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Sammandrag 

Väl fungerande affärssystem utgör idag en viktig del i företag och organisationers 

verksamhet. Tyvärr är systemen som regel komplexa varför risken för problem och 

misslyckanden är uppenbara. Då tillräcklig kunskap och erfarenhet från 

implementeringsarbeten dessutom ofta saknas i organisationer kontrakteras inte sällan externa 

konsulter för att bidra med hjälp. Att försöka underlätta ett implementeringsarbete genom att 

involvera externa konsulter kan dock skapa svårigheter av olika slag t.ex beroende på en 

komplex relationsbild mellan konsulten i fråga och klientorganisationens ingående aktörer. 

Denna studie antar en kvalitativ forskningsinriktning där datainsamlingen skett genom ett 

antal semistrukturerade intervjuer med externa konsulter vars arbete involverar 

implementering av affärssystem. Studiens syfte är att undersöka vilka möjligheter externa 

konsulter anser sig ha att påverka implementering beroende på sin positionering i relation till 

klientorganisationen och dess olika ingående parter.  

Analysarbetet baseras på Mitchell et al.´s (1997) Stakeholder-teori, där attributen 

makt/inflytande(P), legitimitet (L) och angelägenhet (U) används för att positionera 

konsulterna. Med positionering menar vi således vilka av dessa tre attribut konsulterna har. 

Resultaten visar att konsulter i regel uppfattas som legitima och kunniga och att de visar stor 

angelägenhet att genomföra projektarbet på ett positivt och effektivt tillvägagångssätt. I 

intervjuerna framkom att konsulterna ofta ansåg sig vara maktlösa och att de har problem att 

påverka implementationsprocesser på ett direkt sätt. Konsulterna rapporterade dock att de 

med sitt kunnande, erfarenhet och sociala ställning i projekt kan skapa koalitioner med mer 

inflytelserika aktörer och därigenom påverka nödvändiga beslut på ett indirekt sätt. Med 

Mitchells et al. (1997) Stakeholder-teori som bakgrund definieras detta fenomen därför som 

att konsulter har en reducerad variabel P och därmed en säregen position  att, i vissa frågor, 

kunna påverka ett projektarbete  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Affärssystem, externa konsulter, stakeholderteori, reducerad makt, 

påverkansmöjlighet och beroende aktör (dependent stakeholder).   
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Kapitel 1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

För att ge en bild över den komplexitet som externa konsulter ställs inför vid  implementering 

av affärssystem inleds kapitlet med att ur ett mer generellt perspektiv beskriva dagens 

affärssystem. Därefter övergår texten till att ge en bakgrund till varför många företag väljer att 

inkludera externa konsulter i ett implementeringsarbete samt vilken arbetssituation som detta 

skapar för konsulten i fråga. Avsnittet avslutas med studiens frågeställning. 

Majoriteten av företag och organisationer befinner sig idag i en starkt konkurrensutsatt 

marknad som snabbt förändras. Detta skapar en situation där verksamheter tvingas vara 

kostnadseffektiva och beredda att snabbt kunna göra nödvändiga ändringar. Välfungerande 

affärssystem har visat sig ge det fördelaktiga bidrag som krävs för att företag ska bli effektiva 

och konkurrenskraftiga.  

Affärssystem, ofta benämnt ERP-system, är moderna informationsteknologiska lösningar för 

samordning av företags informationsflöden. Systemen syftar till att effektivisera, integrera, 

styra och kontrollera enheter/processer samt att underlätta olika administrativa arbetsuppgifter 

i en verksamhet. Detta möjliggörs genom att insamla och standardisera företagsdata till ett 

centraliserat databassystem där informationen finns tillgänglig i realtid (Davenport, 1998; 

Magnusson & Olsson, 2005; Garcia-Sanchez & Pees-Bernal, 2007).  

Till skillnad från tidigare informationsteknologiska system som t.ex. Manufacturing Resource 

Planning Systems ger moderna affärssystem goda möjligheter att integrera företags olika 

processer (Zeng, 2010). Nackdelen med dessa utökade integrationsmöjligheter är dock att 

implementeringsarbetet i sin tur kan bli komplext, tidskrävande och dyrbart. Det finns således 

inte enbart fördelar med att införa ett nytt affärsystem utan arbetet innebär också många  

risker som kan leda till ett misslyckande (Myreteg, 2007; Edenholm, 2007; Hwang & Grant, 

2011).  

En anledning till att dagens affärssystem riskerar att misslyckas är att de präglas av 

prefabricerade och standardiserade moduler som kan vara svåra, dyrbara och ibland även 

omöjliga att omkonstruera så att de passar en beställarorganisations verksamhet (Dillard & 

Yuthas, 2006). Ingående moduler kräver många gånger att ett företags tidigare basprocesser 

ändras och anpassas till det nya systemet (Davenport, 1998; Shehab et al., 2004). Frågan blir 
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därför om en verksamhet skall anpassas till systemet eller om systemet istället skall ändras för 

att passa till verksamheten. Då det ofta är ekonomiskt ofördelaktigt att skräddarsy system 

brukar beställarorganisationer ofta istället välja att anpassa sina basverksamheter till det 

inköpta affärssystemet. Utöver en anpassning av basverksamheter kräver 

implementeringsarbetet dessutom ofta större eller mindre organisatoriska förändringar. 

Nackdelen med organisations-förändringar är att de kan påverka hela verksamheters 

ansvarsfördelning, med dess ingående yrkesroller från ledning till arbetstagare och kunder. 

(Scapens & Jazayeri, 2003; Magnusson & Olsson, 2005; Graham & Hutchinson, 2009; 

Hwang, & Grant, 2011).  

Att på ett flertal plan aktivt arbeta med införandet av ett affärsystem är således viktigt och kan 

förhindra att problem, som t.ex att dispyter mellan aktörer uppstår (Dillard & Yutas, 2006). 

Eftersom detta arbete omfattar många komplexa aspekter kan det dessutom underlätta om en 

organisation väljer att inkludera en utomstående/opartisk person som med kunskap, 

erfarenhet och coaching-egenskaper som kan hjälpa till vid implementeringsarbetet. 

Vanligtvis involveras därför en extern konsult som får ta på sig denna roll under antingen hela 

eller delar av implementeringsprocessen. En viktig fråga att studera när konsulter inkluderas 

är dock i vilken utsträckning vederbörande i realiteten kan påverka en implementering.  

Att involvera externa konsulter vid införandet av ett nytt affärssystem är vanligt 

förekommande (Robey et al., 2006). Olika typer av konsulter är idag en viktig del av 

näringslivets verksamheter inte bara i Sverige utan även runt om i världen. Ur ett historiskt 

perspektiv har rådgivare/konsulter alltid förekommit men det är först under de senaste 30 åren 

som externa konsulter blivit allt vanligare i företagsvärlden (Karström, 2010). Genom att 

anlita utomstående konsulter kan företag på ett smidigt sätt anpassa sig till strukturella 

förändringar i samhället, den allt snabbare teknologiska utvecklingen samt den ständigt 

ändrade konkurrenssituationen (Haber-Bernt, 2008). Konsulters arbete kan således ses som en 

viktig del i organisationers möjlighet att vidareutvecklas. 

En konsult är enligt definition i SAOL en rådgivande specialist inom ett visst område, 

vanligen på kvalificerad nivå. Konsulter kan vara en enskild person eller ett företag som ingår 

i ett avtal för att tillhandahålla eller producera tjänster/produkter (Kunskapsbörsen, 2013). 

Svenska konsultföretag är idag en växande marknad och sysselsätter fler än 160 000 personer 

(Karström & Karlberg, 2012). På grund av denna tillväxt ställs det höga krav på den snabbt 

växande skaran av konsulter. För att lyckas i sitt arbete och attrahera nya kunder behöver 
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konsulter därför vara utrustade med ett stort antal attribut som t.ex. kunnighet, opartiskhet, 

ansvarstagande, engagemang, anpassningsbarhet och flexibilitet. De ska dessutom kunna 

hantera inte bara sina egna känslor utan även omgivningens (Edenholm, 2007; Haber-Bernt, 

2008; Ifinedo & Nahar, 2009; Hwang & Grant, 2011). Genom att ta hänsyn till de attribut som 

beskrivs ovan samt bygga och vårda relationer till berörda parter i klientorganisationer verkar 

konsulter i teorin kunna influera projektuppdrag i riktning mot ett lyckat slutresultat. Ur 

praktisk synvinkel är dock frågan i vilken utsträckning som ovan beskrivna kvalitéer i 

realiteten återfinns hos konsulter samt i vilken grad vederbörande ges utrymme att använda 

dessa.  

Mot bakgrund av ovanstående är det därför intressant att i denna studie undersöka hur 

konsulter ser på sin förmåga att påverka implementeringar relativt till klientorganisationer och 

dess ingående parter.  

1.2 Problemdiskussion och problemformulering 

De nya affärssystemen som har utökade integrationsmöjligheter har endast existerat i cirka 20 

år (Zeng, 2010) och genomgår kontinuerliga förändringar. Detta har fått till följd att många 

organisationer inte har resurser att internt finna egna lämpliga aktörer med rätt kompetens för 

att implementera ett nytt affärssystem. Det är därför inte ovanligt att organisationer väljer att 

kontraktera externa konsulter för att hjälpa till med ett implementeringsarbete (Ifinedo & 

Nahar, 2009). Att kontraktera en konsult ger dock ingen automatisk säkerhet för att ett lyckat 

resultat uppnås. Denna person eller företag stöter nämligen också på svårigheter i 

projektarbeten. Ett exempel på detta kan vara tvetydigheter gällande vilka förväntningar 

klienten har på ett projekt och konsultens roll i sammanhanget. Frågan blir därför om 

konsulten skall vara rådgivare, coach, mentor eller kanske även spela andra roller. Eftersom 

möjligheterna och begränsningarna i vederbörandes arbetssituation är många är det svårt att 

definiera konsulters roll i sammanhanget samt vad deras arbete bör omfatta.  Detta kan 

resultera i att ett projekts slutresultat inte alltid blir det önskade (Massey, 2003). 

Det är alltså inte bara affärssystem som sådana som är komplexa, utan även relationerna 

mellan de olika ingående parterna i projekten. En anledning till att komplexitet i relationer 

uppstår är att förhållandet mellan de olika aktörerna ofta präglas av starka känslomässiga 

ingredienser som är nära förknippade med förtroende och respekt. Det är alltså viktigt att en 

konsult uppvisar och kan hantera dessa attribut och att vederbörande dessutom uppträder 



6 

 

ansvarsfullt för att lyckas i sitt arbete (Werr et al., 1997; Stumpf & Tymon, 2001; Kakabadse, 

et al., 2006).   

Det kan vara både svårt och tidskrävande för konsulter att bygga upp goda relationer till 

klienter och att ”ta seden dit man kommer” dvs. att förstå beställarorganisationens struktur, 

politik och kultur. En förklaring till denna problematik är att rollen som konsult kan ändras 

under konsultarbetets gång beroende på utfallet av interaktioner mellan projektmedlemmar 

och processer (Dillard & Yuthas, 2006).  

Ett rimligt antagande då konsulter försöker skapa relationer är därför att friktion lätt kan 

uppstå både initialt och under implementeringsarbetets gång. På grund av oklarheter i 

konsultens yrkesroll samt ingående tvetydigheter i själva implementeringsuppdraget är det 

med denna bakgrund intressant att studera hur konsulter själva uppfattar sin situation. Detta 

tror vi man kan göra genom att fokusera på hur konsulter kan positioneras via attribut som 

angelägenhet, legitimitet och makt sett i perspektiv av den aktuella klientorganisationen och 

dess ingående aktörer.  

Kortfattat kan de ovanstående attributen definieras som följande: 

Makt:”The extent a party can gain access to means to impose its will in the relationship”. 

Legitimitet: “Socially accepted and expected structures or behaviors”. 

Angelägenhet: “The degree to which a stakeholder claims call for immediate attention.”  

(Mitchell et al. 1997, p.854, 865-867).  

För att utreda konsulters situation och positionering vid ett implementeringsarbete kan olika 

teorier användas som hjälpmedel. I denna uppsats används Mitchell et al.´s (1997) 

Stakeholder-teori då den på ett strukturerat, förenklat och överskådligt sätt kan hjälpa till med 

detta arbete. Inriktningen beskrivs mer i detalj i det efterföljande kapitlet.  

1.3 Forskningsfråga 

Hur uppfattar den externa konsulten sin möjlighet att påverka ett implementationsarbete av ett 

affärssystem sett i relation till klientorganisationen och dess ingående parter utifrån Mitchell 

et al.´s (1997) positioneringsvariabler angelägenhet (U), legitimitet (L) och makt (P)?  
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1.4  Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva hur den externa konsulten i ett projektarbete själv ser 

sin förmåga att kunna påverka ingående processer vid införandet av ett affärssystem. Genom 

att utreda, kartlägga och sammanställa utmaningar som konsulten uppfattar i detta arbete med 

en huvudsaklig teoretisk bakgrund av Mitchell et al.´s (1997) Stakeholder-teori hoppas vi 

kunna skapa en förståelse för konsulters positionering relativt till andra ingående aktörer och 

härigenom öka kunskapen samt förståelsen för samspelet mellan företags strategiska 

verksamhetsutveckling och externa konsulters roll i sammanhanget.   

1.5 Avgränsning 

Denna studie avgränsas till att beskriva hur externa konsulter i varierande grad kan påverka 

implementeringsarbetet av affärssystem. Studien utgår från intervjuer med konsulter anställda 

i ett konsultbolag där respondenterna fått beskriva hur de bemöts under 

implementeringsarbeten. Som bas för att analysera det transkriberade materialet från 

intervjuerna används Mitchell et al.´s (1997) Stakeholder-teori. Anledningen till att denna 

teori passar väl i sammanhanget beror på att den på ett förenklat och strukturerat sätt kan 

hjälpa till att identifiera viktiga och inflytelserika aktörer. Utöver teorins simplicitet anses den 

också lämplig att använda i situationer där tidspress återfinns samt där aktörer verkar i nära 

relation till organisationers ekonomiska situation, vilket också är ett kännetecken för 

införandet av affärssystem (Mitchell et al., 1997). En ytterligare fördel med att använda 

Stakeholder-teorin i denna studie är att den har angetts som användabar för att beskriva 

interaktioner mellan ett projektarbetes ingående individer eller grupper. 

Utöver en teoretisk avgränsning är det viktigt att understryka att denna studie inte avser att 

undersöka ifall själva arbetsuppgiften som de externa konsulterna åtar sig har en påverkan på 

positioneringen. Fokus ligger snarare på att utreda externa konsulter från en mer generell sida, 

där Stakeholder-teorin appliceras utifrån ett individuellt perspektiv. Anledningen till att vi 

endast studerar ett perspektiv, konsultens, beror framförallt på tidsbrist vilket har hindrat oss 

från att utvidga studien till att exempelvis inkludera företagets syn på implementeringsarbetet 

i fråga. 

Denna studie avgränsas också till att endast undersöka konsulter som arbetar i ett svenskt 

konsultföretag och specifikt med implementering av affärssystem. Detta behöver däremot inte 
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betyda att de observationer, analyser och konklusioner som denna studie beskriver inte är 

applicerbara vad gäller mer allmängiltiga och internationella verksamheter.  

1.6 Disposition 

Uppsatsen inleds i första kapitlet med en beskrivning av affärssystem i allmänhet, vilket 

arbete externa konsulter normalt omfattas av samt de krav som konsulter behöver uppfylla för 

att kunna bidra till ett lyckat projektarbete. Avsikten med denna beskrivning är att skapa en 

förståelse för den komplexitet som externa konsulter ställs inför vid ett införande av 

affärsystem. Kapitlet avslutas med studiens problemdiskussion, frågeställning, syfte och 

avgränsning. 

I kapitel 2 och 3 beskrivs de teorier som är centrala för studien samt vilka forskningsansatser 

som tillämpats. I det senare kapitlet beskrivs också urvalet av konsultföretag och respondenter 

som medverkat i intervjuarbetet, samt denna studies metodkritik. 

I kapitel 4 har erfarenheter och utmaningar av ett implementeringsuppdrag samlats i en 

empiridel med målsättning att utifrån intervjuer belysa hur externa konsulter i ett 

projektarbete själva ser sin förmåga att kunna påverka ingående processer vid införandet av 

ett affärssystem. Rapporten avslutas därefter med kapitel 5 och 6 som ger sammanfattande 

analyser, reflektioner och slutsatser. 
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Kapitel 2. Teori 

Fokus i den inledande delen av detta kapitel innehåller en grundläggande beskrivning av 

Stakeholder-teorin och valet av inriktning mot Mitchell et al.´s (1997) teori. Den senare delen 

av kapitlet inriktas därefter mot hur externa konsulter kan positioneras relativt andra aktörer i 

ett projektarbete. I detta fall med utgångspunkt från Boonstras (2006) iakttagelser.  

En återkommande term i nedanstående text är engelskans stakeholder vilket kan översättas till 

svenskans ord intressent/aktör. En intressent kan, som beskrivs nedan, bestå av såväl enskilda 

aktörer, aktörsgrupper, organisationer och institutioner (Freeman, 1984).  

Stakeholder-teorin presenterades för cirka 30 år sedan och beskriver hur ett företag kan 

tillfredsställa sina ägares intressen och krav genom att identifiera och strukturera den grupp av 

personer som har det verkliga inflytandet, samtidigt som den kan hjälpa till att utveckla 

metoder som är användbara för att nå dessa målsättningar (Freeman, 1984; Financial Times, 

2013). Intressena kan tillsammans ses som ett abstrakt nätverk av affärsetik och moral som 

genomsyrar en affärsverksamhet.  

Ett modernt sätt att se stakeholder-teorin är att inkludera alla aktörer som kan påverka 

verksamheten, t.ex. aktieägares, anställdas, kunders, underleverantörers och samhällets 

intressen. Detta inkluderar således även sådana som inte direkt relateras till företaget i fråga, 

t.ex. statliga organisationer, politiska grupper, handelspartners och finansiärer. Teorin 

integrerar på detta sätt befintliga resurser, marknadens utseende och socio-politiska 

påverkansfaktorer vilka tillsammans skapar normer för verksamheten. Något som ibland 

kallas för normativ Stakeholder-teori (Freeman & Evan, 1988). 

Sedan Freeman (1984) publicerade sitt verk om Stakeholder-teorin har den varit ett centralt 

begrepp för att kartlägga växelverkan mellan olika intressen och aktörer inom organisationer. 

Denna teori har dock under åren tolkats och utvecklats i olika riktningar. Det finns olika 

teorier att identifiera och utreda grupper av stakeholders t.ex. utifrån olika gruppers 

förväntningar (Fletcher et al. 2003), behov (Cameron et al. 2010), samarbetspotential (Savage 

et al. 1991) eller tillfredsställelse i ett projekt (Turner et al., 2002). En redovisad metod att se 

och värdera stakeholders är utifrån Mendelow's makt vs. intresse teori (Mendelow 1991). 

Denna teori har dock angetts som starkt förenklad och därför endast användbar i små projekt. 

Mendelows teori fokuserar på i vilken utsträckning intressenternas olika input påverkar 
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aktiviteterna i ett projekt, vilket begränsar teorins användbarhet i ett vidare perspektiv och i 

synnerhet vårt speciella fall som omfattar implementering av komplexa affärssystem.  

I mitten av nittiotalet presenterade Donaldson och Preston (1995) att även moraliska och 

filosofiska aspekter påverkar de olika intressenterna och att dessa aspekter därför förtjänar att 

inkluderas i Stakeholder-teorin. Författarna anger att denna påverkan kan ske på olika sätt 

t.ex. hur en verksamhet beskrivs och är organiserad (deskriptivt), ur instrumentel synvinkel 

för att se kopplingar mellan företagsledning, resurser och uppsatta prestationsmål samt ur 

normativ inriktning för att förstå och acceptera ingående normer och idéer. Författarna anger 

Stakeholder-teorins huvudinriktning som företagsledning av det aktuella läget i 

organisationen men anger också vikten av att beakta behovet av framtida förändringar, t.ex. 

av attityder och struktur (Donaldson & Preston 1995). Phillips (2003) är inne på samma bana 

och poängterar också vikten av att organisationer prioriterar etik och moral i sina 

verksamheter, där standarden inte skall vara annorlunda eller lägre än etiken i vardagslivet. 

Phillips beskriver dock att det är långt ifrån alltid som företag och organisationer lever upp till 

dessa åtaganden proportionellt till deras snabbt växande inflytande i samhället. 

Två år efter Donaldson och Prestons publikation presenterades en annan inriktning i 

Stakeholder-teorin av Mitchell et al. (1997), vilken beskriver under vilka rådande 

förhållanden som aktörer kan uppfattas som intressenter. Som tidigare beskrivits identifierar 

Stakeholder-teorin många grupper av individer som har ett intresse i en given situation, men 

eftersom tillgängliga resurser som regel är begränsade är det inte möjligt att tillfredsställa alla 

intresseinriktningar (Berman et al., 1999). Det blir därför viktigt att hitta och prioritera de 

viktigaste stakeholder individerna eller grupperna och att tillfredsställa deras krav, behov och 

intressen. Mitchell et al. (1997) refererar till detta som “stakeholder salience” och definierar 

det som “the degree to which managers give priority to competing stakeholder claims” (p 

854).   

För att prioritera vissa parter har Mitchell el al. (1997) därför framtagit en analysmodell som 

kan hjälpa verksamhetsledningar och managers att identifiera just dessa stakeholders. 

Modellen är användbar för att hjälpa en organisation som försöker balansera mellan olika 

anspråk och den baseras på attributen angelägenhet, legitimitet och makt (definierat i 

problemdiskussionen). Genom att kombinera och identifiera intressenter via dessa attribut kan 

teorin hjälpa verksamheter att framhäva intressanta aktörer. Innebörden av detta begrepp, 

intressanta aktörer, är däremot mer diffust och delges i författarnas arbete i form av debatter. 
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Debatterna kan enligt Mitchell et al. (1997) karaktäriseras av ett brett eller smalt synsätt, där 

intressegraden hos aktörerna avgörs beroende på vilken inverkan och positionering de har i 

relation och relevans till företagets resurstillgångar, t.ex utifrån. ekonomiska, tidsmässiga 

och/eller uppmärksamhetsmässiga aspekter.  

Begränsningen med Mitchell et al.´s (1997) teori är dock att den bara mäter närvaro, eller ej, 

för de tre attributen vilket bl.a. har influerat andra författare att föreslå att teorin borde 

utvecklas. Exempel på detta är Driscoll och Starik (2004) som bl.a. förordar en djupare 

förståelse för sannolikheten att attributen uppstår eller försvinner (Driscoll and Starik 2004) 

eller att begreppet angelägenhet ofta ligger i ett ärende och inte hos en aktör (Eesley & Lenox, 

2006). Andra brister som angetts är att angelägenhet kanske överhuvudtaget inte borde ingå 

vid identifiering av aktörer och att attributet legitimitet är vagt och i behov av en ny definition 

som mer ses ur moralisk synvinkel än som i Mitchell och medarbetarnas arbete som en mix av 

etik, moral och pragmatism (Jones et al., 2007; Neville et al., 2011; Phillips, 2003). Ett annat 

motargument till Mitchell et al.`s (1997) teori är Froomans (1999) idé om hur man ska 

analysera enskilda aktörer. Frooman menar att man måste ta hänsyn till aktörens omgivning 

eftersom dessa ofta interagerar, bildar allianser och koalitioner med andra intressenter. 

Ytterligare brister som har redovisats är behovet av att kunna skilja mellan sakfrågan och 

stakeholdern som individ eller grupp vilket inte ingår i Mitchell och medarbetarnas teori. 

Trots ovanstående aspekter, både positiva och negativa, har Mitchell et al.’s (1997) teori om 

“stakeholder identification and salience” dock fått mycket uppmärksamhet och den har under 

senare år citerats närmare 700 gånger och erhållit stöd av många författare (Agle et al., 1999; 

Eesley & Lenox, 2006; Magness, 2008; Parent & Deephouse, 2007, Neville et al., 2011).  

Mot bakgrund av ovanstående vetskap ser teorin alltså ut att ha en bred acceptans samtidigt 

som andra utvecklingsinriktningar inte fått samma uppmärksamhet (Neville et al. 2011).  

På grund av teorins acceptans och att den samtidigt kan identifiera enskilda aktörer utifrån ett 

intressant synsätt, likt de karaktäristiska drag ett införande av ett affärsystem har, anser vi att 

en avgränsning till Mitchell et al.´s (1997) ramverk i denna studie därför är berättigad.  

2.1 Differentiering av aktörsgrupper 

För att olika aktörer, oavsett om de utgörs av konsulter eller företagsmedlemmar på ett aktivt 

sätt skall kunna medverka och påverka ett projektarbete är det viktigt att de besitter vissa 
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egenskaper. Mitchell et al. (1997) anger, som vi tidigare beskrivit, tre attribut som är viktiga i 

detta sammanhang nämligen makt(P), legitimitet (L) och angelägenhet (U)  (Mitchell et al., 

1997). Aktörer som i huvudsak bara innehar en av dessa tre egenskaper definieras enligt 

Mitchell et al. (1997) som latenta aktörer. Enligt författarna är det generellt svårt för denna 

kategori av aktörer att påverka skeenden i verksamheter, att driva sina egna frågor och få 

gehör för dessa. Aktörer behöver alltså även besitta andra attribut för att vara framgångsrika i 

sitt arbete. Aktörer med två av ovan beskrivna egenskaper definieras som förväntansfulla 

aktörer (ibid). Orsaken till denna benämning beror på att de utifrån erfarenhetsmässiga och 

vetenskapliga synvinklar aktivt förväntas kunna påverka projektarbetet (ibid).  

Ett exempel på en förväntansfull aktörsgrupp är just utomstående konsulter som är 

involverade i införandet av ett affärssystem. Denna grupp har rapporterats att speciellt 

karaktäriseras av attributen U och L samt att se införandet av affärssystem främst som en 

företagsverksamhet utan några egna djupare känslomässiga anknytningar (Boonstra, 2006).  

När man beskriver konsulter som att endast karaktäriseras av variablerna U och L är det dock 

viktigt att poängtera att även andra faktorer, i varierande grad, kan påverka hur dessa aktörer 

uppfattas. Exempel på detta är vilken tidigare status, bakgrund och auktoritet aktörerna haft 

eller alternativt har (Mitchell et al., 1997). Med denna bakgrund är det därför intressant att 

studera om Boonstras (2006)  beskrivningar även gäller för externa konsulter vid andra 

liknande fall av implementeringsarbeten.  

Studien utgår således från att studera våra respondenters svar utifrån Boonstas iakttagelse för 

att sedan utökas till att inkludera en datainsamling av variabeln P, vilken anses vara ett 

attribut som konsulter normalt saknar.   

2.2 Dependent-stakeholder (D-SH)   

Aktörers dokumenterade egenskaper utifrån begreppen P, L och U kan ha en direkt avgörande 

inverkan på de processer som styr genomförandet av ett projektarbete. 

I nedanstående figur åskådligörs aktörers beslutspåverkande positioner, relativt till olika 

klasser med Mitchell´s et al. (1997) ramverk som bakgrund. 
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Figur 1. Aktörer uppdelade i olika klasser (Mitchell et al., 1997, s.874). 

I figur 1 beskriver Mitchell et al. (1997) sju olika klasser av stakeholders där de tre 

begreppen/egenskaperna makt, legitimitet och angelägenhet kan verka oberoende eller 

integrerade med varandra. Som figuren visar kan en specifik klass omfatta såväl en, två eller 

tre variabler. Klasserna med endast en beståndsdel (område 1, 2 och 3) kallas, som tidigare 

nämnts, latenta aktörer. Klasserna där aktörsgrupperna består av två beståndsdelar (område 

4,5 och 6) kallas för förväntansfulla aktörsgrupper, medan de med alla tre beståndsdelar kallas 

för definitiva aktörer/aktörsgrupper (område 7). Den sistnämnda klassen har enligt Mitchell et 

al.(1997) de attribut som kännetecknar en framgångsrik och starkt påverkande aktör, vilket 

gäller speciellt om vederbörande också har djup insikt i projektarbetets alla ingående delar 

samt en kunskap och förståelse för klientorganisationen och dess ingående aktörer (Mitchell 

et al., 1997). 

I detta arbete har vi, som tidigare beskrivit, valt att lägga fokus på beroende aktörer, 

dependent stakeholder (se område 6, fig.1). Anledningen till denna inriktning är Boonstras 

(2006) observationer som indikerar att externa aktörer ingår i denna dimension.  

Beroende aktörer, som denna studie initialt fokuserade på, karaktäriseras genom sin brist på 

dimensionen makt/inflytande. Detta innebär att de inte på ett direkt sätt kan påverka viktiga 

beslutsprocesser. De uppfyller dock enligt definitionen kraven att inkluderas i de angelägna 

och legitima dimensionerna. Detta får ofta till följd att beroende aktörer är mer eller mindre 

beroende av andra individer för att påverka en verksamhet (Mitchell et al., 1997). 

  

Boonstra (2006) 
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2.3 Aktör med variabeln U 

Ordet angelägenhet kan definieras som ett aktuellt ärende som berör någon (Wiktionary, 

2013). Attributet angelägenhet är något som under lång tid har diskuterats inom strategisk 

verksamhetsledning. Ansoff (1975) definierar det som tvister eller möjliga händelser som får 

en stor och ibland oväntad inverkan på en organisation. Dessa tvister är uppbyggda av 

specifika problem som uppkommit till följd av angelägenheter som reflekterar aktörers olika 

intressen. Cobb och Elder (1972) definierar det som konflikter mellan två eller flera aktörer 

rörande angelägenheter som inkluderar allokering av resurser. Vidare diskuterar Wartick och 

Mahon (1994) om angelägenhet vanligtvis uppstår runt en aktör eller om den inte lika gärna 

kan uppstå från en interaktion mellan två eller flera parter. Det sistnämnda beskriver att 

drivkraften för angelägenheter kan ha många olika ursprung och behöver således inte grunda 

sig på endast en enskild fråga (Wartick & Mahon, 1994). Generellt sett skall angelägenhet att 

driva en fråga eller att genomföra ett projekt därför ses i relation till de samlade 

förväntningarna av ett flertal aktörer (ibid). Speciellt drivande är enligt Mitchell et al. (1997) 

när frågeställningar och problemlösning drivs av tidspress eller i situationer som är viktiga 

och kritiska för de involverade aktörerna. Utöver detta synsätt beror angelägenhet också på 

vilken grad en individ kräver omedelbar uppmärksamhet samt denna ingående aktörs vilja att 

förändra en verksamhet (Mitchell et al., 1997). Även om de flesta medverkande i ett 

projektarbete som regel är angelägna att föra arbetet framåt mot ett positivt slutresultat kan 

vissa aktörer i olika frågor ses som mer angelägna än andra och därigenom ofta framstå som 

mer krävande. Teoretiskt kan aktörer som omfattas av denna enskilda variabel därför 

klassificeras som krävande aktörer. 

I Mitchell et al.´s (1997) studie beskrivs angelägenhet som en självständig variabel. Trots att 

denna variabel beskrivs som självständig skall den dock inte ses som statisk utan snarare 

föränderlig över tid (ibid). Detta innebär att aktörer som är synnerligen angelägna att påverka 

en process i ett skede inte nödvändigtvis behöver visa detta vid ett annat tillfälle. 

2.4 Aktör med variabeln L 

Begreppet legitimitet betecknar att man rättfärdigar, tillåter eller berättigar någon eller några i 

en kultur eller samhälle att agera i en situation med de normer som finns där (Rubenowitz, 

2004 ). 

http://sv.wiktionary.org/wiki/angel%C3%A4genhet
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Legitimitet har varit en del av Stakeholder-teorin alltsedan Freemans intiala publikation om 

Stakeholder Management 1984. Legitimitet beskrevs i den artikeln som ett viktigt 

attribut/egenskap hos aktörer för att de överhuvudtaget ska kunna påverka en organisations 

utveckling både positivt eller negativt. Artikeln ger dock inga direkta riktlinjer för hur en 

aktör bör agera utifrån situationer med olika legitimitet (Freeman, 1984).   

Suchman (1995) beskriver att legitimitet är socialt konstruerat och förankrat i normer, 

värderingar och definitioner (Suchman, 1995).  Mitchell et al. (1997) accepterar detta 

resonemang och beskriver vidare att legitimitet är något som finns hos högt aktade personer 

med erkänd social status som bygger på organisationens kultur, värderingar och sociala 

system (Mitchell et al., 1997). Till detta resonemang menar Phillips (2003) att moral också är 

ett synsätt som är viktigt och bör ingå i definitionen för begreppet. Phillips delar därför i sin 

publikation upp de legitima aktörsgrupperna med hänsyn till den studerade organisationens 

moraliska skyldigheter gentemot respektive aktör. Detta kan ses som att organisationer i en 

specifik situation är etiskt och moraliskt skyldiga att rikta uppmärksamhet och stödja 

vissa berörda aktörer men att detta inte alltid sker. De aktörer som får denna uppmärksamhet 

och stöd definieras som normativa aktörer (ofta interna) till skillnad från derivativa (ofta 

externa) aktörer som inte uppfattas på samma sätt utan endast övervakas i sitt arbete (Phillips, 

2003). 

Eftersom att legitimitet är socialt förankrad och bygger på hur aktörer ser varandra kan denna 

egenskap också lätt förändras om verksamheten ändrar skepnad och om relationen mellan 

ingående individer ändrar karaktär. Detta innebär att en aktör kan uppfattas som mycket 

legitim vid ett skede men raka motsatsen vid ett annat. Vissa personer i organisationen 

kommer dock ofta på grund av sin initiala position i verksamheten, t.ex högre chefer och 

managers, att uppfattas som individer med stor legitimitet. Beroende på hur dessa individer 

agerar finns det däremot ingen säkerhet, även för dessa, att legitimiteten inte ändras under ett 

projekts gång (Mitchell et al., 1997). 

2.5 Aktör med eller utan variabeln P  

I litteraturmaterial om stakeholder management kan man se att legitimitet och makt är 

frekvent använda begrepp för att beskriva olika aktörers status. Det är viktigt att förstå att 

båda begreppen är sammanflätade i varandra, men med olika individuella betydelser (Mitchell 

et al., 1997). Förmågan att påverka har ofta beskrivits utifrån den legitima ställning som en 
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aktör besitter, men det är viktigt att understryka att även legitima aktörer inte nödvändigtvis 

har något inflytande (ibid). Skillnaden mellan legitimitet och makt kan därför beskrivas med: 

vilka aktörer som förtjänar ledningens uppmärksamhet och vilka som i realiteten har den 

förmågan/uppmärksamheten (Ibid).  

Mitchell och medarbetare definierar variabeln makt utifrån Webers (1947) och Pfeffers (1981) 

teorier och beskriver det i termer av att en aktör får igenom sin vilja utan resistans, vilket 

kortfattat innebär att man härigenom kan få någon annan att göra något som strider mot denna 

individs egen vilja (Mitchell et al., 1997). 

Makt eller dess synonym inflytande kan definieras som “Ett sociologiskt, teologiskt, 

organisationsteoriskt och filosofiskt begrepp som beskriver möjligheten att efter egen vilja 

fatta beslut som verkställs. Makt är alltså ett relativt begrepp, som förutsätter minst två parter: 

en part A som begär något, och en annan part B som uppfyller denna begäran. Premissen för 

att A skall ha makt är att B är beroende av A. Beroendet kan vara olikartat till karaktären och 

A kan i vissa fall framkalla detta förhållande (Wikipedia, 2013). Andra synonymer till 

begreppet makt är förutom inflytande även betydelse och auktoritet, vilket kan relateras till 

den ställningen intressenter har eller tidigare haft i företaget (Synonymer, 2013).  

Enligt Etzioni (1964) finns det olika typer av makt. Dessa kan kategoriseras i form av 

tvingande makt som baseras på direkt fysisk påverkan t.ex. våld och tvång, utilitaristisk makt 

som använder materiella och finansiella tillgångar som påtryckning samt normativ makt som 

baseras på normer och symboler. Oavsett typ av maktutövande kan alla former, vid 

maktmissbruk, resultera i att motstånd och andra negativa effekter uppstår i en verksamhet 

(Etzioni, 1964). 

Makt/inflytande i relationen mellan konsulter och klienter under konsultuppdrag har 

behandlats i ett flertal studier (Edvardsson, 1990; Curnow & Reuvid, 2003). Denna relation 

kan ses ur flera olika perspektiv. Ett vanligt sätt är att se det som är att kunden är den som 

som har i stort sett all makt och kontroll i konsultuppdraget. Konsulten ses då endast som en 

rådgivare. Fördelen, sett från konsultens sida, är möjligheten att i denna situation inta en mer 

neutral och objektiv ställning gentemot klienten. Nackdelen är att det lätt uppstår svårigheter 

för konsulten att få gehör för sina förslag och synpunkter (Kubr, 1996). 

Det motsatta sättet att se på relationen mellan klient och konsult är att beställaren till 

konsultuppdraget ses som okunnig eller ointresserad. Klienten kan då ses som en part som 
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mer eller mindre står under kontroll av konsulten, dvs. makten ligger huvudsakligen hos 

konsulten (Clark, 1995; Werr & Styhre, 2002). I detta fall framstår konsulten med sitt 

agerande som den starka parten som med auktoritet leder projektet och som skaffar sig det 

inflytande som krävs för att genomföra beslut och processer.  En förutsättning för att detta 

skall ske är att klienten av olika anledningar väljer att blint lita på konsulten och överlåter sitt 

eget direkta inflytande och kontroll i arbetet till konsulten (Bloomfield & Best, 1992; Clark, 

1995). 

Ett tredje sätt att se på relationen är att makt och kontroll i ett uppdrag delas upp mellan 

parterna. Grunden för denna teori är att parterna skapar ett ömsesidigt förhållande till 

varandra som bland annat bygger på respekt, förtroende, interaktion, men också att de framtar 

likartade problem- och målbeskrivningar (Fincham, 1999; Curnow & Reuvid, 2003). 

2.6 Teorisammanfattning 

Teorin som tjänar som vägledning för denna studie bygger på Stakeholder-teorin i allmänhet 

men också med ett speciellt fokus på de tre attributen/egenskaperna hos en aktör, nämligen U, 

L och P som beskrivs ovan. Attributen kan studeras separat eller i situationer där de 

samverkar eller motverkar varandra. Av denna anledning kan egenskaperna därför användas 

som indikatorer för olika skeenden i processer såväl som indikatorer för interaktioner mellan 

parterna i fråga (Mitchell et al., 1997). 

De tre variablerna U, L och P bidrar till skapandet av en dynamik inom och mellan 

aktörsgrupperna vilket kan ge upphov till att en eller flera av attributen kan erhållas, 

förstärkas, försvagas eller helt förloras under arbetets gång, det vill säga inget attribut är 

statiskt. (Mitchell et al., 1997). 

Konsulter karaktäriseras mot bakgrund av Stakeholder-teorin som förväntansfulla och 

beroende aktörer som i sitt projektarbete primärt positionerar sig inom U och L dimensionen. 

Detta antyder att de framförallt ses som rådgivare utan direkt inflytande i processer (Kubr, 

1996; Boonstra, 2006). Externa konsulter innehar inte någon position eller anställning i den 

berörda klientorganisationen och saknar därför som regel makt att direkt påverka viktiga 

beslut och processer. Vederbörande får därför efter bästa förmåga interagera med övriga 

aktörer för att kunna påverka i beslutsprocesser. Vi väljer i denna studie därför att studera 

huruvida ovan beskrivna situation, vad beträffar externa konsulter i ett 
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implementeringsuppdrag, stämmer sett utifrån totalbilden av de tre variablerna U, L och P 

(Etzioni, 1964; Mitchell et al., 1997; Boonstra, 2006). 

För att verifiera om Boonstras (2006) beskrivning stämmer kommer bl.a. nedanstående 

kännetecken för attributen, U, L och P att användas. 

 

Angelägenhet (U) Legitimitet (L) Makt (P) 

Drivs av tidspress Social status inom 

företagskulturen 

Hamna högt upp i näringskedjan 

Skillnader i intresse hos beställare och 

externa aktörer 

Tar hänsyn till normer och 

värderingar 

Kunna skapa betydande maktrelationer 

Företaget allokerar till fördel av den 

externa aktören 

Högt aktad aktör Förmåga att genomföra sina egna intressen 

Viljan att förändra pga kritiska faktorer Möjlighet till att göra anspråk Inflytande över andra 

Tabell 1. Sammanfattande beskrivning av variablerna (U, L och P)  
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Kapitel 3. Metod 

I metoddelen beskriver vi vilken forskningsstrategi, datainsamling, urval, tillvägagångssätt 

och metodkritik som denna studie omfattar.   

3.1 Forskningsstrategi 

Studier som utförs med ett intervjumaterial som grund kännetecknas ofta antingen av en 

kvantitativ eller en kvalitativ strategi. Den kvantitativa forskningsstrategin kännetecknas 

framförallt av den undersökandes frågor och intressen medan den kvalitativa motsvarigheten 

prioriterar de undersökta deltagarnas synpunkter och frågeställningar (Bryman & Bell, 2011). 

 Målet med en kvalitativ studie är att skapa en djupare förståelse för ett sammanhang (Corbin 

& Strauss, 2008; Bryman & Bell, 2011).  I denna studie är det viktigt att se de olika ingående 

respondenternas uppfattningar vad gäller deras påverkan på implementering av affärssystem. 

Den kvalitativa metodologin, med fokusering på ingående personers uppfattning, är således 

passande. 

Utöver en kvalitativ inriktning omfattas denna studie också av en deduktiv karaktär, då vi gått 

från teori till empiri. För att utveckla detta innebär en deduktiv studie således att man först har 

samlat in forskningsmässigt kända teorier, t.ex. Boonstra (2006), för att sedan se om dessa 

teorier kan återskapas i form av mönster i empirin (Bryman & Bell, 2011).  

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Primärdata 

Huvudsyftet med studien var att beskriva externa konsulters positionering i ett projekt relativt 

till andra ingående aktörer och med ett speciellt fokus på faktorerna U, L och P (se 

teoriavsnittet). Detta utfördes med hjälp av intervjuer för att fånga vederbörandes upplevelser 

från tidigare projektgenomföranden. Vi ville med denna metodologi samla in ett brett och 

öppet intervjumaterial för att försöka fånga unika erfarenheter.  Detta gjordes genom så 

kallade “face to face” intervjuer (Van de Ven, 2007). Fördelen med att genomföra intervjuer 

på detta sätt var att många bakomliggande faktorer t.ex. motiv, antaganden, attityder och 

värderingar kunde inkluderas i det insamlade materialet (Richardson et al. 1965). En annan 

fördel med denna inriktning var att de intervjuades kroppsspråk också kunde observeras, 

vilket var speciellt viktigt och användbart i diskussioner av känsliga frågor (Gorden, 1969). 
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Datainsamlingsmetoden bestod dels av färdigutformade frågor men också av följdfrågor, vilka 

tillsammans karaktäriserar semistrukturerade intervjuer. Valet av denna intervjuform, som 

tillåter öppna dialoger, baserades på att vi i så hög grad som möjligt ville undvika att 

feltolkningar skulle uppstå. Genom att ha använt oss av denna intervjuform har vi kunnat 

säkerställa respondenternas verkliga uppfattning i frågor där det fanns tveksamheter eller risk 

för vilseledning och missförstånd (Bryman & Bell 2011). 

Anledningen till att den semistrukturerade intervjuformen lämpade sig väl för denna studie 

baseras även på att affärsystem är synnerligen komplexa och präglas av olika bakomliggande 

faktorer som  t.ex kultur, politik, terminologi vilka har en inverkan på såväl intervjuaren och 

den intervjuade (Treece & Treece, 1996). 

Totalt intervjuades tre konsulter vid två olika tillfällen, där båda författarna var närvarande. 

Orsaken till detta upplägg var att erhållen information från första intervjutillfälle ansågs, vid 

det inledande analysarbetet, vara otillräcklig. Under det första tillfället pågick varje enskild 

intervju cirka en timme. I den andra rundan intervjuades konsulterna under cirka 30 minuters 

tid. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades samt gavs en anonym men i efterhand 

användbar identifieringskod. Detta förfarande valdes då samtliga intervjuade bad om att få 

förbli anonyma. Intervjuerna genomfördes under en tvåmånaders period under våren 2013.    

3.2.2 Insamling av teori och annan relevant information 

Det insamlade bakgrunds- och teorimaterialet utgjordes av forskningsartiklar, avhandlingar 

och textböcker som behandlar implementeringar av ett affärssystem, konsulter, men också 

positioneringsaspekter i allmänhet (Stakeholder-teori).  Sökningen av lämpligt 

utgångsmaterial och teori genomfördes via Uppsala Universitetsbibliotek samt dess ingående 

databaser där svenska och engelska termer relaterade till ämnesvalet användes. Andra källor 

som användes för att skapa en samlad bild var Konsultguiden, konsultföretags hemsidor, 

artiklar i dagstidningar och andra relevanta hemsidor. 

3.3 Urval av företag och respondenter  

Företaget som undersöktes i denna studie är ett väletablerat konsultföretag som jobbar med 

management och IT-konsultering. Anledningen till att just detta företag valdes beror på att de 

åtar sig konsultuppdrag som implementering av affärssystem. 
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Då företaget grundades på 1960-talet och kontinuerligt sedan dess arbetat med 

konsultuppdrag med anknyning till affärssystem kan detta också ses som en god indikation på 

att de har långvarig kunskap samt erfarenhet vad beträffar externa konsulters roll vid 

implementeringsarbeten.  

Valet av respondenter gjordes med hänsyn till deras position och arbetsuppgifter i 

konsultföretaget. Med tanke på att det dagliga arbetet normalt är olikartat mellan de olika 

konsulterna vid implementering av affärssystem valde vi individer med olika bakgrund. 

Orsaken till detta val grundar sig i att vi ville försöka skapa en bred och tillförlitlig bild av en 

konsults situation. Då konsultföretagets största affärsområden är IT inriktades valet vidare till 

att omsorgsfullt bestå av respondenter med en specialitet inom områdena teknik, applikation 

och IT-projektledning.   

 Konsult 1 Konsult 2 Konsult 3 

Position Teknisk-konsult Applikations-konsult IT-projektledare 

Arbetsuppgift  IT-arkitekt med fokus på 

integrering och migrering 

Gränslandet mellan IT och 

management med fokus på 

HR 

Övergripande ansvar och direkt 

kontakt med kundens 

projektledare 

Tabell 2. Beskriver respondenternas specialområden samt förklararar huvudsakliga arbetsuppgifter.  

3.4 Operationalisering  

De intervjuade konsulterna fick i stora drag och med egna ord, utifrån ett antal i förväg 

förberedda frågor, beskriva arbetssituationen under implementeringsarbetets gång, i synnerhet 

sin relation till klientorganisationen och de ingående aktörerna i implementeringsarbetet. I 

stort ombads konsulterna att redogöra för vilka initiala förväntningar som beställaren hade på 

dem och deras arbete och vilka svårigheter de hade att tillmötesgå beställarnas krav. De 

ombads också att beskriva implementationsarbetet speciellt med utgångspunkt av sina 

upplevelser vad beträffar vem och vad som i huvudsak påverkade processarbetet och dess 

olika faser. Exempel på dessa frågor kan ses i appendix. 

Utöver de generella frågorna försökte vi även ställa mer specifika frågor som var direkt 

riktade till konsultens positionering relativt till kunden och övriga aktörer i projektarbetet. 

Frågorna fokuserades initialt utifrån de två variablerna angelägenhet (U) och legitimitet (L) 

som enligt tidigare studier beskrivits som centrala attribut för en konsult i ett projektarbete (se 
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teoriavsnittet). Variabeln P (makt/inflytande) stod inte i fokus vid första intervjutillfället men 

det inledande analysarbetet indikerade att denna faktor kunde vara intressant att ytterligare 

penetrera. Detta var anledningen till vår andra intervjuomgång, vilken genofördes med samma 

respondenter. Vi ville dock inte att det vid det andra intervjutillfället skulle vara alltför 

uppenbart att vi samlade information utifrån konsultens inflytande på implementeringsarbetet 

så vi startade med mer generella frågeställningar även under detta tillfälle. 

Intervjuerna inriktades därefter mot att utforska variabeln P, dvs. vilken makt/inflytande som 

konsulten upplever sig ha vid implementering av ett affärssystem.  

Från det erhållna materialet kunde återkommande mönster sedan identifieras, vilka 

tillsammans med ett urval av citat fått utgöra studiens empiri. Dessa mönster kopplades sedan 

till det teoretiska ramverket med ett speciellt fokus på de tidigare beskrivna variabler U, L och 

P. Genom att inkludera egna och andra författares reflektioner till teori och empiri har vi i 

analysdelen fått indikationer om externa konsulters positionering och potentiella möjligheter 

till att påverka olika beslutsprocesser i ett implementeringsarbete. Resultaten ledde oss till att 

diskutera huruvida externa konsulters positionering är positivt eller negativt för ett företag i 

dess implementeringsarbete (se slutsats).   

3.5 Metodkritik 

Begreppet reliabilitet definieras som tillförlitligheten hos en mätning och kan undersökas på 

flera olika sätt.  Det kan exempelvis undersökas genom att göra upprepade mätningar varefter 

en korrelation upprättas mellan dessa mätpunkter. Detta kan också gälla personers svar på 

frågor som bedömes mot en uppsatt standard. Validiteten i en studie avgör i vilken grad man 

verkligen mäter det som man vill mäta. Det kan också uttryckas som en korrelation mellan det 

teoretiska och praktiska utfallet i en testsituation. Det tredje använda uttrycket nedan är 

replikerbarhet som innebär att en annan forskare kan göra om samma undersökning och få ett 

liknande resultat. En synonym till replikerbarhet är tydlighet (Fhanér, 1986). 

Begreppet validitet kan delas upp i en intern och extern del. Intern validitet används ofta för 

att avgöra säkerheten i gjorda slutsatser, exempelvis huruvida sättet att reagera eller uppvisa 

symtom  reflekteras i egenskaper, personlighetstyper m.m. Extern validitet anger istället i 

vilken grad man kan generalisera en studies resultat till andra studier eller situationer. Ibland 

används termen generaliserbarhet istället för extern validitet. (Psykologilexikon, 2013) . 
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Konsultens olika sätt att reagera kan påverka hur omgivningen i projektarbetet upplever 

vederbörande och vilka varierande attribut, t.ex. legitimitet och angelägenhet som framstår. 

Konsulters reaktionssätt har troligen god intern validitet i detta arbete, dvs. individen 

presenterar troligen sig själv på samma sätt som vederörande karaktäriserars av andra aktörer. 

Den externa validiteten i vår studie är dock på en lägre nivå då våra intervjusvar endast 

beskriver situationen från en sida, nämligen konsultens, och inte från andra aktörer i 

implementationsprocessen. Intervjusvaren speglar processen ensidigt utifrån konsultens 

världsbild och upplevda verklighet, något som nödvändigtvis inte behöver återge den totala 

och sanningsenliga bilden av skeendet (Bryman, 2011). Genom att vi återkom med en andra 

intervjuomgång kunde dock överensstämmelsen av vissa frågor verifieras, vilket tros kunna 

öka studiens reliabilitet till viss grad. Eftersom den andra intervjuomgången inte ingick i den 

initial planen kanske den däremot kan ha skapat en viss förvirring hos intervjuobjekten och 

därigenom påverkat vårt resultat negativt. 

Liksom i andra liknande studier hade det naturligtvis varit att föredra att använda ett utvidgat 

antalet intervjupersoner för att belysa frågeställningarna utifrån ett bredare perspektiv. Detta 

gäller både antalet intervjuade konsulter, konsultföretag men också genom att inkludera 

individer som representerar andra sidor av implementationsprocessen. Vi hade också gärna 

sett att man intervjuat andra typer av konsultföretag för att kunna ge en mer generell bild av 

konsulters positionering och inte bara som i detta fall vid implementering av ett fåtal upplevda 

affärsprojekt. Tillsammans skulle detta öka studiens reliabilitet samt öka möjligheterna att på 

olika sätt replikera studien.  
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Kapitel 4. Empiri  

Den inledande delen av detta kapitel beskriver hur konsulterna generellt såg på sitt arbete vid 

implementering av ett affärssystem. Svaren på dessa generella frågor sammanfattas initialt i 

nedanstående text. Därefter koncentreras kapitlet till att beskriva hur konsulterna själva 

upplevde sin situation och möjlighet till att påverka implementeringsprocessen, utifrån 

begreppen L, U och P. Respondenterna benämns i denna del med siffrorna 1, 2, 3 vilket 

beskrivs mer i detalj i tabell 2. Kommentarerna som utnyttjats är utvalda och återkommande 

åsikter från vårt transkriberade intervjumaterial. 

4.1 Sammanställning från övergripande frågor 

Konsulterna såg sitt arbete som ett servicejobb där de framförallt arbetade med rådgivning. 

De försökte via coaching av klientorganisationens alla ingående parter att leda 

implementeringsarbetet i rätt riktning.  De beskrev vidare att stor vikt lades på att upprätta en 

aktions- och utbildningsplan enligt organisationens kravspecifikationer och att i största 

möjliga mån följa dessa planer. Konsulterna angav sig lägga, men också förväntas lägga, 

mycket tid och möda på att studera och förstå vilka förväntningar som fanns från alla 

ingående aktörers sida, både initialt och under arbetets gång. Som ett exempel på detta angavs 

det att konsulten förväntades vara tillgänglig även utanför vanliga arbetstider t.ex. via telefon 

och email. Konsulterna berättade också att målsättningen med sitt arbete var att så snart som 

möjligt klargöra hur ledningen tänkt sig ansvarsfördelningen skulle se ut under projektarbetet. 

Respondenterna poängterade vidare vikten att kunna skapa ett nätverk av nyckelpersoner som 

under projektets gång kunde stödja implementeringen. Man angav att dessa grupper av 

personer behövde ges omfattande utbildning i det nya systemet så att de kunde initiera och 

riskvärdera hur arbetet skulle ske samt hur vidareutbildning av övrigt involverad personal och 

verksamhetsledning bäst skulle genomföras. Dessa nyckelpersoner hade ofta redan tidigare 

andra viktiga positioner och kände därför sin organisation och dess speciella karaktär  väl och 

kunde föreslå hur och var fokus i implementeringsarbetet skulle ligga. Utöver relevansen att 

arbeta med nyckelpersoner betonade samtliga respondenter att stöd och förståelse från 

verksamhetsledningen också var av avgörande betydelse för att projektarbetet skulle lyckas. 

Denna åsikt kunde relateras till att kunden ofta underskattade affärsystemets komplexitet och 

jämförde implementeringen med ett införande av ett nytt datasystem, ett i raden av andra 

redan befintliga. Skillnaden enligt konsulterna var dock att affärsystem kräver mer än bara 
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förståelse för hur system fungerar. De kräver också ofta omfattande förändringar av 

verksamheten samt ett engagemang från ledningens sida. 

Risken för ett misslyckande var enligt respondenterna stor om nyckelpersonerna och speciellt 

ledningen inte förstod processarbetet och därmed blev negativt inställda till projektet. 

Nyckeln för att undvika detta angavs vara kommunikation och regelbunden information till 

alla involverade parter. Samtliga intervjuade personer poängterade vikten av att konsulten så 

väl som övriga nyckelpersoner gavs tillräckligt inflytande och befogenhet i processarbetet, 

vilket närmare beskrivs i följande text. 

4.2 Variabeln L 

En aktör som i ett projektarbete visar legitimitet har en social förankring i verksamheten med 

stöd och förståelse för  företagets hierarki, politik, normer och värderingar. Alla respondenter 

beskrev på ett eller annat sätt hur viktigt det var att konsulter i sitt externa projektuppdrag är 

socialt förankrade och accepterade inte bara av verksamhetsledning utan bland samtliga 

ingående aktörer och att vederbörande konsult också förstår organisationens verksamhet. En 

av respondenterna beskrev detta utifrån vikten av kommunikation och den ingående 

företagshierarkin som att: 

“Det är viktigt att förstå hur nätverken mellan kollegorna fungerar i organisationen, så att man liksom 

vet vem som sköter vad, och vilka beslutsvägar man ska ta. Det räcker inte att vara experten på området.” 

- (konsult 1). 

Legitimitet hos de olika aktörerna i implementationsarbetet beskrevs som något som inte bara 

kom med kompetens utan något som successivt byggdes upp eller även raserades under ett 

projekts gång. Detta kunde ske på många olika sätt. Som ett exempel menade en konsult att 

informationen vad gäller projektet i fråga ofta endast gavs till vissa aktörer som av olika 

anledningar ansågs viktigare än andra, vilket bland annat baserades beroende på deras 

legitimitet i organisationen och projektet. På detta sätt påverkades vissa aktörers möjlighet att 

inverka i processerna: 

“Personer som man visste skulle sätta sig emot det här, alltså personer som man vet inte vill hålla med i 

besluten bortsågs ifrån.” – (konsult 1) 

Genom detta smala synsätt uteslöts vissa aktörer av olika anledningar att aktivt medverka i 

projektet. Bakomliggande struktur, politik, kultur och tidigare erfarenheter i den 

berörda organisationen kunde stark påverka alla aktörer, vilket också är ett påstående som 
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inkluderade konsulters legitimitet. Respondenterna poängterade att det inte hade någon 

avgörande betydelse om man representerade ett företag som hade god renommé och ansågs 

legitimt förankrat, huvudsaken var att man själv förstod och agerade utifrån gällande normer 

och värderingar och aktivt arbetade med att skapa sin egen legitimitet och respekt för att 

lyckas i konsultuppdraget: 

“För att realiseringsfasen ska funka väl är det viktigt att vi får komma in tidigt i projektet. Som konsult 

är det i många fall viktigt att vara med från början, eller att åtminstone initialt visa upp sig. Visa att man 

man har full koll och följer yrkesrollen.”- (Konsult 2) 

Ovanstående citat indikerar vikten att konsulten förstod projektets utformning, utveckling och 

tidsfaktor, men också att denne från ett tidigt skede i projektet gavs en möjlighet att skapa ett 

socialt nätverk som kunde hjälpa till att skapa legitimitet i arbetet. I praktiken angav 

konsulterna att legitimitet hos de olika ingående aktörerna var en av de mest avgörande 

faktorerna för att påverka uppdraget: 

“Vilka som får vara med och ta beslut är inte självklart utan det förs långa listor på vilka aktörer som har 

den möjligheten. När beslut ska tas används dessa listor för att ringa in vissa som skulle kunna bli ett 

problem. Det finns en viss hierarki för hur olika personer ska bli informerade och detta kan yttra sig 

genom att en projektledare måste ringa vissa personer under bordet varje månad.”- (konsult 1) 

Organisationstruktur, moral, politik och många andra faktorer kom enligt respondenterna att 

påverka urval av de aktörer som gavs tillfälle att medverka i projektarbetet. Aktörens 

legitimitet låg till grund för hur de kom att fungera. Detta angavs också i hög grad gälla 

konsultens legitimitet. Flera av citaten ovan ger en bild av ett smalt synsätt som ofta inte 

inkluderar alla olika typer av aktörer eller aspekter i verksamheten. Om konsulten skall lyckas 

ansåg man sig ofta behöva arbeta med dessa situationer för att bredda gruppens aktörer och 

processer som behövde inkluderas för att lyckas med konsultuppdraget. Samtliga 

respondenter i vår undersöknng indikerade också att den externa konsulten som regel tillhörde 

den prioriterade skaran av aktörer som kunde agera på ett sätt så att respekt och legitimitet 

kunde skapas för konsulten i fråga. 

4.3 Variabeln U 

Ett annat viktigt attribut hos konsulter vid implementeringsarbete angavs i intervjuerna vara 

att vederbörande inte bara påvisade fördelarna med ett nytt system samt försökte skapa en 

angelägenhetsgrad hos ingående aktörer, utan även att de uppvisade egen angelägenhet att 

skyndsamt driva projektarbetet framåt, och att slutföra det: 
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 “Förväntningshantering är av central betydelse vilken vi också ständigt försöker att trycka på”.                         

- (konsult 3). 

Det fanns många anledningar till att ett projekt prioriterades av ledningen eller till och med i 

vissa lägen bromsades. Uppdragsgivare och övriga aktörer uppfattade ofta fördelar och 

nackdelar med projekt på olika sätt t.ex. utifrån lönsamhetsaspekter, konsulters roll och 

tidsaspekter i projektet, vilket en konsult uppfattade som att: 

“Det är dyrt att ha en extern konsult i ett och halvt år. Men denna person tycker jag behöver vara inne i 

verksamheten ett tag för att ge något värde”. - (Konsult 3) 

Ytterligare en konsults kommentar i denna fråga var: 

“Kunden har börjat se fördelen med dessa personer (konsulten) under testfaserna där de lär involverade 

projektmedlemmar SAP.”- (Konsult 2). 

Respondenterna angav sammantaget att attributet att visa angelägenhet var av avgörande 

betydelese för ett projekts framskridande. Detta attribut uppkom och styrdes utifrån olika 

faktorer t.ex. tidsfaktorn, att hålla projekt inom upprättade tidsramar, men också att anpassa 

arbetet till kritiska skeenden i processerna. Samtliga konsulter angav att de som regel någon 

gång under ett projektarbete kände en tidspress från beställarens sida men även från andra 

aktörer. Detta kan exemplifieras med nedanstående citat: 

“Det är ett ständigt bekymmer att kunden ofta har för lite tid. Jag tycker det är viktigt att man tidigt 

kommer med krav på tid, det är viktigt att få kunden införstådd på att det ofta kommer att ta mycket mer 

tid än man tror.” - (konsult 1). 

När det gällde angelägenheten att allokera befintliga resurser tyckte konsulterna att det var 

viktigt att tidigt skapa ett samförstånd för hur arbetet skulle ske och hur resurserna skulle 

användas. Ibland kunde det hända att konsulten inte lyckades komma till något samförstånd 

eller beslut i frågor vilket kan illustreras med citatet: 

“Ibland har det hänt att man eskaleras uppåt i beslutskedjan och fått svar som liknar -God dag yxskaft” - 

(Konsult 3). 

Detta citat ansågs i stor utsträckning bero på kommunikationsproblem inom organisationen 

vilket också bidrog till att minska konsulternas egen påverkan på implementeringsprocessen. 

En av konsulterna upplevde att kommunikationsproblemen inte enbart kunde härledas i 

vertikal led mellan aktörer utan även horisontellt mellan aktörer i samma arbetsgrupp. En 

annan aspekt i projektarbetet som framkom under intervjuarbetet var kravställningen från alla 
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berörda parter. Många krav i projektarbetet var omöjliga att  uppfylla och konsulterna fick 

ägna sig åt att föreslå prioriteringar och kompromisser för att arbetet skulle kunna fortskrida. 

En konsult beskrev detta som att: 

“Det gäller att trycka på rätta punkter (knappar)”-(konsult 2). 

Sammantaget gav intervjuerna intrycket att det fanns många faktorer att ta hänsyn till för att 

att lyckas med ett projekt t.ex. hänsynstagande till tidsfrågan, kommunikationsflöden och 

allokering av resurser. Genom att arbeta med dessa faktorer beskrev konsulterna att de kunde 

framstå som både legitima och angelägna aktörer i implementationsarbetet av ett nytt 

affärssystem. 

4.4 Variabeln P 

Svaren på intervjufrågorna gällande variablerna U och L indikerade att respondenterna hade 

återkommande problem med att påverka olika processer vid implementeringen. Konsulterna 

ansåg sig i många situationer vara i det närmaste maktlösa att direkt påverka de olika 

implementationsprocesserna. De fick söka andra vägar att påverka och anpassa sig till andra 

mer inflytelserika aktörers krav och förväntningar, även om det inte överensstämde med deras 

egen professionella kunskap, erfarenhet och intentioner. I situationer som dessa ansåg 

konsulten sig hamna i en direkt beroendeställning gentemot de andra aktörerna. Vi har i vår 

empiri indikation på att beslut i projektarbete framförallt togs av verksamhetsledningar eller i 

vissa fall även av vissa andra inflytelserika aktörer med den externa konsulten i en 

underordnad position. Detta placerade konsulten i en situation med en inskränkt möjlighet att 

direkt påverka beslut och med minskad förmåga utföra sina arbetsuppgifter: 

“Det stora och det absolut viktigaste är att det är rätt personer. Att kunden får med sig rätt aktörer och 

projektledare in i projektet. Man kan hamna i en situation där kunden är fokuserad på småsaker och 

delegerar uppgifter som inte är relevanta när fokus bör ligga på de övergripande delarna.”- (konsult 3) 

“Det var pressat från alla håll.  Det var ett stort projekt och man kunde inte påverka tidsplan och budget. 

Alla beslut som rörde detta var man tvungen att ta uppåt, vilket gjorde att det blev ganska pressat. Det 

var pressat i alla led”. - (konsult 1). 

Konsulterna angav sig alltså behöva övertyga andra aktörer för att få gehör för sina aspekter i 

konsultuppdragen. De angav detta arbete som svårt och tidskrävande men genom att agera på 

olika sätt kunde de påverka processer och skapa ett ökat inflytande t.ex. genom att föreslå 

utbyte av aktörer som inte framstod som lämpliga eller som inte ville samarbeta med 
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konsulten. Ett annat sätt var att föreslå förändrade målbeskrivningar som bättre passade 

konsultens intentioner. 

“Vår projektledare vart väldigt pressad och ville endast ta beslut om små saker, detta var inte så himla 

viktigt. Hon hamna fel och passa inte som projektledare vilket resulterade i en omplacering”. -(konsult 3) 

För att ytterligare belysa situationen utifrån konsulter som jobbade med ett minimalt 

direktinflytande på projektarbeten beskrev en konsult det som att vara ett uttalat problem och 

medförde risker för att projektet skulle misslyckas:  

“Styrelsen är oftast inte med, men styrgruppen är jättepositiva. De måste dock se till att de pratar med 

sina chefer som i sin tur pratar med sina chefer så att informationen verkligen når beslutsfattarna och 

trycks ner i organisationen.”- (Konsult 2)  

Under intervjuerna observerades dessutom att det i klientorganisationerna ofta fanns olika 

tolkningar av arbetet och dess definitioner utifrån projektplanen. Till exempel angav 

konsulterna att även basala begrepp som “ledningen”, “projektledarna” och “styrande 

kommittén” ibland definierades på olika sätt av olika aktörer vilket ytterligare försvårade 

konsultens arbete. Oavsett skiljaktigheterna i definitioner och förståelse för projektarbetet 

menade de intervjuade konsulterna att sista ordet, dvs. de slutgiltiga besluten i viktiga frågor 

oberoende var i processen som dessa skulle fattas, genomfördes på verksamhetsledningens 

nivå: 

“Ledningen stöter man väldigt sällan på. De sitter oftast på hög nivå och kommer nästan aldrig ner till 

oss, man ser dem bara på mötena där viktiga beslut skall fattas. De är aktörer som är högre upp i 

näringskedjan.”- (Konsult 1) 

Konsulterna angav, som också tidigare beskrivits, vikten av social förankring i projektarbetet. 

Man beskrev att i situationer där ett passande nätverk av andra ingående aktörer skapats hade 

konsulten större chans att lyckas i sitt arbete. Trots sin ofta underordnade rang inom 

beställarorganisationen angav man sig kapabel att genom sin sociala förmåga kunna påverka 

projekten. Detta angavs ske på många olika sätt, t.ex. genom att konsulter kunde påverka 

projektledare som i projekt saknade inflytande och inte hade förmåga att själv driva viktiga 

frågor till beslut. På detta sätt kunde vederbörande trotts låg hierarkisk status i 

klientorganisationen dra fördel av denna situation och skapa ett större inflytande över 

projektet: 
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“Det beror på hur stort projektet är och hur hierarkin ser ut, det är helt beroende på detta. Men så klart 

vissa personer kommer att kunna påverka mer än andra det beror på nätverket inom företaget.”- 

(Konsulten 3) 

Sammantaget redovisade konsulterna vikten av att vara socialt kompetent och att kontinuerligt 

arbeta med verksamhetsledningen och andra aktörer för att skapa respekt och legitimitet 

utifrån sitt eget genuina intresse för projektet. De intervjuade upplevde att det ställdes mycket 

stora krav, ibland alltför stora krav, i deras arbete. Allmänkunskap tillsammans med special 

kunskap, erfarenheter, samarbetsvilja, ansvarstagande var bara några av kraven på en 

framgångsrik konsult. Genom att kombinera dessa attribut anger repondenterna att de med sin 

sociala ställning kunde skapa koalitioner med andra mer inflytelserika aktörer för att på så sätt 

påverka nödvändiga beslut och lyckas med implementeringsarbetet. Trots alla svårigheter 

sammanfattade konsulterna dock att man trivs med sitt yrkesval och ser optimistiskt på 

framtiden. 
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Kapitel 5. Analys  

5.1 Konsultens uppfattning av sin roll och sin arbetssituation 

Syftet med denna studie var att studera hur externa konsulter uppfattar sin möjlighet att 

påverka införandet av ett affärssystem och hur detta kan kopplas till vederbörandes 

positionering relativt Mitchell et al.´s (1997) positioneringsfaktorer U, L och P i relation till 

klientorganisationen och dess ingående aktörer.   

Intervjuarbetet i vår studie startade med en diskussion utifrån allmängiltiga frågeställningar 

om konsultens arbetssituation. I allmänhet gav våra konsulter intrycket av att gilla sitt 

yrkesval och att framtiden verkar vara positiv för yrkesgruppen som helhet. Den negativa 

sidan av arbetet ser dock ut att vara, förutom de problem och svårigheter som konsulterna 

försöker att lösa, deras förmåga att direkt påverka en implementering.   

Generellt ser de intervjuade konsulterna sina uppdrag som service till kunden och att 

framförallt bistå med rådgivning och vägledning i processer som kan vara både omfattande, 

tidskrävande och dyrbara. Denna slutsats om konsulters arbetssituation är inte ovanlig, utan 

återkommer även i ett antal andra studier (Dillard & Yutas, 2006; Myreteg, 2007; Edenholm, 

2007; Hwang & Grant, 2011). För att kunna ge service till kunden beskriver konsulterna 

vikten av att ha såväl bred allmänutbildning, IT-kunskap, specialkunskap om det nya 

affärssystemet men också baskunskap om klientorganisationen för att lyckas med projektet. 

Med detta sagt är det lätt att inse att mångkunniga och kompetenta konsulter har lättare att 

lyckas i sitt arbete, vilket även är en iakttagelse som återges i många andra studier (Scapens & 

Jazayeri, 2003; Häikiö, 2007). Förutom kraven från kunden och dess parter utökas dessa krav 

även av den anställdes eget konsultföretag och inte minst konsulten i fråga. En förklaring till 

denna företeelse anges vara den allt tuffare marknaden och konkurrens konsultbranschen 

präglas av.  

Förutom det rena kunnandet anger konsulterna dessutom att de förväntas vara opartiska, 

ansvarstagande, engagerade och anpassningsbara. Listan på krav kan enligt konsulterna göras 

hur långa som helst. Dessutom ställs stora krav att kunna hantera både egna och andra 

aktörers känslor och att bygga relationer till omgivningen. Dessa iakttagelser är i sig inte 

något unikt för våra externa konsulter utan beskrivs även i andra studier där avsaknaden av ett 

eller flera av ovan beskrivna attribut kan hjälpa till att förklara varför konsultuppdrag ibland 

misslyckas (Dillard & Yutas, 2006; Myreteg, 2007; Edenholm, 2007; Haber-Bernt, 2008; 



32 

 

Ifinedo & Nahar, 2009; Hwang & Grant, 2011). Om fokus flyttas från generellt konsultarbete 

till att specifikt gälla den externa aktören indikerar andra studier att konsulter med denna 

avsaknad också lätt kan missförstå upprättade målbeskrivningar/förväntningar, tillhandahålla 

svagt underbyggda och alltför standardiserade lösningar samt ge upphov till svårigheter att 

kunnat anpassa sig till organisationens kultur, normer och medlemmar (Mingay & Peattie, 

1992; Vosburg & Kumar, 2001; Vlachopoulou & Manthou, 2006; Wenrich & Ahmad, 2009). 

Viktigt för att undvika problem vid implementationen är, enligt konsulterna, därför 

fortlöpande kommunikation, dialog och utbildning, både initialt men också under hela 

projektets gång. Detta är viktiga aspekter bl.a. i vad som normalt kallas 

förväntningshantering. Fördelen med att aktivt arbeta med förväntningar är att människor som 

ska använda systemet lättare kan inse dess fördelar, vilket medför att de också blir villiga att 

arbeta med dess nackdelar, men framförallt ivriga att driva projektet i samma riktning som 

andra ingående aktörer.  

Konsulterna upplever vidare att förmågan att se affärs- och kostnadsnyttan i uppdragen som 

ett centralt attribut. Med andra ord är det av avgörande betydelse att verkligen förstå kunden, 

verksamheten och branschen de verkar inom för att kunna driva arbetet i rätt riktning och 

samtidigt kunna uppnå ett ur kundens perspektiv lyckat projektresultat.   

Förutom krav, essentiella attribut och kommunikation är stress också en återkommande faktor 

i vår empiri. Den uppkommer enligt respondenterna vanligtvis p.g.a. upplevd tidsbrist. Alla 

konsulter anges uppleva någon typ av tidspress under projektens gång. Detta kan komma från 

alla håll. Både uppifrån, nedifrån men även horisontellt från projektets alla olika aktörer. 

Naturligtvis vill alla parter snabbt komma till ett avslut med projektet i fråga. Det ser dock ut 

som att kundorganisationer ibland är villiga att offra lite av kvaliteten för att skynda på en 

implementering. Det är således lätt att förstå den press som konsulterna utsätts för under ett 

implementeringsarbete, men genom att aktivt arbeta med ovan nämnda faktorer 

(kommunikation, krav etc.) ser det ut som konsulter kan framstå som den extra resurs som 

klientorganisationer behöver för att lyckas med införandet av ett nytt affärssystem.  

Ett problem som däremot förhindrar ett aktivt arbete och som återkommande beskrivs av 

konsulterna är att de inte anser sig ha tillräcklig makt att påverka viktiga skeenden i ett 

projekt. De får som regel arbeta indirekt genom sin roll som rådgivare och därmed succesivt 

försöka övertyga de andra aktörerna att vägledas enligt konsultens intentioner. Genom detta 

arbete kan förhållandena förändras under ett projektarbetes gång så att konsultens 
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positionering och möjligheter att påverka processer förstärks. Att påstå att konsulter, oavsett 

fas i projektet, saknar makt behöver således inte vara sanningsenligt. Ett logiskt resonemang 

är snarare att klientorganisationer med dess ingående aktörer under senare delar av ett 

projektarbetes gång istället upplever konsulters kunskaper och erfarenheter som värdefulla 

och att man därmed är villiga att ge dem mer utrymme och förtroende i olika beslutsprocesser. 

För att bredda ovanstående resonemang kopplas och fördjupas därför nedanstående text till 

studiens mer koncentrerade empiri- och teoridel, vilket tydligare kan förklara konsulters 

positionerings/påverkansmöjlighet vid införandet av ett affärsystem. 

5.2 Implementeringsarbetet utifrån stakeholderteorin 

I beskrivningen av Stakeholder-teorin (se teoriavsnittet) är en intressent en enskild person 

eller grupper av personer som av olika anledningar vill bevaka sina specifika intressen i en 

verksamhet. Teorin används också för att beskriva olika intressenters inbördes positionering i 

ett projektarbete (Freeman, 1984; Mitchell et al., 1997). I intervjuerna frågade vi inte om 

konsulterna ansåg sig vara s.k stakeholders. Vi anser dock att vår empiri i studien tillsammans 

med definitionen av begreppen U, L och P indikerar detta förhållande. 

5.2.1 Variabeln legitimitet 

En förutsättning för att lyckas med sitt uppdrag är, enligt konsulterna i vår studie, att man 

förutom specialkunskap och kundförståelse också har social anpassningsförmåga och 

ansvarskänsla. Speciellt viktigt är att man förstår uppdragets affärsnytta. Att inneha dessa 

attribut hjälper konsulten att skapa legitimitet, dvs. att andra aktörer i projektet accepterar och 

respekterar vederbörandes roll och arbete (Werr et al., 1997). Variabeln L har alltså ett starkt 

socialt inslag och påverkar hur väl en person är förankrad i företaget och dess hierarki, politik, 

normer och värderingar (Mitchell et al., 1997; Suchman, 1995).  Vår empiri indikerar att 

konsulten i sitt implementeringsuppdrag tycker sig kunna skapa en bra förankring och 

acceptans i kundorganisationen och att de upplever god legitimitet från övriga aktörers sida. 

Empirin indikerar dock att det ser ut att finnas situationer där kunden av olika anledningar 

väljer bort eller negligerar vissa aktörer som kan vara en tillgång i projektet. Genom detta 

smala synsätt (Mitchell et al.1997, Suchman, 1995) utesluts således vissa personer att aktivt 

medverka i projekten. Konsultens mer utomstående och neutrala roll kan ur detta perspektiv 

vara positiv, då vederbörande kan hjälpa till att överbrygga motsättningar och att hitta 

kompromisser för att föra projektet framåt.   
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Konsulters legitimitet i ett projektarbete anges som viktigt och enligt respondenterna skapas 

detta utifrån en mängd faktorer varav några beskrivits ovan. Ett bra sätt att initialt skapa 

legitimitet är enligt konsulterna att redan i ett tidigt skede i projektet skapa ett fungerande 

socialt nätverk. Vikten av att en aktör är omgiven av ett bra nätverk beskrivs även av Mitchell 

et al. (1997). 

5.2.2 Variabeln angelägenhet 

En bas för att lyckas med konsultuppdraget var enligt konsulterna att få såväl 

verksamhetsledningen som övriga aktörer att se fördelarna och nyttan med det nya 

affärssystemet och att skapa ett momentum där alla aktörer snabbt vill komma framåt i 

projektarbetet. Detta momentum kan starkt påverkas genom att konsulten visar sin egen 

entusiasm och angelägenhet att leverera en bra produkt till kunden. 

Konsulterna anger vidare att hur andra aktörer upplever vederbörandes angelägenhetsgrad i 

varje enskilt moment av projektarbetet beror på en mängd faktorer och drivs av relationer och 

förväntningar som ofta är socialt och moraliskt förankrade. Liknande uppfattningar har 

redovisats i andra studier (Wartick &Mahon, 1994; Suchman, 1995; Mitchell et al., 1997; 

Phillips, 2003). Andra viktiga faktorer är att olika tidsaspekter och kritiska skeenden i 

projektet ofta har avgörande inverkan i processerna. Konsulterna rapporterar att man nästan 

alltid känner en tidspress i sitt arbete. Det är lätt att inse att kunden snabbt vill “komma till 

skott” och börja använda det nya systemet varför tidsaspekten vid implementeringsprocessen 

så gott som undantagslöst utgör en central faktor som påverkar angelägenheten hos de 

ingående aktörerna. 

Sammantaget visar vår empiri att respondenterna upplever att de andra aktörerna i 

implementeringsarbetet som regel uppfattar konsultens roll som legitimt förankrad i projekten 

och samtidigt en person som visar stor angelägenhet att föra arbetet framåt. Enligt Stakeholer-

teorin kan detta uttryckas som att konsulter finns i den s.k. dependent-stakeholder 

dimensionen (Mitchell et al., 1997) 

5.2.3 Variabeln makt 

Ett återkommande problem, som tidigare beskrivits, var konsulternas upplevelse att sakna 

tillräckligt inflytande i viktiga processer. Detta framkom inte bara verbalt utan även i tonläge 

och kroppsspåk där konsulterna med all tydlighet uttryckte sina frustrationer. 
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Inflytande i relationen mellan konsulter och klienter i konsultuppdrag har behandlats i ett 

flertal studier (Edvardsson, 1990; Curnow & Reuvid, 2003) där maktkoncentrationen antingen 

kan var förskjuten mot den ena eller andra parten (Kubr, 1996). Som redan beskrivits 

upplever konsulterna sitt arbete som ett typiskt servicejobb som utförs genom rådgivning och 

coaching av de berörda parterna i klientorganisationen. De anser sig ha begränsat inflytande i 

de direkta beslutsprocesserna och anger att detta kan skapa problem i projektarbetet sett ur 

konsultens perspektiv. Konsultens avsaknad av direkta inflytandet att påverka beslut och 

andra viktiga processer får istället kompenseras genom det sociala nätverket som skapas i 

projektet. Genom detta nätverk kan vederbörande använda indirekta medel t.ex. interaktioner 

och koalitioner med andra aktörer för att driva på och förstärka förändringsarbetet enligt 

konsultens intentioner. Riise & Rydmark (2012)  beskriver konsultens situation i liknande 

termer och anger att dessa ofta behöver övertyga andra aktörer för att få gehör för sina egna 

aspekter i konsultuppdraget.  

Ett förbättrat inflytande i de olika förändringsprocesserna kan enligt konsulterna ske på 

många sätt. I ovanstående text beskrivs vikten av att skapa sociala nätverk och interaktioner 

mellan aktörer men det kan också ske på andra sätt t.ex genom att konsulten föreslår 

förändrade målbeskrivningar, ändrade arbetsuppgifter för vissa involverade aktörer eller t.o.m 

utbyte av aktörer. Med Stakeholderteorin som bakgrund indikerar vår empiri således att den 

externa konsulten utifrån sitt eget perspektiv kan kategoriseras som en beroende intressent 

(dependent stakeholder) dvs. uppvisar brist vad gäller direkt makt/inflytande, men att 

vederbörande kan kompensera detta på olika sätt och sålunda skapa ett indirekt inflytande på 

viktiga beslut och processer. Vi har därför valt att utifrån Stakeholder-teorin definiera 

fenomenet som att konsulten har en reducerad variabel P. 

5.3 Kritik gällande Stakeholderteorin 

Stakeholder teorin har kritiserats av ett flertal olika författare. Key (1999) beskriver t.ex. att 

Freeman (1984) i sitt originalarbete visserligen identifierar både interna och externa 

stakeholders och att dessa skall ses som separata aktörer men att man i studien missat 

komplexiteten av gruppernas sammansättning. Key menar att identifikation av en specifik 

stakeholdergrupp kan vara svår men att det är gemensamma intressen som är den kritiska och 

mest sammanhållande faktorn i sammanhanget. Att identifiera stakeholders utifrån intressen 

är något som också Donaldson och Preston (1995) håller med om. Frågan blir dessutom än 
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mer komplicerad då Mitchell et al. (1995) föreslår att stakeholders skall identifieras av 

relationer baserat på inflytande, angelägenhet och legitimitet.   

Identifikation av stakeholders kan med andra ord ses mot olika bakgrund. Vår empiri 

indikerar att det visserligen handlar om interna och externa aktörer vid en implementering 

men att det som i huvudsak påverkar processerna ser ut att vara både intressen och relationer 

mellan olika aktörer. Externa konsulter kan således ingå eller uteslutas i en grupp eller 

sammanhang beroende på sitt agerande eller intresse. Skiljaktigheter av intressen borde därför 

kanske ha undersökts djupare i denna studie istället för att i huvudsak generera våra resultat 

utifrån relationsaspekter baserade på angelägenhet, legitimitet och inflytande/makt.  

Förutom ovanstående nackdel kan vårt resultat också ha påverkats av Mitchell et al.´s (1997) 

förenklade sätt att beskriva enskilda aktörer, nämligen att analysera individer utan ett direkt 

hänsynstagande till dess omgivning. Då Frooman (1999), som teoriavsnittet indikerar på, 

menar att enskilda stakeholders ofta interagerar, bildar allianser och koalitioner med andra 

stakeholders samt att detta även är något som framkommit i vårt empiriska material kanske en 

mer ingående analys utifrån dessa aspekter också borde ha inkluderats i denna studie 

(Frooman, 1999).  

Sammanfattningsvis inser vi således att de resultat som har erhållits omfattar begränsningar, 

vilket eventuellt skulle kunna ha kompenserats för genom fördjupade analyser utifrån andra 

synvinklar. 
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Kapitel 6. Slutsats 

Denna uppsats beskriver hur externa konsulter, utifrån sin egen påverkanshorisont, ser 

implementeringsarbetet av ett nytt affärssystem i en organisation, speciellt i perspektivet av 

hur vederbörande i detta arbete kan positionera sig relativt till kunden och dess ingående 

aktörer. 

Våra observationer indikerar att det finns många och ibland svårförenliga krav som konsulter 

ställs inför i sitt arbete och att deras roll verkar främst bestå av att vara rådgivare och coach 

för klientorganisationen under arbetets gång. Konsulterna ser sig själva som bakgrundsfigurer 

med funktion att stötta snarare än att leda. 

Enligt våra respondenter karaktäriseras en framgångsrik konsult av en multitud av attribut. 

Vederbörande behöver t.ex. ha förmågan att kunna anpassa sig till klienten, vara flexibel och 

ha teamarbetsförmåga. Konsulterna beskriver att de krav och förväntningar som ställs på dem 

ofta är stora och ibland känns ouppnåeliga. Dessutom balanserar konsulten ofta mellan att ses 

som fullständigt utanför klientorganisationen och vid andra tillfällen som en insider. Med den 

ovan beskrivna synnerligen komplexa bilden av konsulters arbete är det alltså viktigt att 

vederbörande arbetar strukturerat och tydligt med alla processer i projekten, t.ex. genom 

planläggning av delmoment, nätverk, utbildning, tids- och resursallokering samt uppföljning. 

Eftersom konsultens arbete är synnerligen komplext är det viktigt att detta arbete utföras i 

enighet med kundens krav, förväntningar och affärsnytta i centrum samt med god relation och 

dialog med involverade aktörer i verksamheten.  

Informationen i våra intervjuer har gett en ökad insikt och förståelse för de många faktorer 

som påverkar relationerna mellan externa konsulter och ett projekts övriga ingående aktörer. 

Vi upplever att det inte finns något enskilt heltäckande teoretiskt ramverk som kan användas i 

ovan beskrivna situationer men att den använda Stakeholder-teorin dock ger en unik 

infallsvinkel som delvis kan hjälpa till att belysa konsulters arbetssituation vid införande av 

ett affärssystem. 

Utifrån vår forskningsfråga har vi således kunnat finna stöd för att externa konsulter primärt 

kan positioneras inom D-SH (dependent stakeholder) dimensionen dvs. definieras som 

förväntansfulla och beroende intressenter. Med andra ord upplevs konsulter av sin omgivning 

som legitima och kunniga och  som individer som dessutom visar stor angelägenhet att 

genomföra projektarbeten på ett positivt och effektivt tillvägagångssätt. I intervjuerna 
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framkom vidare att konsulterna ofta ansåg sig maktlösa och att de har problem att påverka 

implementationsprocessen på ett direktverkande sätt.  Konsulterna rapporterade att de med sitt 

kunnande, erfarenhet och sin sociala ställning däremot kan skapa koalitioner med mer 

inflytelserika/starkare aktörer för att på så sätt påverka nödvändiga beslut och uppnå ett lyckat 

slutresultat av ett projekt. Vi definierar fenomenet därför, med Stakeholder-teorin som 

bakgrund, som att konsulten har en reducerad variabel P (= power), vilket medför att de i 

vissa frågor har förmåga att starkt påverka projektarbetet och dess ingående aktörer. 

Sett mot denna bakgrund kan man fundera om det skulle vara positivt om vederbörande gavs 

ökade befogenheter att direkt påverka beslut och processer vid ett implementeringsarbete. 

 Om konsulter tilldelas en utökad maktposition innebär detta, enligt teoriavsnittet, att 

konsulterna ses som en så kallad definitiv aktör. Om konsulter kan inta denna position utan 

negativ inverkan är dock oklart.  

För att djupare undersöka frågan är det därför intressant att återblicka till Boonstras (2006) 

iakttagelse, vilken indikerar att konsulter ofta ser införandet av nya affärssystem som en ren 

affärsverksamhet, något som de företar utan djupare känslomässiga kopplingar. Att med 

denna vetskap tilldela externa konsulter ökat inflytande skulle därför, enligt Etzioni (1964), 

lätt kunna leda till negativa effekter för verksamheten. Som kontrast till detta resonemang 

indikerar Fincham (1999) och Curnow & Reuvid (2003) observationer, såväl som våra egna, 

att konsulter däremot kan vara djupt engagerade i implementeringsarbetet och härigenom 

skapa ett samstämmigt och fördelaktigt förhållande gentemot klientorganisationen. Frågan är 

därför intressant och bör sålunda ses som denna studies bidrag till forskningsområdet. Vi 

rekommenderar därför fördjupade studier för att säkerställa vilka fördelar och/eller nackdelar 

en ökad makttilldelning till externa konsulten kan innebära vid implementering av framtida 

affärssystem. 
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Kapitel 8. Appendix 

8.1 Frågeformulär Intervjuer 

8.1.1 Generella frågeställningar 

·         Hur ser kommunikationen ut med ledningen? 

·         Hur ser kommunikationen ut med användaren? 

·         Hur ser strukturen ut inom er organisation? 

·         Hur genomför en aktör sitt arbete? Olika inverkan? 

·         Hur ser processen ut då en konsult anlitas av en extern organisation? 

·         Gör ni någon form av kartläggning av organisationens olika aktörer? 

8.1.2 Specifika frågeställningar 

8.1.2.1 Exempel på frågor relaterade till legitimitet: 

·         Hur bemöts ni ute hos kunden? 

·         Hur är förtroendet från kundens sida till er? 

·         Hur gör ni för att hitta rätt kommunikations kanaler i organisationen? 

·         Vart tror ni att ni blir placerade i den sociala kedjan ute hos kunden? 

·         Hur brukar ledningen rikta sin uppmärksamhet gentemot er? 

·         Hur brukar konsultens special-kompetens värderas? Och besitter aktören ifråga        

denna? 

·         Vilken/vilka befattning/arbetsuppgifter får konsulten inom kontext av 

organisationens struktur? 

8.1.2.2 Exempel på frågor relaterade till angelägenhet: 

·         Vad är det som får organisationer att vända sig till just er vid implementeringen av 

affärssystem? 

·         Hur ser era uppdrag ut tidsmässigt? 

·         Hur brukar förväntningarna se ut från kundens sida? 

·         Vad har ni själva för förväntningar på kunden? 

·         Vad har ni för förväntningar på er själva? 
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8.1.2.3 Exempel på frågor relaterade till inflytande/makt 

 Hur ser beslutsvägarna ut i ett implementeringsuppdrag? 

 Vem/ Vilka tar i huvudsak besluten? 

 Vilken är din roll i sammanhanget? 

 Vilka förändringar skulle du vilja föreslå? 

 

 

 

 


