
 
Analys av förtroende 
Förtroende för konsulten ökar chansen för en lyckad implementation (McLachlin, 
1999; Wang and Chen, 2006). Självklart är det viktigt att det finns ett förtroende för 
att implementeringen ska bli lyckad, därför är svaren inte så överraskande. Det 
viktigaste var att få ut information om hur konsulterna kan arbeta med att bygga upp 
förtroendet. En intressant sak som kom fram var att det inte bara är viktigt att det 
finns förtroende för att implementationen ska lyckas, men även vara en viktig faktor 
som kan gå före pris och val av system. 
 
Sammanfattning av förtroende 
Intervjupersonerna säger att de kan skapa förtroende hos kunden genom att vara på 
plats och göra ett bra jobb. Alla är även överens om att det är kritiskt att ha ledningens 
förtroende för att det sedan ska spridas ner i organisationen. Genom att vara på plats 
blir det även lättare att ta tag i frågor som kan komma upp angående 
implementationen och om det uppstår motstånd bland användarna kan man prata med 
dem direkt, säger intervjuperson 5. Intervjuperson 6 säger att de skapar förtroende 
genom att sätta sig ner med kunden och prata igenom frågorna med kunden och skapa 
en relation.  
 

• Vara på plats och prata med användarna för att motverka motstånd. 
• Försöka bygga en relation med kunden.  

 

4.1.4 Användarinvolvering och acceptans 
 
Empiri 
Inom nästa tema frågade vi konsulterna hur viktigt det är att användarna är 
involverade för att projektet ska lyckas och hur projektet påverkas vid uteslutande av 
användare. När det är ett mindre företag så finns det en större öppenhet bland 
personalen, svarade intervjuperson 5 och 6. I deras företag arbetar de med mindre 
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organisationer och de säger att det inte brukar vara några problem med att involvera 
alla. När alla är delaktiga i projektet blir det lättare för användarna att acceptera det 
nya systemet. 
 
”Användarinvolvering är en viktig del och det hade inte gått att genomföra utan det.” 
– Intervjuperson 4 
 
Vikten med användarinvolvering togs upp av alla intervjupersoner. Användarna är 
viktiga att ha med för att konsulterna ska lära sig arbetsprocesserna men även för att 
användarna själva ska acceptera det nya systemet. Det är dock inte alltid som det går 
att involvera alla och utbildningarna de genomför är då begränsade till utvalda 
personer. 
 
Efter de svaren var vi även intresserade av hur ofta användarna är med från början av 
ett projekt. Alla intervjupersoner svarade att användarna alltid är med på något sätt 
från början. I större organisationer är det omöjligt att ha med alla, då får de använda 
representanter från varje avdelning. De utbildade då vissa nyckelanvändare som sedan 
skulle hjälpa resten av användarna med introduktionen av de nya arbetssätten. 
 
Vi gick vidare och frågade hur konsulterna upplever kundens engagemang och 
motstånd mot förändring från användarna och intervjuperson 1 och 3 svarade att det 
inte brukar vara ett problem med engagemang från kunden, även om det har hänt ett 
fåtal gånger. I många fall är kunden själva som driver på en verksamhetsutveckling i 
samband med byte av ERP-system, berättade intervjuperson 1.  
 
”Det är möjligt att det är ett generationsbyte då företag har erfarenhet av systembyte 
från förr och är införstådda i att det är ett omvälvande projekt.” – Intervjuperson 1 
 
Intervjuperson 3 berättade om ett projekt då kundorganisationen blev påtvingade ett 
systembyte som följd av en sammanslagning av två organisationer. Det fanns då inget 
engagemang alls från ledningen och de var tvungna att hålla ett möte med dem för att 
förklara hur viktigt det var att de var involverade i systembytet och även förklarade 
det för sina anställda. Vikten att bygga upp användarnas självförtroende, berättade 
också intervjuperson 3 om.  
 
”Det kan finnas motstånd mot ett nytt system till följd av att de inte förstår det nya 
systemet och har svårt att lära sig det, det är då viktigt att bygga upp deras 
självförtroende genom att säga att om ett år kan de det nya systemet lika bra som det 
gamla.” – Intervjuperson 3. 
 
Konsulterna kan också uppmana användarna att klicka runt i systemet för att lära sig 
det. Det bygger upp deras självförtroende och lär sig snabbare, berättade 
intervjuperson 3. Det är viktigt att förklara att även om det tar lite tid så kommer 
användarna att kunna det nya systemet lika bra som det gamla. 
 
Det är vanligt med att motstånd uppstår från användarna och att det är helt logiskt, 
berättade intervjuperson 4. Ett exempel var ett företag som skulle byta system där en 
avdelning blev påtvingade ett sämre system än deras befintliga, då det nya fungerade 
bättre i andra delar av företaget. Självklart uppkom motstånd.  
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Det finns, mer eller mindre, alltid motstånd mot systembytet bland användarna hos 
kunden. Många kan vara oroliga över sin egen position och att arbetsuppgifterna ska 
förändras men vissa kan bara motsätta sig förändringen, beskrev intervjuperson 5 och 
6. Precis som intervjuperson 3 berättade att det blir viktigt att bygga upp användarnas 
självförtroende, förklarar även intervjuperson 5: 
 
”För att användarna ska känna sig säkrare måste man prata med dem, när de får mer 
information och förstår nyttan blir de säkrare.” 
 
Vi ville också fråga konsulterna på vilket sätt användaracceptansen spelar in vid ett 
systembyte. På denna fråga svarade intervjuperson 1 att det även är viktigt för 
acceptansen av systemet att användarna förstår processen i systemet och varför de 
trycker på just de knapparna de trycker på. Om användarna får veta att deras extra 
uppgift i det nya systemet, som tar 10 sekunder att utföra, sparar 10 minuter för alla i 
slutändan, är de mer villiga att utföra sin uppgift och acceptera det nya systemet. 
 
Alla intervjupersoner var överens om när användarna får mer information om 
systemets processer blir det lättare för dem att acceptera systemet. När användarna vet 
varför de ska arbeta på ett visst sätt blir de mer benägna att följa det.  
 
Analys av användarinvolvering och acceptans 
Ett lyckat projekt är beroende av en aktivt involverad och engagerad kundorganisation 
(McLachlin, 1999; Maditinos, Chatzoudes och Tsairidis, 2011). Att användare ska 
vara med från början och acceptans av systemet är tämligen självklara saker, som alla 
intervjupersoner håller med om. Analysen kommer därför bestå av en koppling av 
användarinvolvering och acceptans till de organisatoriska fördelarna i Shang och 
Seddon (2002) ramverk. 
 
När användarna är involverade får de möjligheten att vara med och ifrågasätta och 
påverka förändringen i arbetssättet, som är en del av Shang och Seddons (2002) 
ramverk. Detta kan leda till förbättrade arbetssätt och reda ut missförstånd, motstånd 
av arbetssättet och på så vis underlätta användaracceptansen. 
 
När användarna är med från början av projektet och de får möjligheten att vara med 
och påverka kan det även förstärka deras egen självkänsla (empowerment), som är en 
del av Shang och Seddons (2002) ramverk. 
 
När användarna får information om systemets processer och varför de följer ett 
specifikt arbetssätt kan användarna få en bättre översikt på hela processen och förstå 
den bättre. Det ökar även användarnas organisationslärande, som är en del av Shang 
och Seddons (2002) ramverk. 
 
Sammanfattning av användarinvolvering och acceptans 
Användarinvolvering borde inte vara ett alternativ, det borde vara en stor del av en 
ERP-implementation. Det är en viktig del att ta tag i redan i början utav flera 
anledningar: skapa förtroende bland användarna, eliminera motstånd och 
missuppfattningar, förstå verksamheten och processerna som utförs, ta till vara på 
kunskapen, få användarna att bli engagerade och inte bara acceptera men även 
preferera det nya systemet. 
 

 33 



 

4.1.5 Problem vid implementationer 
 
Empiri 
Inom nästa tema frågade vi konsulterna om vad det finns för problem som 
uppkommer vid implementationer och intervjuperson 1, 2 och 6 berättade om att 
kunder är mognare idag. De har större kunskap om ERP-system och förstår deras 
komplexitet. Detta bidrar till att det blir lättare att skriva ihop en kravspecifikation då 
kunden inte behövde ställa tusentalsfrågor för att försäkra sig om att funktioner finns 
med. Även utvecklingen av bättre system förenklar arbetet. 
 
”Även om det fortfarande uppstår missförstånd så har det har blivit mindre än vad 
det var förr, vilket dels är tack vare bättre system.” – Intervjuperson 1 
 
Organisationer som ska installera ett nytt ERP-system har en hög förväntansnivå på 
ett nytt system, som innebär ett gap mellan kund och konsult, vilket baseras på hur det 
gamla systemet fungerade, berättade intervjuperson 3, 4, 5 och 6. Det kan bero på de 
förväntningar som kunden har på ett nytt system baseras på att de vill göra alla 
förändringar på en och samma gång, de vill för mycket på kort tid, berättade 
intervjuperson 1.  
 
Det finns problem som kan uppkomma, berättade intervjuperson 4 (som är 
upphandlingskonsult), men med en oberoende upphandlingskonsult blir det bättre 
kvalitetssäkring. Exempel på eventuella problem var att leverantören inte var 
tillräckligt seriös, inte tillräckligt bra konsulter eller att kunden ljuger genom att inte 
låtsas förstå vad som är överenskommet. Intervjuperson 4 berättade också att 
leverantören i vissa fall kan få för stor makt då de har för stor inflytande på 
implementationen. 
 
”Misslyckade projekt är vanligt, vilket beror på att leverantören är dålig.” – 
Intervjuperson 4 
 
När konsulterna bidrar med sin externa kunskap för att utveckla processerna kan de 
påverka och ändra för mycket i kundens verksamhet, berättade intervjuperson 4. Det 
blir farligt om konsulterna inte har tillräcklig verksamhetsförståelse. Alla intervjuade 
konsulter förklarar att det yttersta ansvaret om vad som ingår och vad som är avtalat 
ligger hos kunden.   
 
Vi frågade till sist om det är vanligt det uppkommer olika uppfattning om vad som är 
överenskommit och intervjuperson 1 svarade att det är sällan som det uppstår 
missuppfattning, vilket är tack vare en väl genomförd förstudie och 
verksamhetsförståelse. Med den samlade kunskapen tar konsulten fram ett skriftligt 
underlag där det klart framgår vad som är överenskommet, som ska granskas och 
godkännas av kunden. Större företag kan slarva lite med att läsa igenom allt, eftersom 
det är mer att läsa igenom, till skillnad mot mindre företag som nästan alltid har full 
koll på vad som är överenskommet med konsulten, berättar intervjuperson 1. 
Däremot, i företag B, berättar intervjuperson 3 att det alltid uppstår missförstånd om 
vad som är överenskommet och att det inte alls är ovanligt att projektet drar ut på 
tiden. Han får även medhåll från intervjuperson 4 som sa att det är vanligt med 
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missförstånd med vad som är överenskommet. Anledningen till missförstånd är att 
ERP-system är komplexa och det växer med större organisationer. 
 
Det största problemet som uppkommer vid implementationer det missförstånd mellan 
kund och konsult om vad som faktiskt är överenskommet och vad som ingår i 
systemet, då kunden tar för givet att vissa funktioner, som var standard i deras gamla 
system, även ska finnas med i det nya, berättade intervjuperson 6.  
 
Analys av problem vid implementationer 
Det verkar finnas en paradox mellan att kunder förstår sig på ERP-system bättre med 
tiden och inte behöver ställa lika många frågor för att försäkra sig om att slutresultatet 
ska bli bra. Detta har underlättat arbetet med kravspecifikationen och konsulterna kan 
lägga ner tid på andra saker. Dock verkar missförstånd fortfarande vara den största 
anledningen till misslyckade projekt. Kunderna antar att funktioner är med, som fanns 
i deras gamla system och tar det då för givet. Processkartläggningen förenklar 
kravspecifikationen, då det framgår vad som är viktigt för att passa in i systemet. Utan 
en ordentlig förstudie och kravspecifikation är det svårt att försäkra vad som är 
överenskommit. Då det är funktioner som kunden antar är med, är det viktigt att det 
finns likande eller bättre utvecklade funktioner som fångar upp deras behov.  
 
Sammanfattning av problem vid implementationer 
Enligt konsulterna ligger alltid ansvaret på kunden att de ser till att systemet passar 
och blir det missförstånd är det även kundens problem. Då konsulterna är experterna 
kan det diskuteras att det är upp till dem att se till att det finns andra funktioner som 
ersätter de gamla som inte längre är med. Om konsulterna har gjort sitt jobb och tagit 
fram riktiga processkartor över kundens affärsprocesser, vilket alla intervjuade 
konsultföretag arbetar med, borde det vara konsultens ansvar att det finns funktioner 
som stödjer de processerna, speciellt om det är funktioner som ändrats eller tagits bort 
från det gamla systemet. 
 

4.2 Organisatoriska förändringar 
Detta är det andra temat som intervjuerna har handlat om. Det innefattar en djupare 
undersökning om hur konsulterna hanterar de organisatoriska förändringar och 
användarna vid en ERP implementation. 
 

4.2.1 Verksamhetsutveckling 
  
Empiri 
När vi gick in på temat som handlar om organisatoriska förändringar frågade vi 
konsulterna om de jobbar med verksamhetsutveckling. Vi frågade också hur ofta det 
är som kunden vill ha hjälp med verksamhetsutveckling i samband med en 
implementation. 
 
Intervjupersonerna i företag A och D berättade att de har konsulter som både arbetar 
med verksamhetsutveckling och systemutveckling. Verksamhetsutveckling kommer 
alltid i samband med ett systembyte men företag kan även be om att få hjälp av 
konsulterna med verksamhetsutvecklingen oberoende av systembytet. Intervjuperson 
1 och 6 berättade att när verksamhetsutveckling sker i samband med ett systembyte 
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arbetar konsulterna ungefär halva tiden med verksamhetsutvecklingen och halva tiden 
med implementationen. Intervjuperson 1 fortsätter på detta ämne och säger att det inte 
är ovanligt att kunden själv efterfrågar verksamhetsutveckling i samband med en 
implementation av ett ERP-system. 
 
I de implementeringsfall som intervjuperson 3 varit en del i är det inte vanligt att de 
hjälper till med verksamhetsutveckling. Det gäller bara att förbättra lite här och där 
och ingen större utveckling av hela verksamheten, berättar intervjuperson 3. 
Intervjuperson 4, som snarare sitter på kundens sida istället för att vara en konsult 
som bara implementerar ett system, beskriver det på ett annat sätt än intervjuperson 3. 
Han säger att det är viktigt att försöka hjälpa organisationer att utveckla den 
organisatoriska delen i sin verksamhet. Men intervjuperson 4 håller med om att 
organisationer inte alltid är mottagliga för de förändringar som en 
verksamhetsutveckling kräver.  
 
”Organisationer tänker ofta bara på siffror och ekonomiska vinster, men en liten 
verksamhetsutveckling är ofrånkomlig” – Intervjuperson 4.  
 
Intervjuperson 1 och 2 säger att just de (intervjupersonerna) inte är så duktiga på 
verksamhetsutveckling men att det är en stor del i den modell som de använder när de 
ska implementera ett nytt system. Intervjuperson 1 säger att det är lönlöst för ett 
företag att bara byta ett system i sidled. Kunden kommer då aldrig få den upplevelsen 
som de vill ha från systemet. Intervjuperson 1 fortsätter och säger att de snarare 
jobbar med processutveckling än verksamhetsutveckling då det oftast handlar om att 
utveckla processerna för att få ut tänkta effektmål. Konsulterna går grundligt igenom 
hur verksamheten jobbar idag för att sedan tänka ut en lösning som senare ska vara en 
förbättring. Sedan sätter sig konsulterna och kunden sig ner och diskuterar hur 
processerna kanske bör göras i framtiden för att få bättre resultat. De gör sedan 
analyser av de tidigare processerna och de tänkta processerna för att se hur stort gap 
det är mellan dem, berättade intervjuperson 1. 
 
Intervjupersonerna 5 och 6 fortsätter på detta tema och säger att de ofta lägger fram 
förbättringsförslag till organisationen som skulle kunna göra att organisationen 
utvecklas, men det är individuellt om de verkligen vill göra det. Fortsättningsvis säger 
intervjuperson 5 att det är individuellt från bolag till bolag om de vill förändra sig. 
 
Vi gick vidare och frågade vilka resurser konsulterna lägger ner på att förbereda 
organisationen jämfört med resurserna som de lägger ner på den tekniska biten. Alla 
intervjupersoner var överens och beskrev att de inte lägger några stora resurser på att 
förbereda organisationen. Intervjuperson 3 berättade att det är upp till 
kundorganisationen att förbereda sig när konsulterna kommer med den tekniska 
kunskapen.  
 
”Kunden tror ofta att de vet hur de ska göra för att få maximal löning på en process” 
– Intervjuperson 1. 
 
Analys av verksamhetsutveckling 
Implementationer av ERP-system kan betyda att organisationen får förändra sina 
processer radikalt och det blir också en radikal förändring av tidigare strukturer och 
arbetsmönster (Hong och Kim, 2002). Alla intervjupersoner var överens om att det 
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krävs en verksamhetsutveckling men efter intervjuerna kan vi konstatera att 
konsulterna sällan hjälper till aktivt med att utveckla verksamheten. Intervjuperson 4 
förklarar vikten av att hjälpa organisationen att utvecklas men resterande 
intervjupersoner säger att det ofta är upp till organisationen själv och att det inte 
hjälper till i någon större utsträckning. Det är i princip endast genom att lägga fram 
förbättringsförslag som organisationen kan ta del av och sedan bestämma om de vill 
bedriva en verksamhetsutveckling.  
 
Intervjuperson 1 och 2 jobbar inte aktivt med verksamhetsutveckling utan nämner att 
de snarare jobbar med processutveckling och att utveckla kundorganisationens 
processer. Olika processkartor tas fram för att kunna identifiera problem i befintliga 
processer.  
 
Hong och Kim (2002) skriver att ERP implementationer kommer att påverka hela 
organisationens funktioner och direkt influera användarna av systemet. Konsulterna 
beskriver att de inte jobbar aktivt med detta vid implementationerna utan det är upp 
till varje enskild organisation som implementerar ett ERP-system.  
 
Sammanfattning av verksamhetsutveckling 
Konsulterna är som tidigare skrivits överens om att det krävs en viss utveckling av 
verksamheten och dess kärnprocesser. De flesta konsulterna jobbar inte aktivt med 
detta utan försöker bara leverera fram ett förbättringsförslag på hur verksamheten 
skulle kunna utvecklas. Med tanke på den externa kunskapen som finns hos 
konsulterna kan de leverera förbättringsförslag för att utveckla verksamheten i 
samband med en ERP-implementation. Konsulterna kan ta fram processkartor för att 
identifiera problem i befintliga processer. 
 

4.2.2 Anpassning till nya roller och uppgifter 
  
Empiri 
Efter att ha fått goda svar angående verksamhetsutveckling frågade vi hur konsulterna 
arbetade med att hjälpa kundorganisationen att ändra om roller och uppgifter. 
Intervjuperson 1 beskrev att kunden ofta har en tanke om hur de vill att till exempel 
en roll ska se ut. Konsulten kan i det fallet hjälpa till att få igång tankarna hos kunden 
om att en person som tidigare suttit på en avdelning kanske bör flyttas till en helt 
annan avdelning för att den har fått nya uppgifter. Intervjuperson 1 fortsätter och 
säger dock att det är upp till varje enskilt företag att fundera på om de vill ändra några 
roller eller uppgifter, men att konsulterna kan komma med inrådan på vad som kanske 
vore bäst.  
 
Intervjuperson 2 säger att ofta förstår konsulterna ganska tidigt om en person passar 
som till exempelvis processägare. Just det upplever intervjuperson 3 också att 
konsulten kan leverera input om. Intervjuperson 3 fortsätter och säger att det oftast 
handlar om kompetens och hur väl insatt en anställd är i det nya systemet, men 
förändringar i det dagliga arbetet ansvarar och bestämmer det enskilda företaget över. 
Dock föreslår oftast konsulterna vem som ska vara processägare, eftersom det kan 
påverka konsulternas arbete i slutändan, berättar intervjuperson 2. Intervjuperson 3 
beskriver också att de ofta hjälper företagen att ändra och anpassa sig till nya roller 
och uppgifter. Men det ändå är kunden som har störst kunskap om sin egen 
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organisation, även om konsulterna har stor erfarenhet från liknande fall, berättar 
intervjuperson 4.  
 
Det kan vara känsligt i organisationer att ge folk nya arbetsuppgifter då det lätt kan 
leda till att personerna hamnar på fel plats, berättar intervjuperson 6.  Intervjuperson 5 
fortsätter och säger att de inte gör något aktivt för att förändra de befintliga 
arbetsuppgifter och roller som finns i organisation. De hjälper endast till med att 
föreslå förbättringsförslag till organisationen.  
 
Vi fortsatte och frågade konsulterna hur ofta roller och arbetsuppgifter brukar 
förändras. 
 
”Förändringar i roller och uppgifter måste göras för att en organisation ska lyckas 
med en implementering.” – Intervjuperson 4. 
 
Intervjuperson 5 inledde och sa att det är svårt att säga hur ofta roller förändras men 
att det brukar hända lite då och då.  
 
I och med att systemen kan leverera större volymer av produkter på samma tid så 
beskriver intervjuperson 4 att hela arbetsmoment alltid försvinner. Intervjuperson 4 
säger också att det finns en stor dubbelsida med systemen. De tekniska möjligheterna 
som levereras är fantastiska men folk förlorar sina jobb och det leder senare till ett 
samhällsproblem. Intervjuperson 4 är tudelad till att folk tappar sina jobb och 
möjligheterna ett system kan ge en organisation.  
 
Roller förändras alltid och det är oftast ett positivt mottagande till förändringen, 
berättade intervjuperson 3.  Vidare beskriver intervjuperson 3 att i vissa fall har roller 
försvunnit då de har blivit överflödiga och arbetet bara har behövt utföras utav en 
person. Intervjuperson 3 säger att det viktigaste när en arbetsroll och uppgift förändras 
är kommunikation och syfte. Syftet med varför rollen förändras och varför den bör 
förenklas. Intervjuperson 3 fortsätter också och säger att organisationer i regel är 
villiga att förändra roller och uppgifter om syftet med förändringen beskrivs på ett bra 
sätt.  
 
Intervjuperson 6 säger att konsulten måste vara pedagogisk i läget när roller 
förändras, det är viktigt att förmedla syftet med förändringen på rätt sätt för att det ska 
kunna sätta sig hos användarna.  
 
”Det har förekommit uppsägningar.” – Intervjuperson 3 
 
”Jobb försvinner alltid... det pratas alldeles för lite om det” – Intervjuperson 4 
 
”Systemet kan bara spruta ut rapporter som kan hjälpa en sekreterare väldigt 
mycket” – Intervjuperson 4 
 
Analys av anpassning till nya roller 
Vid en implementation krävs ofta en förändring av kärnprocesserna och det är viktigt 
att användarna är beredda på förändringen för att inte hindra implementeringen, med 
ett nytt system kommer de även vara tvungna att förändra sina arbetsprocesser (Wang 
och Chen, 2006). 
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Precis som med verksamhetsutvecklingen vill inte konsulterna egentligen in och 
ändra för mycket i de befintliga rollerna som finns i organisationen. Här beskriver 
också intervjupersonerna lite olika kring deras egen roll. Intervjuperson 3 säger att de 
hjälper till med att förändra roller medan intervjuperson 5 och 6 säger att de inte vill 
in och förändra alldeles för mycket då det kan vara en känslig del.  
 
Intervjupersonerna är till viss mån överens om att det kommer att förändra roller och 
arbetsuppgifter men att det är känsligt ämne då folk ofta förlorar jobb. Hong och Kim 
(2002) skriver att förändringen av tidigare arbetsmönster och osäkerheten kring 
framtiden för användarna kan leda till att organisationen upplever ett motstånd från 
användarna. Intervjupersonerna 3 och 4 tar upp att vissa användare kan bli 
överflödiga och det kan då leda till uppsägningar. Intervjuperson 4 beskriver 
motståndet och dubbelsidan som kan uppstå med systemen. Det är omöjligt att vara 
positiv till en sådan förändring, säger intervjuperson 4. 
 
Sammanfattning anpassning till nya roller 
Det är liknande svar i detta tema som gavs under temat verksamhetsutveckling. Vissa 
konsulter vill inte in och ändra i de befintliga roller och uppgifter som finns medan 
vissa konsulter säger att de hjälper till med just detta. I och med den kunskapen som 
finns hos konsulterna bör organisationer ta till sig av de rekommendationer som ges 
från konsulter. Intervjuperson 2 beskrev att konsulten ganska tidigt förstår om det 
finns roller som borde förändras eller om en viss person passar bra på ett visst ställe.  
 
En viktig del i konsultens arbete är att förklara syftet med förändringen. Givetvis 
ligger det på organisationen att förklara för sina användare varför de genomför en 
förändring. Efter den empiriska studien framkommer det även att konsulter behöver 
förklara tydligt varför förändringen äger rum och vad som kan hända i efterhand.  
 

• Ha förståelse för att användarna kommer känna osäkerhet inför nya 
arbetsuppgifter. 

 

4.2.3 Motstånd 
  
Empiri 
När vi gick till nästa område frågade vi konsulterna om det brukar uppstå motstånd 
från chefer/mellanchefer. Intervjuperson 3 beskrev då att det största motståndet som 
han har stött på kommer från slutanvändarna. Mellancheferna vill oftast vara 
delaktiga och med i förändringen, vilket betyder att de oftast är positiva. 
Intervjuperson 3 fortsatte också och sa att mellanchefer är måna om att göra ett bra 
jobb, dels för att det finns en chef ovanför dem och dels för att mellancheferna vill 
sköta om sin avdelning. Angående den högsta ledningen som har fattat beslutet, är det 
sällan att de är med i processen, berättade intervjuperson 3. Intervjuperson 2 och 4 
håller med om att mellancheferna sällan är ett problem i en implementeringsprocess 
och att motståndet snarare ligger i dålig kunskap hos högsta ledningen och hos 
slutanvändarna. Intervjuperson 5 beskrev att motståndet sällan kommer uppifrån i 
organisationen utan att det oftast kommer från användarna som är nere på golvet. Likt 
alla andra intervjupersoner upplever inte intervjupersonerna 5 och 6 att 
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mellancheferna är ett stort problem då mellancheferna oftast vet att det krävs en 
förändring för att underlätta deras eget arbete.  
 
Vi fortsatte och frågade konsulterna om de ofta upplever motstånd mot förändringar 
bland användarna. Intervjuperson 1 beskrev då att motståndet som uppstår oftast 
bottnar i okunskap och rädsla för den nya tekniken som kommer in. Saker som är 
viktiga i de fallen, säger intervjuperson 1, är att ge tydlig information om hur det 
kommer gå till och vad syftet med förändringen är. Intervjuperson 1 fortsätter och tar 
även upp åldersproblematiken som kan uppstå. En ny ung person är mer tillgänglig 
för ny teknik än vad en äldre person är och det är viktigt att tänka på hur 
informationen förmedlas från konsulten till personer i olika åldrar. Intervjuperson 2 
berättar att en konsult måste lära sig att både utbilda en 25 åring och en 60 åring. 
Dessa kan inte utbildas på samma sätt utan konsulten måste ta hänsyn till den tekniska 
kompetensen och vilja att lära sig något nytt, säger intervjuperson 2. 
 
På frågan om på vilken nivå intervjuperson 4 upplever mest motstånd tar det tid innan 
ett svar kommer. Intervjuperson 4 beskriver att motståndet kan komma från alla delar 
i organisationen och upplever det inte som att det kommer mer motstånd från någon 
enskild del i organisationen. Intervjuperson 4 säger sen tydligt att motstånd uppstår 
framförallt när jobb försvinner. Då går det inte att vara positiv som anställd och 
frustrationen är förståelig, säger intervjuperson 4. 
 
Vi var också intresserade av att veta hur konsulterna kan hjälpa till att motverka 
motstånd som kan uppstå. Intervjuperson 3 beskrev för att på ett bra sätt kunna 
motverka det motståndet som kan uppstå, måste konsulten beskriva hur processen 
blivit förenklad och förbättrad.  
 
Intervjuperson 4 sa att motstånd mot förändringar alltid uppstår och det finns inget 
konstigt i det. Fortsättningsvis beskrev intervjuperson 4 att det är svårt att hantera det 
men att göra anpassningar i systemet kan vara en del i att försöka hantera det.  
 
Intervjuperson 6 sa att motstånd i princip alltid uppstår. Frasen ”det var bättre förr” är 
något som konsulten ofta stöter på, berättade intervjuperson 6. Intervjuperson 5 fyller 
i och säger att det ofta bottnar i rädsla och att användarna är oroliga över sitt eget jobb 
och hur det kommer att förändras. Intervjuperson 6 säger då att det är viktigt att skapa 
ett förtroende hos dem som upplever oro, kanske förklara lite extra och mer 
pedagogiskt. För att motverka oron som uppstår är det även viktigt att grundutbilda 
alla användarna, säger intervjuperson 5.  
 
Analys av motstånd 
Hong och Kim (2002) skriver att vid en förändring av befintliga arbetsprocesser kan 
ett motstånd uppstå från användarna. Detta kan bero på förändringen av deras tidigare 
trygga arbetsprocess och att de är osäkra över framtiden.  
 
Alla intervjupersoner är överens om att motstånd alltid uppstår och att det är 
ofrånkomligt. Lika överens är alla intervjupersoner om att det sällan kommer 
motstånd från mellannivån i en organisation. Detta kan då härledas till att det är 
mellancheferna som har bäst koll på förändringen och syftet med varför 
organisationen gör en förändring överhuvudtaget.  
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En viktig faktor för att lyckas med en implementering är förståelsen av att det krävs 
omfattande förberedelser innan förändringen. Implementationer som genomförts utan 
tålamod och noggrant planerande medför en stor risk för att misslyckas (Bingi et al. 
1999; Shanks, 2000).  
 
Intervjupersonerna 1, 2 och 6 tar upp kunskapen och syftet med förändringen som en 
faktor för motstånd. Detta kan härledas till att organisationen kanske inte vara helt 
förberedd på omställningen som kommer att ske vid implementeringen.  
 
Intervjuperson 6 tar upp att förklara pedagogiskt för de användare som känner oro och 
det kan vara en nyckel för att kunna utbilda användarna i förändringen. 
 
Sammanfattning av motstånd 
Att motstånd mot förändring alltid uppstår verkar inte vara någon hemlighet och det 
är något som alla konsulter har fått uppleva i någon form. Motståndet kan, bland 
annat, ligga i att konsulten förklarar på samma sätt till alla användare i verksamheten 
och att vissa då känner sig förbisprungna då de inte förstår lika snabbt som andra. Just 
den typen av motstånd kan hanteras genom att förklara förändringen på ett annat sätt 
för exempelvis äldre användare. Konsulten bör vara ödmjuk inför faktumet att det 
finns de personer som inte har systemkompetens och inte tydligt ser den förbättringen 
som kanske kommer ske. 
 
Att då vara prestigelös och ta dessa personer lite vid sidan om och förklara närmare 
kan vara ett sätt att lösa den problematiken. Alla konsulter var också överens om att 
motstånd oftast kom från användarna som ska använda systemet dag ut och dag in. 
Syftet spelar en stor i denna problematik. Kan konsulten på ett förståeligt och bra sätt 
förmedla syftet är det mindre risk att motstånd uppstår.  
 

4.2.4 Empowerment och ansvar 
  
Inom nästa tema frågade vi konsulterna om de jobbade aktivt med empowerment för 
användarna. Svaret vi fick från intervjuperson 3 var att han jobbar aktivt med 
empowerment av användarna. Detta görs genom att ge uppmuntran till användarna 
och ge dem självförtroende i systemet. Det är också viktig att i 
empowermentprocessen ha förståelse för att vissa individer inte lär sig lika fort som 
andra, säger intervjuperson 3. Konsulten ska kunna ta en individ lite vid sidan av för 
att förklara vad den inte gjorde rätt men att den kommer att lära sig bättre om det i 
framtiden. Intervjuperson 3 fortsätter och säger att det finns två sidor av 
empowerment. Vissa individer kan må bra av att få mer ansvar och på så sätt kunna 
visa för sina chefer vilka kompetenser som individen har.  
 
”Vissa känner sig förbisprungna när de får mer ansvar och empowerment” – 
Intervjuperson 3. 
 
Åldersproblematiken kommer in här det är oftast de äldre personerna som känner sig 
förbisprungna när de ska arbeta i ett nytt system, berättar intervjuperson 3. 
 
Intervjuperson 1 sa att de inte uttrycker empowerment på riktigt samma sätt som 
intervjuperson 3, men att de jobbar med att förmedla de positiva effekterna en anställd 
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kan få från att ha en större övergripande bild av hela processen. Användarna kan 
uppleva en viss rädsla när de har haft en chef som har tagit alla beslut tidigare och nu 
kommer beslutsfattandet snarare ligga på dem, berättar intervjuperson 3. En viktig del 
för att bygga empowerment hos de anställda är att systemet är vattentätt för att 
ledningen ska våga ge ifrån sig ansvar till sina anställda, berättar intervjuperson 1. 
Intervjupersonerna 5 och 6 sa å andra sidan att de inte jobbar aktivt med 
empowerment i kundorganisationerna men de upplever samtidigt att användarna mår 
bra och tycker det är roligt att få mer ansvar och kontroll över sin arbetsuppgift. 
 
Intervjuperson 4 säger som intervjuperson 3 att uppmuntran till användarna är en 
viktig del för att utveckla empowerment hos användarna. System kan ge 
empowerment för bland annat tjänsteföretag, säger intervjuperson 4. De rapporter 
som användarna kan få i realtid utvecklar och ger dem bättre beslutstöd. 
Intervjuperson 4 berättar att det oftast leder till en bättre arbetsplats där alla är 
motiverade och vill göra bra saker för organisationen. Men intervjuperson 4 beskriver 
även baksidan av att få mer ansvar som intervjuperson 3 gjorde. Intervjuperson 4 
säger bland annat att människor är olika och många tycker det är jobbigt att få mer 
ansvar och dessa personer presterar sämre. 
 
Ett annat problem som intervjuperson 6 beskriver är att användarna får mer ansvar 
men ingen befogenhet att ta beslut som de skulle kunna ta. Intervjuperson 5 stämmer 
in och säger att det i många fall är så att användarna skulle kunna ta egna och bra 
beslut men de har inte fått någon befogenhet att göra det. Intervjuperson 6 säger att 
det annars är ofta ansvar flyttas längre ner i organisationen. Fortsättningsvis beskriver 
intervjuperson 6 att många kan vara oroliga över det nya ansvaret men att de oftast 
växer och blir mer ”empowered” med uppgiften.  
 
”Det beror på vilken kultur ett företag har” – Intervjuperson 1 
 
”Vissa personer har alltid haft en chef som tagit beslut och när de helt plötsligt ska ta 
beslut själva så kan rädsla uppstå” – Intervjuperson 2. 
 
Analys av empowerment och ansvar 
Empowerment kan definieras som att användarna får mer ansvar att nå upp till 
tidigare uppställda mål, att få större kontroll över sina arbetsuppgifter och att kunna ta 
fler beslut själva (Elmes et al., 2005).   
 
Alla intervjupersoner tar upp rädslan som kan uppstå när en anställd får mer ansvar 
och kan ta fler beslut. I kontrast till vad Elmes et al. (2005) skriver. Användarna 
kanske inte alls blir ”empowered” utan de känner snarare en rädsla för all ny 
arbetsbörda som kanske kommer läggas på dem. Alla intervjupersoner har varit med 
om fall då det har varit så och tar även här upp kommunikationen som en viktig del 
för att de anställda ska må bättre.  Intervjuperson 4 säger att det är olika från person 
till person och det är något man måste ta hänsyn till.  
 
Kontrasten mellan att utveckla empowerment och befogenheter är också en intressant 
poäng som togs upp av intervjuperson 6. När användarna känner sig mer 
”empowered” och har större påverkan på sina arbetsuppgifter blir individen mer 
självgående och effektiviteten kan bli högre (Elmes et al. 2005). Effektiviteten kan 
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knappast bli högre om organisationen vill utveckla empowerment men glömmer bort 
att ge de anställda mer befogenheter att ta beslut. 
 
Sammanfattning av empowerment och ansvar 
Empowerment var ett ämne som konsulterna hade lite olika uppfattningar om. Det 
krävdes ofta en förklaring kring vad vi menade med begreppet. Efter förklaring hade 
getts var det främst intervjuperson 3 som sade att de jobbade aktivt med 
empowerment av användarna. De andra konsulterna jobbade inte lika aktivt men tog 
upp att det kunde vara viktigt att uppmuntra användarna att testa nya saker i systemet 
och att förklara de positiva effekterna med att användarna får mer kontroll och ansvar 
över sin arbetsuppgift. Alla konsulter var också medvetna om baksidan som kan 
uppstå med att försöka utveckla empowerment. Det är viktigt att konsulten kan ta 
hänsyn till att människor är olika och alla kommer inte bli lika nöjda med att få ansvar 
och kanske fler arbetsuppgifter.  
 

4.2.5 Mål och visioner 
  
Empiri 
När vi frågade konsulterna om de hjälper kundorganisationen att sätta upp mål och 
visioner för framtiden beskrev intervjuperson 1 och 2 att det sällan byggs 
gemensamma visioner och mål vid en implementering av ett nytt ERP system. 
Intervjuperson 1 fortsatte och sa dock att det märks ganska tydligt om företaget inte 
har visioner som genomsyrar hela organisationen, detta leder oftast till att företaget 
inte kommer att nå den effekthemtagning som de vill ha.  
 
Även andra konsulter är inne på samma spår. Intervjuperson 3 berättade att de hjälper 
organisationen att förankra visioner och mål som ska gå igenom hela organisationen 
men att det märks tydligt om organisationen inte har jobbat med mål och visioner. 
Intervjuperson 3 fortsätter och säger att konsulterna ibland kan behöva gå ut och 
förstärka visionerna och förklara för de anställda varför de gör en implementation. 
Det är sällan att mål och visioner är genomgående för hela organisationen, berättade 
intervjuperson 6. Det är vanligt att det kanske är en eller två personer som vet syftet 
med implementeringen och vad systemet kommer göra för organisationen i framtiden 
fortsatte intervjuperson 6. Det sätts sällan upp mål för användarna och hur de ska 
utvecklas, det är i princip bara ekonomiska mål som sätts upp i samband med en 
implementering sa intervjuperson 6. Det vore dock intressant, berättade 
intervjuperson 6, att sätta upp mål för arbetsmiljön och att det är någonting som 
konsulter skulle kunna göra i större utsträckning vid en implementering.  
 
”Jag är väldigt strikt att förklara för organisationen att de ska sätta upp mål och 
visioner.” – Intervjuperson 4.  
 
Konsulten kan hjälpa företag att sätta upp mål och visioner men det är inte bra som 
konsult att ändra för mycket i organisationen, berättar intervjuperson 4. Det är sällan 
att folket på den operativa nivån vet exakt vad företagets mål och visioner är och det 
är en svaghet. Intervjuperson 4 berättar även att det är svårt att sätta upp mål och 
visioner för att folk ofta har egna uppsatta mål som de vill uppnå. 
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”En väg att gå för att sätta mål som ska genomsyra hela organisationen kan vara att 
sätta upp nyckeltal för varje delprocessnivå. Då vet alla i organisationen vad som ska 
göras och uppnås.” – Intervjuperson 5  
 
Analys av mål och visioner  
Implementationen av ett ERP-system kan stödja bygget av gemensamma visioner 
genom hela organisationen. Avdelningarna kan få mer kontakt med varandra och bli 
mer harmoniserade (Shang och Seddon, 2000). Detta var ett ämne som var ganska 
svårbegripligt för konsulterna och de hade inte vidare bra koll på bygget av 
gemensamma visioner. Men de flesta tog upp att det är viktigt att sätta mål som ska 
genomsyra hela organisationen men att det kan vara svårt då vissa anställda kan ha 
egna mål och inte alls vara intresserade av den stora organisationens mål.  
 
Intervjuperson 1 och 2 sa dock att det märks tydligt om mål och visioner inte är 
förankrade i organisationen och alla jobbar lite för sig själva.  Intervjuperson 3 och 4 
säger att de ofta försöker hjälpa till och förklara vikten med att sätta upp mål som ska 
gå igenom hela organisationen. Intervjuperson 4 tog också upp detta som en svaghet. 
 
Koh, Gunasekaran och Rajkumar (2008) gjorde en studie på olika organisationer där 
de studerade fördelarna med ett ERP-system. De satte upp ett krav för deltagande 
organisationer att bygga en gemensam vision genom hela organisationen. Koh, 
Gunasekaran och Rajkumars (2008) studie visade på att alla deltagande organisationer 
var överens om att de upptäckt gemensamma visioner som en fördel. I vår empiri kom 
det dock fram att det sällan byggs mål och visioner som är gemensamma för hela 
organisationen.  
 
Intervjuperson 6 tog också upp en intressant sak med att sätta upp mål för 
användarnas arbetsmiljö. Att organisationen inte enbart sätter upp ekonomiska mål 
utan även mål som ska behandla arbetsmiljön. 
 
Sammanfattning av mål och visioner 
Detta ämne var också ganska svårbegripligt för konsulterna. Dock beskrevs det att 
mål och visioner alltid kommer behövas för att lyckas och att det märks tydligt ifall 
kundorganisationen inte satt upp tydliga mål. Det märks också tydligt när målen och 
visionerna inte är förankrade nere hos användarna.  
 
Intervjuperson 6 tog upp en intressant sak - organisationen kan sätta upp mål för sin 
arbetsmiljö. Det görs i princip aldrig och kan vara ett förslag till senare forskning. Hur 
ERP-system kan förbättra arbetsmiljön i en organisation. 
 

4.2.6 Organisationslärande och processöversikt 
  
Empiri 
När vi gick in på nästa tema frågade vi konsulterna om de hjälper kunden att utveckla 
organisationslärande och intervjuperson 3 sa att just organisationslärandet är viktigt 
och just processöversikten användarna kan få. Användarna måste veta varför de gör 
vissa saker istället för att bara automatiserat göra sin egen del i processen. Här tar 
intervjuperson 3 upp att konsulterna jobbar med blueprints som de visar för de 
anställda, för att de ska få en förståelse för hela processen som ligger bakom. Då kan 
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de förstå att det lilla extra en användare gör kan spara timmar för en annan användare 
längre ner i processen. Intervjuperson 3 nämner att en anställd kan uppleva en större 
glädje om den känner att den gör nytta. Företag B brukar visa ett flödesdiagram för 
alla användarna för att förankra detta, berättar intervjuperson 3. 
 
Intervjuperson 4 säger, likt intervjuperson 3, att organisationslärande är viktigt. Det 
blir ett proaktivt arbete och den anställda kan ha bättre koll på vad som hände igår och 
vad som kommer hända idag. En nyckel för att utveckla organisationslärande är 
öppenhet och att hela organisationen har tillgång till information och att de anställda 
kan ta reda på saker själva istället för att alltid rådfråga en chef, berättade 
intervjuperson 6.  
 
Fortsättningsvis frågade vi konsulterna om de arbetar med att förbättra 
processöversikten hos användarna och intervjuperson 1 och 2 svarade att de jobbar 
med processöversikt i förstudien. Där ska konsulten förklara för de anställda varför de 
gör en sak i sin process och hur det kommer hjälpa till i nästa process. Problematiken, 
berättar intervjuperson 1, ligger i att de anställda har för dålig kunskap om varför de 
gör förändringen överhuvudtaget.  
  
”Anställda får ofta bättre koll på sin egen process och lär sig vad den leder till i 
slutändan av kedjan.” – Intervjuperson 5 
 
Här fyller intervjuperson 6 i och säger att för att utveckla processöversikten krävs det 
att konsulten från början beskrivit syftet med den enskilda processen och vad den 
kommer att leda till. Jobbmoralen kan öka om de anställda vet varför de gör en viss 
sak i sin process, berättade intervjuperson 5. Till exempel att det kan leda till att 
personen som har hand om nästa process underlättar sin arbetsbörda.  
Organisationslärande relateras också till att organisationen måste jobba med att sätta 
upp mål, berättade intervjuperson 5. Den anställdes processöversikt och motivationen 
till att utveckla sig själv kommer med att mål sätts som genomsyrar hela 
organisationen. 
 
”För att förstå sin egen process måste man förstå var den ligger i det stora 
sammanhanget” – Intervjuperson 3. 
 
Analys av organisationslärande och processöversikt 
En av fördelarna en organisation kan uppnå med ett ERP-system är att det underlättar 
lärandet för användarna angående organisationen och affärsmöjligheter (Shang och 
Seddon, 2002). 
 
Intervjupersonerna berättade under detta tema om processöversikt och att det är en 
viktig del för att underlätta lärandet för användarna. Det är lättare att lära sig om hela 
organisationen om du har bra översikt över din egen process och andra processer i 
organisationen. Det som en person gör kan leda till något bättre för en annan person 
senare i kedjan.  
 
Bra organisationslärande vid en implementation leder även till mindre konflikter 
mellan avdelningar (Ke och Wei, 2008). Intervjupersonerna tog också upp att en 
anställd kan få förståelse för varför de gör en sak och att det kan underlätta processen 
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för en person senare i kedjan. Detta kan då leda till mindre konflikter då de anställda 
vill hjälpa varandra i processerna. 
 
Beskrivningen av syftet med processen är också viktig i det läget tar främst 
intervjuperson 5 och 6 upp. Motivera till användarna varför de gör på ett visst sätt och 
vad det leder till i slutändan.   
 
Sammanfattning av organisationslärande och processöversikt 
Angående organisationslärande och att användarna kan få mer kunskap om 
affärsmöjligheter och om organisationen i stort, tog konsulterna upp processöversikt. 
Att det är viktigt att användarna inte bara har koll på sin egen process utan också på 
de processerna som är innan och efter. Konsulten kan förklara för en användare som 
har ansvaret för en process vad den kan göra för att underlätta för nästa person i 
kedjan. Den helhetsbilden som ges då utvecklar det organisatoriska lärandet hos 
användarna. Detta kan i sin tur också leda till att användarna blir mer motiverade och 
inser att de kan göra en liten sak som kan underlätta arbetet. Konflikter mellan 
avdelningar kan även minska då användarna vill hjälpa varandra mer. 
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5.0 Diskussion 
 
Detta avsnitt utgår ifrån sammanfattningarna från studiens resultat. Diskussionen 
innehåller hur konsulter kan arbeta med de organisatoriska förändringarna vid en 
ERP-implementation.  
 
 
Efter den teoretiska och empiriska undersökningen har denna studie kommit fram till 
att det är individuellt från konsult till konsult och från bolag till bolag hur de jobbar 
med organisatoriska förändringar i samband med implementeringen av ett ERP-
system. Som intervjupersonerna tagit upp är detta ett ämne där det finns utrymme för 
förbättring. Om kunden skulle vara intresserad av att i samband med en ERP-
implementation utveckla verksamhetens processer, roller och uppgifter kan konsulten 
bidra med värdefull kunskap. I resultat och analys-delen har vi kartlagt hur 
konsulterna arbetar med organisatoriska förändringar vid en ERP-implementation. 
Följaktligen innehåller diskussionen viktiga moment av konsulters arbete med fokus 
på de organisatoriska förändringarna. 
 
Den externa kunskapen från konsulter är viktig vid en implementation av ett ERP-
system, vilket framgår både från litteraturstudien och den empiriska studien. När det 
kommer till de organisatoriska förändringarna finns det även kunskap som en extern 
konsult kan bidra med. När ett nytt ERP-system implementeras kan det uppstå frågor 
hos användarna angående systemets funktioner och förändrade arbetssätt.  
 
Konsulten kan motverka motstånd och de missuppfattningar om systemets 
funktionalitet som kan uppstå hos användarna. Motstånd kan hanteras genom att 
förklara förändringen på ett annat sätt för exempelvis äldre användare. Konsulten bör 
vara ödmjuk inför faktumet att det finns de personer som inte har systemkompetens 
och inte tydligt ser den förbättringen som kanske kommer ske. Att då vara prestigelös 
och ta dessa personer lite vid sidan om och förklara närmare kan vara ett sätt att lösa 
den problematiken. Syftet spelar en stor i denna problematik. Kan konsulten på ett 
förståeligt och bra sätt förmedla syftet är det mindre risk att motstånd uppstår.  
 
Konsulterna kan hjälpa kundorganisationen med att ta fram mål och visioner som 
passar deras ERP-system och strategi. Konsulterna kan även hjälpa till att förmedla 
och bygga gemensamma mål och visioner hos användarna. Mål och visioner är 
viktiga för att lyckas och det kan påverka kundorganisationen negativt om de inte satt 
upp tydliga mål och om de inte är förankrade hos användarna.  
 
För att konsulten ska kunna arbeta med de organisatoriska förändringarna och 
användarna är det viktigt att det finns förtroende. Konsulterna kan skapa förtroende 
hos kunden genom att vara på plats och göra ett bra jobb. Genom att vara på plats blir 
det även lättare att ta tag i frågor som kan komma upp angående implementationen 
och om det uppstår motstånd bland användarna kan konsulterna prata med dem direkt.  
 
Det är viktigt att konsulten förstår kundorganisationen, deras affärsprocesser och rutin 
för hur de utför uppgifter för att kunna föreslå ett lämpligt ERP-system. För att kunna 
göra detta tar konsulterna fram processkartor för hur det ser ut. Konsulterna kan även 
ta fram förslag på processkartor för hur de nya processerna kan se ut i det nya ERP-
systemet. Detta är ett bra tillvägagångssätt för att leverera förbättringsförslag och 
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även försäkra sig om att de har rätt uppfattning om deras verksamhet och hur de utför 
uppgifterna.  
 
De nya processkartorna borde användarna ta del av för att ge dem en bättre översikt 
över hela processkedjan. De kan då både förstå sin egen roll bättre, förstå vad deras 
output i systemet leder till och få större kännedom om verksamheten. När de får en 
bättre processöversikt förstärker det användarnas insikt om verksamheten och 
utvecklingen. När användarna är delaktiga i arbetet med processkartorna kan de vara 
med och påverka det förändrade arbetssättet och det kan bidra till 
organisationslärande. När användarna är involverade från början kan konsulterna 
skapa förtroende bland användarna, eliminera motstånd och missuppfattningar. 
Konsulten kan även ta till vara på kunskapen bland användarna, få dem att bli 
engagerade och inte bara acceptera men även preferera det nya systemet. 
 
Det är viktigt att användarna inte bara har koll på sin egen process utan också på de 
processerna som är innan och efter deras egen. Konsulten kan förklara för en 
användare som har ansvaret för en process vad den kan göra för att underlätta för 
nästa person i kedjan. Den helhetsbilden som ges då utvecklar det organisatoriska 
lärandet hos användarna. Detta kan i sin tur också leda till att användarna blir mer 
motiverade och inser att de kan göra en liten sak som kan underlätta arbetet.  
 
Enligt teorin kan konsulterna endast påverka systemkunskapen genom att lära upp 
organisationen i ett nytt system och de kan hjälpa till med att utveckla strategin. De 
tre andra områdena, strukturell kunskap, rutinkunskap och kulturell kunskap, är direkt 
relaterade till de mjuka faktorerna i företaget – personalen. De områdena kan 
konsulten arbeta med genom att hitta ambassadörer i kundorganisationen. Det borde 
inte finnas någon begränsning endast för att det är mer vanskliga områden att ta tag i. 
När konsulterna arbetar tillsammans med ambassadörer för kundorganisationen 
stärker det konsulternas arbete med den organisatoriska kunskapen. De kan då ta 
tillvara på den strukturella-, kulturella- och rutin-kunskapen. Detta kan även leda till 
ökat organisationslärande i organisationen. 
 
Konsulten kan hålla utbildningar i det nya systemet som är anpassade för olika 
användare och processer. De kan även utföra tester av användarna i systemet för att 
säkerställa att kunskapen har fått fäste. Genom att motverka missuppfattningar, hålla 
användaranpassade utbildningar och försäkra användarnas kunskap kan det stödja det 
förändrade arbetssättet och öka användarnas självkänsla (empowerment). 
 
Det kan vara bra att uppmuntra användarna att testa nya saker i systemet och att 
förklara de positiva effekterna med att användarna får mer kontroll och ansvar över 
sina arbetsuppgifter. Det är viktigt att konsulten tar hänsyn till att människor är olika 
och alla kommer inte bli lika nöjda med att få ansvar och kanske fler arbetsuppgifter. 
Detta kan konsulten uppnå genom att försäkra sig om att användaren kan ta på sig de 
nya arbetsuppgifterna. 
 
Det är viktigt att konsulten har förståelse för att användarna kommer känna osäkerhet 
inför nya arbetsuppgifter. När konsulten håller användaranpassade utbildningar kan 
de tydligt förklara syftet med förändringen i samband med de nya uppgifterna. 
Användarna kan acceptera förändringen och det kan öka deras självkänsla 
(empowerment) när de bättre förstår sina uppgifter och förändrade arbetssätt.  
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6.0 Slutsats 
 
Här presenterar studiens slutsats utifrån vårt resultat av teorin och empirin. Vi svarar 
på studiens frågeställning och vi presenterar tips och råd till konsulter för deras 
arbete med de organisatoriska fördelarna. Avsnittet avslutas med förslag till framtida 
forskning. 
 
 
Den frågeställning vi tog upp i början som studien skulle svara på var: ” Hur arbetar 
konsulter med organisatoriska förändringar vid en ERP-implementation?”. 
 
Syftet med studien var att först kartlägga konsulternas arbete vid en ERP-
implementation med fokus på de organisatoriska förändringar som påverkar 
användarna. Vi ville även påvisa svårigheterna att hantera detta. Resultatet som 
framkom var att det finns en förbättringspotential för konsulterna inom detta område. 
Det varierar också från konsult till konsult och från bolag till bolag hur mycket de 
arbetar. Det varierar också från konsult till konsult hur de arbetar med organisatoriska 
förändringar. I och med att konsulten har kunskap om verksamheter och system kan 
de hjälpa en organisation i en situation där de måste förändra sig. Konsulten kan bland 
annat hjälpa organisationen med processkartläggning. Detta för att motverka 
missförstånd och för att visa på förbättringsförslag. Konsulten kan även försöka hitta 
ambassadörer i organisationen som kan påverka den strukturella-, kulturella och rutin-
kunskapen som finns i organisationen. Givetvis har kundorganisationen det största 
ansvaret för sina användare och för en förändring, men konsulter kan bidra med 
värdefull hjälp. Studien bidrar genom att belysa detta problemområde och ger 
konsultens perspektiv på det hela. Vår studie kan vara en bra grund för framtida 
studier inom detta område. Konsulterna erkände själva att de tar dålig hänsyn till de 
organisatoriska fördelarna och hur de påverkar användarna.   
 
Vi har kommit fram till tips och råd för hur konsulterna kan arbeta på ett bättre sätt 
med organisatoriska förändringar. 
 
De tips och råd som handlar om hur konsulter kan arbeta på ett bättre sätt med 
organisatoriska förändringar tillsammans med kundorganisationen är: 
 

• Hålla månatliga frukostmöten med kunder 
• Identifiera ambassadörer 
• Vara på plats 

 
De tips och råd som handlar om hur konsulter kan arbeta på ett bättre sätt med 
organisatoriska förändringar tillsammans med användarna är: 
 

• Grundligt beskriva syftet 
• Involvera användare i processkartläggningen  
• Hålla användaranpassade utbildningar 
• Vara prestigelös 
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6.1 Förslag till framtida forskning 
Denna studie har fokuserat på konsulters arbete vid ERP-implementation med fokus 
på de organisatoriska förändringarna. Studien hanterar därför endast konsulternas 
perspektiv. Vidare forskning kan undersöka användarnas erfarenheter och perspektiv 
på de organisatoriska förändringarna som har påverkat dem vid en ERP-
implementation. Efter att ha kartlagt konsulternas arbete för att få ut de bästa 
arbetssätten kan det vara intressant att vidare studera vad användarna anser kan 
förbättras. Vidare forskning kan även koncentreras till de organisatoriska 
kunskaperna, då med fokus på den strukturella kunskapen och rutinkunskapen. Det 
kan vara intressant att undersöka hur konsulter kan arbeta med de områdena vid en 
ERP-implementation.  
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8.0 Bilagor 
 

8.1 Frågor till intervju med konsulter 
 
1. Hur viktigt är det att konsulten är med från början av projektet? 
2. Vad har det för konsekvenser? 
3. Hur går processen till från första mötet till färdig implementation? (Aktiviteter, 
mönster, involverade personer) 
 
4. Hur viktigt är det med extern kunskap vid en ERP implementation? 
 
5. Hur arbetar ni med utvecklingen av den organisatoriska delen? 
 
6. Hur kan konsulten överföra sin kunskap om systemet på bästa sätt? 
7. Vad är svårigheterna med att överföra kunskapen? 
8. Hur säkerställer ni att kunskapen har fått fäste? 
 
9. Hjälper ni kunden med en strategi som passar det nya systemet? 
10. Hjälper ni till i utformningen av mål och visioner? 
11. Hur hanterar ni den strukturella kunskapen? 
12. Hur hanterar ni den kulturella kunskapen? 
 
13. Hur arbetar ni med att lära er om kundorganisationen och deras affärsprocesser? 
14. Hur viktigt är det att förstå kundorganisationen för att kunna rekommendera en 
passande lösning? 
15. Arbetar ni med processkartläggning av kundens processer och processutveckling? 
(”as is”, ”to be” kartor) 
 
16. Varför är det viktigt att skapa förtroende? 
17. Hur arbetar ni med att skapa förtroende hos kunden? 
 
18. Hur viktigt är det att användarna är involverade för att projektet ska lyckas? 
19. Hur påverkas projektet vid uteslutande av användarinvolvering? 
20. Hur ofta är användarna med från början? 
 
21. Upplever ni ofta motstånd bland användarna mot förändring? 
22. Hur upplever ni kundens engagemang? 
23. Hur spelar användaracceptans in? 
 
24. Vad finns det för problem som uppkommer vid implementationer? 
25. Är det vanligt att det uppkommer olika uppfattning om vad som är 
överenskommet? 
26. Har ni varit med om något IT-projekt som misslyckats? 
 
Frågor angående organisatoriska förändringar 
 
27. Jobbar ni aktivt med verksamhetsutveckling? 
28. Hur ofta är det som en kundorganisation vill ha hjälp med verksamhetsutveckling 
i samband med en implementation? 
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29. Vilka resurser lägger ni ner på att förbereda organisationen jämfört med 
resurserna som ni lägger ner på den tekniska biten? 
 
30. Hur aktivt arbetar ni med att hjälpa kundorganisationen att ändra om 
roller/uppgifter? 
31. Hur brukar roller och arbetsuppgifter förändras? 
32. Hur arbetar ni med att hjälpa kundorganisationen att anpassas till det nya 
systemet? 
 
33. Brukar det uppstå motstånd från chefer/mellanchefer? 
34. Är organisationer villiga att ändra deras affärsprocesser för att passa in i systemet? 
35. Upplever ni ofta motstånd mot förändringar bland användarna? 
 
36. Jobbar ni aktivt med empowerment av personal? 
37. Är det vanligt att ansvar flyttas från mellanchefer till personal? 
 
38. Hjälper ni kundorganisationen att sätta upp mål och visioner för framtiden? 
 
39. Hjälper ni kunden att utveckla organisationslärande? 
40. Arbetar ni med att förbättra processöversikten hos personalen? 
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8.2 Operationaliseringsschema 
 
Tema 1 – ERP-konsulter och implementation 
1.1 Påstående: Det är viktigt att konsulter 
är med redan från början av en 
implementation (Maditinos et al. 2011).  

Fråga 1: Hur viktigt är det att konsulten är 
med från början av projektet? 
Fråga 2: Vad har det för konsekvenser? 
Fråga 3: Hur går processen till från första 
mötet till färdig implementation? 
(Aktiviteter, mönster, involverade 
personer) 

1.2 Påstående: Det krävs en kunskap om 
ERP system och implementation av dessa, 
därför är det sällan organisationer kan 
hantera detta själva, utan de behöver hyra 
in externa konsulter (Westrup och Knight, 
2000; Maditinos et al. 2011). 

Fråga: Hur viktigt är det med extern 
kunskap vid en ERP implementation? 

1.3 Påstående: Extern kunskap och 
perspektiv från konsulterna bidrar till 
utvecklingen av både den tekniska och 
organisatoriska delen (Willcocks och 
Sykes, 2000). 

Fråga: Hur arbetar ni med utvecklingen 
av den organisatoriska delen? 

1.4 Påstående: Det är viktigt att konsulten 
använder och överför sin kunskap om 
systemet till kundorganisationen, för att 
nå de mål som de har satt upp och även 
att säkerställa att kunskapen får fäste och 
inte försvinner i kundorganisationen 
(Westrup och Knight, 2000; Skok och 
Legge, 2002). 

Fråga 1: Hur kan konsulten överföra sin 
kunskap om systemet på bästa sätt? 
Fråga 2: Vad är svårigheterna med att 
överföra kunskapen? 
Fråga 3: Hur säkerställer ni att kunskapen 
har fått fäste?  

1.5 Påstående: Konsulterna bör ha en 
verksamhetsförståelse för att kunna 
identifiera problem och tillämpa sin 
kompetens och bidra med lösningar (Skok 
och Legge, 2002; Maditinos et al. 2011). 
 

Fråga 1: Hur arbetar ni med att lära er om 
kundorganisationen och deras 
affärsprocesser? 
Fråga 2: Hur viktigt är det att förstå 
kundorganisationen för att kunna 
rekommendera en passande lösning? 
Fråga 3: Arbetar ni med 
processkartläggning av kundens processer 
och processutveckling? (as ist, to be 
kartor) 

1.6 Påstående: En konsult kan verka inom 
två områden, att ändra det strategiska 
tänkandet och att påverka 
systemkunskapen i organisationen, 
konsultens har då begränsningar att förstå 
organisationens strukturella, kulturella 
och rutinkunskap (Westrup och Knight, 
2000). 

Fråga 1: Hjälper ni kunden med en 
strategi som passar det nya systemet? 
Fråga 2: Hjälper ni till i utformningen av 
mål och visioner? 
Fråga 3: Hur hanterar ni den strukturella 
kunskapen? 
Fråga 4: Hur hanterar ni rutinkunskapen? 

 56 



1.7 Påstående: Förtroende för konsulten 
är viktigt, det ökar chansen för en lyckad 
implementation (McLachlin, 1999; Wang 
and Chen, 2006). 

Fråga 1: Varför är det viktigt att skapa 
förtroende? 
Fråga 2: Hur arbetar ni med att skapa 
förtroende hos kunden? 

1.8 Påstående: Om kunden inte är 
involverad och redo att införa 
förändringar är det inte troligt att 
konsulten kommer att lyckas (McLachlin, 
1999; Maditinos et al. 2011). 

Fråga 1: Hur viktigt är det att användarna 
är involverade för att projektet ska 
lyckas? 
Fråga 2: Hur påverkas projektet vid 
uteslutande av användarinvolvering? 
Fråga 3: Hur ofta är användarna med från 
början? 

1.9 Påstående: När användarna inte är 
redo att ändra sina arbetssätt och 
acceptera det nya systemet kommer deras 
attityder och beteenden att hindra dem 
från att arbeta och lösa konflikter med 
konsulter. Det kommer även att hindra 
dem att ta tillvara på och utnyttja den 
kunskap om systemet som konsulterna 
har (Wang och Chen, 2006). 

Fråga 1: Upplever ni ofta motstånd bland 
användarna mot förändring? 
Fråga 2: Hur upplever ni kundens 
engagemang? 
Fråga 3: Hur spelar användaracceptans 
in? 

1.10 Påstående: Olika uppfattningar om 
vad som är överenskommet kan leda till 
att implementationen drar ut på tiden och 
de tänkta fördelarna kan utebli 
(McLachlin, 1999) 

Fråga 1: Vad finns det för problem som 
uppkommer vid implementationer? 
Fråga 2: Är det vanligt att det uppkommer 
olika uppfattning om vad som är 
överenskommet? 
Fråga 3: Har ni varit med om något IT-
projekt som misslyckats? 

 
 
 
 
Tema 2 – Organisatoriska förändringar 
2.1 Påstående: ERP implementationer 
kommer att påverka hela organisationens 
funktioner och influera användarna av 
systemet. Implementationer kan alltså 
betyda att organisationen får förändra sina 
processer och det blir också en förändring 
av tidigare strukturer och arbetsmönster 
(Hong och Kim, 2002). 

Fråga 1: Jobbar ni aktivt med 
verksamhetsutveckling? 
Fråga 2: Hur ofta är det som en 
kundorganisation vill ha hjälp med 
verksamhetsutveckling i samband med en 
implementation? 
Fråga 3: Vilka resurser lägger ni ner på att 
förbereda organisationen jämfört med 
resurserna som ni lägger ner på den 
tekniska biten? 

2.2 Påstående: Vid en implementation 
krävs ofta en förändring av 
kärnprocesserna och det är viktigt att 
användarna är beredda på förändringen 
för att inte hindra implementeringen, med 
ett nytt system kommer de vara tvungna 
att förändra sina arbetsprocesser (Wang 
och Chen, 2006). 

Fråga 1: Hur aktivt arbetar ni med att 
hjälpa kundorganisationen att ändra om 
roller/uppgifter? 
Fråga 2: Hur brukar roller och 
arbetsuppgifter förändras? 
Fråga 3: Hur arbetar ni med att hjälpa 
kundorganisationen att anpassas till det 
nya systemet? 
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2.3 Påstående: Förändringen av tidigare 
arbetsmönster och osäkerheten kring 
framtiden för användarna kan leda till att 
organisationen upplever ett motstånd mot 
förändringen av befintliga arbetsmönster 
(Hong och Kim, 2002). 

Fråga 1: Brukar det uppstå motstånd från 
chefer/mellanchefer? 
Fråga 2: Är organisationer villiga att 
ändra deras affärsprocesser för att passa 
in i systemet? 
Fråga 3: Upplever ni ofta motstånd mot 
förändringar bland användarna? 

2.4 Påstående: Empowerment definieras 
som att användarna får mer ansvar och på 
så sätt uppnå tidigare ställda mål med 
högre effektivitet (Elmes et al. 2005; Sia 
et al. 2002) 

Fråga 1: Jobbar ni aktivt med 
empowerment av användarna? 
Fråga 2: Är det vanligt att ansvar flyttas 
från mellanchefer till personalen? 

2.5 Påstående: Implementationen av ett 
ERP system kan stödja bygget av 
gemensamma visioner genom hela 
organisationen. Avdelningarna kan få mer 
kontakt med varandra och bli mer 
harmoniserade (Shang och Seddons, 
2000). 

Fråga: Hjälper ni kundorganisationen att 
sätta upp mål och visioner för framtiden? 
 

2.6 Påstående: En av fördelarna en 
organisation kan uppnå med ett ERP-
system är att det underlättar lärandet för 
användarna angående organisationen och 
affärsmöjligheter (Ke och Wei, 2008; 
Shang och Seddon, 2000). 

Fråga 1: Hjälper ni kunden att utveckla 
organisationslärande? 
Fråga 2: Arbetar ni med att förbättra 
processöversikten hos användarna? 
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