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Sammanfattning 

Studien undersöker maktfördelningen i en projektgrupp, tillsatt för att köpa in ett 

affärssystem. Syftet med studien är att studera hur och varför makt delas i en 

projektgrupp, samt hur användandet av makt kan leda till konflikter inom 

projektgruppen. För att besvara syftet ställs tre frågeställningar (1) Hur formas 

maktfördelningen inom en projektgrupp? (2) Hur används makt och hur påverkar den 

konflikter inom projektgruppen? (3) Hur påverkas maktfördelningen av konflikter?  

 

För att besvara frågeställningarna används teorier om inköpsprocessen för 

affärssystem, beslut i projektgrupper, olika typer av makt samt teorier om konflikter. 

Den insamlade empirin består av semistrukturerade intervjuer med samtliga inom en 

projektgrupp och interna dokument rörande inköpet.  

 

Resultatet visar att maktfördelningen påverkas av kontexten och resurser i form av 

kunskap och erfarenhet, men också av en aktörs formella makt inom företaget. När en 

aktör använder sin makt uppstår enligt studien konflikter som kan vara både positiva 

och negativa för projektets resultat. Aktörer med informell makt riskerar att tappa 

makt vid konflikter, men studien har även visat att makten kan förskjutas till den med 

bäst lämpade resurser. 
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1. Inledning 
I den inledande delen av arbetet beskrivs bakgrunden till det studien ämnar 

undersöka samt det problemområde som studien fokuserat på. Därefter presenteras 

syfte, frågeställningar och studiens bidrag. 

1.1. Bakgrund 

Varje år lägger företag miljontals kronor på nya affärssystem vars syfte är att 

effektivisera företagets processer (McAfee & Brynjolfsson, 2008). Att köpa in ett nytt 

system är dock komplext, då det involverar och påverkar hela verksamheten. 

Affärssystemen består av en gemensam databas där hela verksamhetens data samlas, 

för att sedan användas av företagets olika avdelningar på ett effektivare sätt (Sumner, 

2004). För att det ska vara möjligt ställer systemet krav på att verksamheten anpassar 

sina processer efter systemets logik (Davenport, 1998). Sumner (2004) menar att det 

är svårt att anpassa systemet eftersom det är byggt för att passa olika typer av 

verksamheter. På grund av dessa svårigheter menar forskare att inköpet av 

affärssystemet blir en viktig del. Om företaget lyckas köpa in ett system som redan 

från början passar in på dess affärsprocesser, krävs mindre förändringar och 

implementeringen blir enklare (Sumner, 2004; Davenport, 1998).  

 

Enligt Verville & Halingten (2003a) har lite forskning berört inköpet av affärssystem 

och den har istället fokuserat på implementeringsfasen. Anledningen till att få studier 

gjorts kring själva inköpet av affärssystem kan bero på att det är ett nytt problem som 

företag idag upplever (Palanisamy, Verville, Bernadas & Taskin, 2010). Mycket av 

den forskning som finns kring affärssystem studerar främst de faktorer som har gjort 

en implementering lyckad eller misslyckad (se Chou & Chang, 2008 och Hong & 

Kim, 2002). Det beror bland annat på att det är då det blir tydligt om projektet 

kommer att lyckas eller inte. Dock menar många forskare att mer fokus bör vara på 

perioden innan implementeringen inleds (bland annat Lall & Teyarachakul, 2006; 

Verville & Halingten, 2003a). Forskare hävdar att inköpet av ett affärssystem är det 

projekt som har störst risk att misslyckas i företag, då det påverkar hela företaget 

(Verville & Halingten, 2002). De menar att fel val av leverantör kan riskera hela 

organisationens existens, då det är omfattande och betydande för företagets processer.  
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En vanlig anledning till att projekt med affärssystem misslyckas, är att företag inte 

lyckas välja det system som bäst passar deras verksamhet eller själva lyckas anpassa 

sig till systemet. Ett annat problem är att två konkurrenter inte nödvändigtvis kan dra 

nytta av samma system, trots att de befinner sig i samma bransch och egentligen 

bedriver samma typ av verksamhet. (Barley, 1986) På grund av denna problematik 

krävs det olika leverantörer som kan tillhandahålla system för olika typer av företag. 

Det beror på att de rutiner och processer som byggts upp i företaget kan skilja sig, 

vilket gör att ett system kan fungera i ett företag men inte i ett annat. På grund av 

denna problematik menar Verville och Halingten (2003a) att företag som ska 

investera i ett affärssystem, bör avvara mer tid och resurser på valet av leverantör. De 

menar att företaget bör säkerställa en bra kompabilitet med systemet redan innan 

implementeringen, genom att välja den leverantör som möter företagets behov.  

 

Enligt Keeney & Raiffa (1993) kan en mer djupgående analys av problemet hjälpa 

företaget att identifiera behov som företaget inte tidigare tänkt på. Det kan till 

exempel handla om att de identifierar ett behov tidigt och därmed inte behöver lägga 

extra tid på det senare i processen. Enligt Liao, Li och Lu (2007) beror dock bristen av 

analyser på begränsade resurser och att företaget istället lägger resurserna på själva 

implementeringen av systemet. Feld & Stoddard (2004) hävdar att bristen på resurser 

ofta beror på det faktum att förändringen inte är ledningsförankrad och att IT-chefen 

ofta blir ansvarig för hela projektet, då övriga i ledningsgruppen saknar kunskap om 

ämnet. Författarna menar att det är lika viktigt att övriga i ledningsgruppen förstår sig 

på IT, som att de förstår sig på företagets ekonomi. Umble, Haft & Umble (2003) 

anser att ledningsförankringen är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för ett 

lyckat inköp och en lyckad implementation. Vidare pekar de på vikten av att vara 

noggrann i valet av leverantör, då det är under den processen som de största misstagen 

sker.  

 

Verville & Halingten (2003a, 2003b) beskriver i sina artiklar att inköpet av 

affärssystem bör inledas med en rigorös planeringsfas. Under planeringsfasen menar 

de att företag bör tillsätta en projektgrupp, vars uppgift är att utvärdera företagets 

behov och därefter välja den leverantör som möter det bäst. Garrido-Samaniego & 

Gutiérrez-Cillán (2004) menar att projektgruppen bör vara en heterogen grupp och 

bestå av personer från samtliga delar av företaget för att täcka hela företagets behov. 



	   7	  

Projektgruppens uppdrag blir då att tillsammans ta ett enat beslut kring vilken 

leverantör de bör välja. Enligt Myreteg (2007) betraktar dock dagens litteratur ofta en 

organisation som ett objekt med en enhetlig struktur, trots att organisationer i själva 

verket ofta består av många delar och därmed många strukturer. Vår studie tar likt 

Myreteg (2007) utgångspunkt i att aktörer har olika intressen och att det inte enbart 

går att studera organisationen som en helhet. 

1.2. Problematisering 

“Om vi sätter in en polis, en jurist och en brandman i ett rum för att fatta ett beslut 

kring vilken metod de ska använda, så kommer du aldrig få ett enkelt svar tillbaka. 

För alla har olika syften, alla har olika krav, alla har olika önskningar om 

slutprodukten” (IT-chefen) 

 

Citatet kommer från vår studie och illustrerar en problematik som projektgrupper kan 

möta. Forskare hävdar att projektgruppens sammansättning är av betydelse. Schulz-

Hardt, Frey, Lüthgens & Moscovici (2000) menar att ett vanligt problem är att 

gruppsammansättningen blir för homogen. Det kan leda till att gruppen enbart 

diskuterar information som stödjer sin egen ståndpunkt. Det sker då de har liknande 

preferenser vilket kan innebära att den enskilde individens fördomar stärks i denna typ 

av kontext. Vid dessa situationer försvinner helt och hållet fördelen med grupper, då 

nya tankar och ideer inte kommer upp till ytan (Garrido-Samaniego & Gutiérrez-

Cillán, 2004). Som det beskrevs inledningsvis menar forskare istället att en 

projektgrupp bör bestå av representanter från hela verksamheten (Ibid). 

 

Blir då lösningen på den inledande problematiken att sammanföra individer som har 

olika preferenser? Amason & Mooney (1999) menar att en heterogen 

gruppsammansättning kan leda till fler perspektiv. Dock hävdar forskare att alla 

synsätt och kompetenser inte alltid finns internt. Enligt Baki & Çacar (2005) kan det 

ofta uppstå ett behov av extern hjälp då företaget saknar kompetensen. De menar att 

en konsult kan bidra med ytterligare ett perspektiv, samtidigt som denne kan leda 

projektgruppen framåt. 
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Myreteg (2007) finner dock att heterogena grupper kan leda till att aktörer, på grund 

av deras olika bakgrunder och olika perspektiv, kan ha olika mål och intressen för vad 

de anser är mest viktigt för projektet. På grund av aktörernas olika intressen menar 

Christiansen & Skærbæk (1997) att det kan uppstå ett maktspel, då de försöker få 

igenom sina intressen. Om en aktör stöter på motstånd i form av andra åsikter kan de 

då använda sin makt för att nå sina mål och intressen. Levina och Orlikowski (2009) 

menar att makten kan vara flytande. De hävdar att kontexten kan avgöra om en aktör 

får mer eller mindre makt. Andra forskare hävdar att det är viktigt att förstå hur 

makten är uppdelad, för att därmed veta vem som har makt vid ett specifikt tillfälle. 

Till exempel kan den aktör som har störst resurser i form av kompetens inom ett 

område, få starkare makt när det området berörs (Christiansen & Skærbæk, 1997). 

Myreteg (2007) pekar dock på att det är svårt att avgöra vilken resurs som anses vara 

viktig. 

 

“Det är dock oklart vilka resurser som är viktiga för aktörsgrupperna då ett 

affärssystem väljs och införs, samt hur dessa inverkar på det politiska spelet.” 

(Myreteg, 2007, sida 9) 

 

Då ett inköp av affärssystem ofta innebär en ny situation som ingen av 

projektmedlemmarna tidigare befunnit sig i, kan det enligt Amason & Mooney (1999) 

leda till en osäkerhet som öppnar för konflikter i projektgruppen. Huruvida konflikter 

innebär en negativ eller positiv effekt för projekt och beslut är inte helt självklart. 

Amason & Mooney (1999) hävdar att konflikter kan ha både negativa och positiva 

effekter på arbetet. De menar att konflikter som berör arbetsrelaterade frågor är 

positiva, medan konflikter som berör personliga olikheter är negativa. Även De dreu 

& Weingart (2003) hävdar att nya situationer som innehåller konflikter kan leda till 

både ett bättre och ett sämre resultat beroende på kontexten. Stasser & Titus (1985) 

menar att arbetsrelaterade konflikter kan ses som positiva, då de medför diskussion 

och bidrar till att viktiga problemområden lyfts upp. Vissa forskare hävdar således att 

projektgruppen bör vara heterogen och andra diskuterar problem med dessa typer av 

grupper, samt vilka konflikter det kan leda till, vilket gör det intressant att studera 

fenomenet djupare.  
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1.3. Syfte och frågeställningar 

Utifrån den beskrivna problembakgrunden är studiens ambition att studera hur och 

varför makt delas i en projektgrupp som är tillsatt för att köpa ett affärssystem. 

Studiens syfte är att förklara och utveckla förståelsen för hur maktfördelningen i 

projektgrupper formas då projektgruppen består av olika aktörer med olika intressen. 

Vidare ämnar studien förklara hur aktörers användande av makt kan leda till 

konflikter inom projektgruppen och hur dessa kan förändra maktfördelningen. För att 

utveckla förståelsen studeras en projektgrupp på ett företag. För att besvara syftet 

ställs följande frågor (1) Hur formas maktfördelningen inom en projektgrupp? (2) Hur 

används makt och hur påverkar den konflikter inom projektgruppen? (3) Hur 

påverkas maktfördelningen av konflikter? 

1.4. Studiens bidrag 

En stor del av dagens forskning kring affärssystem, har fokuserat på 

implementeringsprocessen och vilka faktorer som spelar in på dess framgång. Vi har 

dock funnit en brist på forskning som berör vad som händer innan det slutgiltiga valet 

har gjorts. Om det inte tillsätts en projektgrupp, eller om projektgruppen misslyckas 

med att välja rätt system, pekar forskning på att det inte spelar någon roll hur bra ett 

företag är på att implementera och risken för ett totalt misslyckande ökar markant. 

 

Studien vill utveckla förståelsen för hur aktörers arbete inom projektgruppen bedrivs 

och hur de trots varierande erfarenhet och olika bakgrunder tillsammans kan välja ett 

affärssystem. Det teoretiska bidraget som denna studie ämnar bidra med är en ökad 

förståelse för hur maktfördelningen formas genom aktörers resurser. Vidare ämnar 

studien även bidra med en ökad förståelse för hur maktfördelningen kan leda till 

konflikter som i sin tur kan påverka maktfördelningen. 

 

För praktiker är förhoppningen att studien ska bidra med råd kring hur de kan undvika 

negativa konflikter och informera om maktroller som kan uppkomma. För det 

undersökta företaget kan studien fungera som en utvärdering på det de hittills gjort 

och belysa vad som har gått bra eller dåligt under processen. 

 

 



	   10	  

2. Teoretisk referensram 
Teoriavsnittet inleds med en beskrivning av inköpsprocessen och svårigheter som en 

projektgrupp kan stöta på vid ett inköp. Därefter beskrivs maktfördelning och 

konflikter som kan uppstå i projektgrupper. 

2.1. Inköpsprocessen i en projektgrupp 

Verville & Halingten (2003a) menar att ett inköp av affärssystem bygger på sex 

distinkta och agila processer. Dessa är planering, informationsinsamling, urval, 

utvärdering, slutgiltigt val och förhandling. 

 

 

 
Figur 1 Modell för inköp av affärssystem (egen översättning av Verville & Halingten, 2003a modell) 

I planeringsprocessen menar Verville & Halingten (2003a) att företaget ska tillsätta en 

projektgrupp med representanter från olika delar av verksamheten. Anledningen till 

denna diversifiering av aktörer är för att skapa en korsfunktionalitet, där de olika 

avdelningarna ska förklara hur de arbetar och förstå hur de olika avdelningarna 

påverkar varandra. I och med att hela organisationen kan bli påverkad är det av stor 

vikt att representanter från hela organisationen är representerade i projektgruppen och 

kan bidra med sina åsikter (Garrido-Samaniego & Gutiérrez-Cillán, 2004; Verville & 

Halingten, 2002). Det är dock vanligt att organisationer själva inte har kunskapen som 

behövs för att ta de rätta besluten kring vilket affärssystem som ska köpas in. Enligt 

Baki & Çacar (2005) blir behovet av externa konsulter väldigt stort om företaget 

saknar den rätta kompetensen. Vid sådana situationer blir konsultens roll ofta att ta del 

i hela processen och hjälpa företaget att göra det bästa valet samt att vara delaktig 

under implementationsprocessen. 

 



	   11	  

Verville & Halingten (2003a) menar att projektgruppen med sina olika erfarenheter 

tillsammans ska ta fram en kravspecifikation som ska spegla hela verksamhetens 

behov. Här ska de identifiera nuläget och vilka som använder systemet idag, för att 

därefter ta fram kriterierna och användningsfallen för det nya systemet. Verville & 

Halingten (2003a) menar att det under planeringsfasen även genomförs en tidig 

marknadsanalys, för att identifiera vilka de stora leverantörerna är. I 

informationsinsamlingen samlas information om olika leverantörer in och 

projektgruppen går igenom den information de får in. I urvalsprocessen listas de olika 

leverantörerna och de leverantörer som inte uppfyller grundkriterierna tas bort direkt. 

Därefter väljer projektgruppen enligt författarna ut den leverantör som bäst möter 

företagets behov.  

2.1.1. Att ta beslut i en projektgrupp 

När en projektgrupp ska ta ett gemensamt beslut är det enligt teorin många faktorer 

som spelar in. Nedan diskuterar vi aktörers olika intressen, typer av information, 

fördomar och gruppsammansättningar. 

För grupper som ska köpa in affärssystem bör kompetenser från olika avdelningar 

sammanföras, för därmed täcka hela företagets behov. Varje roll i gruppen ska ha en 

funktion och ha vissa specifika uppgifter. (Verville & Halingten, 2003c) Ett av målen 

med att diskutera en fråga i grupp är att tillsammans enas kring ett beslut. Att 

gruppens medlemmar har olika bakgrunder och olika expertisområden, kan dock leda 

till att de har olika mål och olika preferenser kring hur de ska arbeta. Keeney & Raiffa 

(1993) menar att en strategi är att först reda ut vilka olika preferenser som finns i 

gruppen, för att därefter kombinera dessa och komma fram till gruppens samlade 

preferens. Enligt författarna måste delar av projektgruppen göra en avvägning och 

offra saker som de kanske tidigare ansåg viktiga. Individerna har olika värderingar 

och gruppen får tillsammans väga vad som är mest lämpligt för verksamheten i stort 

(Keeney & Raiffa, 1993). Dock arbetar aktörer inte alltid för företagets bästa. 

Christiansen & Skærbæk (1997) menar att aktörer med sin makt kan påverka och 

driva igenom beslut utifrån sina egenintressen. 

I och med att medlemmarna i projektgruppen besitter olika kunskap kan det leda till 

att alla inte har samma information. Enligt Stasser & Titus (1985) finns det två typer 
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av information som medlemmarna av ett projekt går in med. Delad information som 

hela projektgruppen har tillgång till innan de inleder diskussioner och icke-delad 

information som bara en del av gruppmedlemmarna har tillgång till. På grund av det 

menar författarna att en diskussion mellan parterna är viktig, då all information måste 

delas mellan samtliga deltagare och därmed leda till ett mer informerat beslut. 

Författarna menar dock att gruppmedlemmarna enklare tar till sig information som 

talar för det valet som är mest aktuellt vid det tillfället. Schulz-Hardt, Frey, Lüthgens 

& Moscovici (2000) kallar fenomenet för ”confirmation bias”, vilket innebär 

fördomar mot annan information än den information som individen har sen innan och 

stödjer dennes ståndpunkt. 

Keeney & Raiffa (1993) fann i sin studie att många beslutsfattare, trots att de redan 

bestämt sig gör en analys för att jämföra olika val. Analysen de gör används dock för 

att rättfärdiga det beslut de redan bestämt sig för eller för att övertyga andra. Att 

aktörer försöker övertyga andra pekar även Kerr & Tindale (2004) på då de hävdar att 

de fördomar som enskilda individer kan ha, även förekommer hos grupper. De menar 

att gruppmedlemmarnas fördomar kan förstärkas eller försvagas i en gruppkontext. 

Stasser & Titus (1985) menar att en diversifiering av kunskap kan påverka 

medlemmarna i gruppen till att ta ett beslut de inte föredrog från början. Det kan bero 

på att de gått in i projektet med olika information. Det kan leda till att de inledande 

tankarna en aktör har förändras när diskussion i grupp uppstår. Att diskussion uppstår, 

där idéer och tankar blandas är fördelen med heterogena grupper (Garrido-Samaniego 

& Gutiérrez-Cillán, 2004). Det kan jämföras med homogena grupper, där risken finns 

att diskussioner och tankar inte diskuteras då medlemmarna i många fall har samma 

åsikter (Schulz-Hardt et al. 2000). 

2.2. Maktfördelning inom en projektgrupp 

Enligt teorin kan olika intressen leda till maktspel inom projektgruppen. Nedan 

diskuteras hur olika typer av makt och strategier kan påverka maktfördelningen. När 

det kommer till maktspel mellan aktörer i ett företag väljer Christiansen & Skærbæk 

(1997, sida 411) att definiera makt som “en relation av kraft där en part kan få mer än 

den andra, men där den andre parten inte är helt försvarslös, vilket kan leda till 

förhandlingar”. Vi är eniga med Christiansen & Skærbæks (1997) definition av makt, 

men vill även inkludera inflytande som en del av makt, då inflytande kan fås genom 
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att en aktör har förtroende för en annan (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2005). Om en 

aktör har inflytande över en annan anser vi alltså att den har en typ av makt. 

 

Christiansen & Skærbæk (1997) fann i sin studie att det finns politiska aktiviteter i 

organisationer, där aktörer och grupper för olika politiska agendor och har olika 

intressen. I och med att de har olika intressen, kan det enligt Markus (1983) leda till 

att det uppstår ett maktspel mellan aktörer. Med hjälp av makt kan de då överkomma 

eventuella motstånd och nå det resultat de anser vara viktigt (Christiansen & 

Skærbæk, 1997). Trots att teorierna som Christiansen & Skærbæk (1997) använder 

sig av riktar sig mer mot problem som uppstår vid implementering och användning av 

IT-system, anser de att teorierna även kan appliceras på det maktspelet som uppstår 

vid själva inköpet. De menar att IT-system kan förändra balansen av makt inom en 

organisation och att det är viktigt att studera makt när själva inköpet genomförs. 

2.2.1. Formell och informell makt 

Vem som har makt och hur de kan använda den, beror enligt Christiansen & Skærbæk 

(1997) på vilken kontext aktören befinner sig i. Beroende av situation och risk 

kommer en aktör att ha mer resurser än övriga. För att förstå vem som har makten, 

behöver vi enligt författarna, förstå varför resursfördelningen bland aktörerna är som 

den är. För att göra den analysen måste resurserna definieras och vilken relevans de 

har vid det aktuella tillfället. Ytterligare en avgörande faktor är hur väl aktören 

medvetet eller omedvetet kan påvisa dessa resurser för de övriga, för att på så sätt 

skapa sin makt (Ibid). Författarna hävdar att en aktör genom sitt agerande kan få mer 

makt av de andra aktörerna. Myreteg (2007) menar att det alltid finns en 

maktfördelning i organisationer, då exempelvis en VD, med sin position i företaget, 

naturligt får en större formell makt än övriga aktörer. Enligt Löwstedt (1989) kan 

dock en aktör utan formell makt, tack vare sina kognitiva resurser, få en informell 

makt. Ett exempel på kognitiv resurs är en aktörs erfarenhet och kompetens. Utifrån 

deras kognitiva förmåga får de en annan funktion och kan påverka organisationen 

eller projektet med den informella makten. 
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2.2.2. Inflytande som en del av makt 

Enligt Lennéer-Axelson & Thylefors (2005) kan förtroende vara ytterligare en faktor 

för makt och inflytande. McKnight, Cummings & Chervany (1998) menar att ett 

förtroende mellan parterna i en projektgrupp är viktig, då det är vanligt att 

arbetsuppgifterna delas upp efter kompetens. De definierar förtroende som “när någon 

tror på och är beredd att lita på en annan part”. Verville & Halingten (2003c) menar 

att förtroendet snabbt kan försvinna om en person inte kan leverera vad den lovat, 

vilket i sin tur kan leda till osäkerhet inom gruppen. Enligt Gefen (2004) handlar 

förtroende om förväntningen att personer som inte kan kontrolleras, faktiskt uppfyller 

sina åtaganden i situationer där det finns en betydande risk för företaget om 

förtroendet skulle brytas. Zand (1972) exemplifierar situationen genom att beskriva 

hur en förälder för första gången litar på en barnvakt. Föräldern tappar kontrollen när 

den lämnar huset, vilket leder till att det krävs ett förtroende för den andra parten trots 

risken att lämna sitt barn. Förtroende handlar därför om att en part kan lita på ett ord, 

löfte eller uttalande från en annan part (Gefen, 2004). 

Om en grupp har förtroende för varandra menar Zaheer, McEvily, & Perrone (1998) 

att dess gemensamma resultat tenderar att bli bättre. Det beror enligt författarna på att 

det krävs färre diskussioner och att det blir mindre konflikter inom gruppen. De 

hävdar att kopplingen i förtroende mellan individer handlar om institutionaliserade 

processer som över tid stärker banden mellan parterna. Har två personer samarbetat 

tidigare är det alltså enklare att uppnå förtroende, då de till exempel vet vilken nivå 

den andre personens expertis ligger på. I de fall då personer inte tidigare har arbetat 

tillsammans är det annorlunda. McKnight et al. (1998) menar att ett förtroende för 

någon ny kan jämföras med en skolklass som en dag får en vikarie. De kallar det för 

institutionsbaserat förtroende och menar att kontexten ger förtroende och makt till 

vikarien. Om skolklassen har haft vikarier tidigare, som visat sig kompetenta, kan det 

leda till att de får förtroende för den nya. 

2.2.3. Maktstrategier 

Christiansen & Skærbæk (1997) menar att aktörer som vill få igenom sin egen vilja 

medvetet eller omedvetet kan använda sig av olika strategier. Aktörer kan enligt 

författarna föra en offensiv eller defensiv strategi i maktspelet. En offensiv strategi 
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innebär att aktören vill förbättra den situation som de själva befinner sig i. En 

defensiv strategi innebär att aktören vill behålla sin nuvarande situation och därmed 

inte förändra någonting (Christiansen & Skærbæk, 1997). Författarna anser att det är 

viktigt att ha koll på en aktörs strategi, då det ökar förståelsen för hur organisationens 

aktörer beter sig. Framgår det tydligt vilka som är defensiva och offensiva i sin 

strategi blir maktrelationerna tydliga och därmed vilken aktör som har resurserna. De 

aktörer som har störst makt och mest resurser kommer enligt författarna vara de som 

har störst inflytande på inköpet. När aktörer använder sin makt för att påverka 

varandra uppstår ofta konflikter och om vi vill studera och förstå valet av ett 

affärssystem, bör vi enligt Christiansen & Skærbæk (1997) ha en förståelse för 

organisationen och hur dess olika aktörsgrupper hanterar konflikter. 

2.3. Konflikter inom en projektgrupp 

Då aktörer har olika bakgrunder och intressen uppstår ofta konflikter. Nedan beskrivs 

hur konflikter enligt teorin kan skilja sig markant och påverka gruppen på olika sätt. 

De dreu & Weingart (2003) definierar konflikter som resultatet av den spänning som 

uppstår mellan projektmedlemmar på grund av faktiska eller upplevda skillnader i 

åsikter. Mycket forskning har fokuserat på konflikter som någonting negativt. Vi 

väljer dock likt De dreu & Weingart (2003) att beskriva konflikter som någonting som 

kan vara både positivt och negativt. Utifrån den definitionen menar vi att en 

diskussion mellan två parter som är oeniga i en fråga, kan ses som en konflikt. 

Om personer med olika bakgrund tas in i en projektgrupp kan det enligt Orlikowski 

och Gash (1994) leda till konflikt mellan aktörer. Det beror enligt författarna på att 

aktörer kan ha olika förväntningar, antaganden och kunskap vilket kan leda till olika 

tolkningar. Det kan även leda till att en aktör i gruppen kan hållas ansvarig för ett 

problem som uppstått inom dennes kompetensområde (Verville & Halingten, 2003c). 

Christiansen & Skærbæk (1997) menar att konflikter uppstår genom att aktörerna 

tolkar och samlar in information på olika sätt och därmed får olika åsikter och 

intressen. I och med att aktörer har olika intressen som kan leda till konflikter, kan det 

dock vara svårt att behålla kvalité, förståelse och delaktighet i gruppen (Amason & 

Mooney, 1999). 
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Vad som är viktigt att komma ihåg är att en konflikt kan skilja sig markant från en 

annan. Att en konflikt uppstår behöver enligt Lennéer-Axelson & Thylefors (2005) 

inte innebära något negativt för gruppens sammansättning, diskussion och beslut. 

Författarna menar att konflikter som är konstruktiva och öppna för diskussion kan 

leda till att deltagarna klarar av att genomföra djupare analyser. De har också funnit 

resultat som indikerar att problemlösningen inte skulle nå samma nivåer som om 

konflikter saknades. Samtidigt menar författarna att konflikter kan påverka arbetet 

negativt. De poängterar att konfliktens inverkan, positiv eller negativ, är beroende av 

kontexten, samt att gruppen i sig måste vara mogen och flexibel för att hantera 

konflikter som leder till något positivt. Klarar gruppen av den kombinationen menar 

författarna att de kan arbeta mer analytiskt, strategiskt och målmedvetet. 

Att konflikter både kan ha negativa och positiva effekter menar även De dreu & 

Weingart (2003). De fann i sin studie att konflikter i grupper kunde delas upp i 

arbetsrelaterade och personliga konflikter. Anledningen till deras distinktion beror på 

att medlemmar i en grupp både kommer med tankar och idéer som berör sociala och 

arbetsrelaterade insikter. De menar att arbetskonflikter uppkommer inom områden 

som distribution av resurser och verksamhetsprocesser. De personliga konflikterna 

sker istället inom subjektiva och privata områden som politiska preferenser, 

värderingar och personlig stil. 

När det kommer till de personliga konflikterna finns det enligt författarna sällan 

tillfällen där de kan leda till ett positivt resultat eller få gruppen att prestera bättre. Vid 

arbetskonflikter kunde de ofta finna ett positivt resultat för gruppen som helhet och 

tack vare konflikten fick aktörerna en djupare förståelse. De dreu & Weingart (2003) 

kunde alltså finna att en konflikt som tillät medlemmarna att argumentera och 

diskutera med varandra, kunde leda till att gruppen arbetade på ett mer effektivt sätt. 

Vad De dreu & Weingart (2003) också kunde finna var att de arbetsrelaterade 

konflikterna oftast uppstod vid icke-rutin beslut, till skillnad från rutinbeslut där 

konflikterna inte hade någon positiv inverkan, då gruppens flexibilitet och kreativitet 

fick minskat utrymme. I fallen med icke-rutin beslut behövde medlemmarna diskutera 

frågan för att få fler perspektiv, innan de fattade ett beslut. Svårigheten som 

organisationen då möter, blir att uppmuntra arbetsrelaterade konflikter, samtidigt som 

de ska motverka att personliga konflikter uppstår (Amason & Mooney, 1999). 
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2.4. Sammanfattning av teori 

Ett inköp av affärssystem involverar en planeringsfas där det bland annat tillsätts en 

projektgrupp som bör bestå av aktörer från hela företaget. Forskare hävdar att 

projektgruppen bör vara heterogen samtidigt som de menar att det både finns för- och 

nackdelar med en heterogen projektgrupp. De menar att olika intressen och mål med 

systemet kan leda till konflikter och maktspel. Dessa konflikter kan beroende på 

kontexten, ha både negativa och positiva effekter på gruppens arbete. Forskare menar 

att det finns arbetsrelaterade och personliga konflikter, där de arbetsrelaterade kan 

vara positiva för projektet medan de personliga ofta är negativa. 

För att få igenom sin vilja, kan aktörer använda sin makt. Hur mycket makt de har är 

beroende av kontexten. En aktör kan få olika mycket makt beroende på vad som 

diskuteras och hur relevant dess resurs är vid ett specifikt tillfälle. Till exempel kan en 

aktör få en stor makt vid ett tillfälle där aktörens område diskuteras, men mindre eller 

ingen makt vid ett annat tillfälle. Vid maktanvändandet hävdar forskare att aktörer 

kan använda sig av en defensiv eller offensiv strategi för att få igenom sin vilja. Med 

den defensiva strategin vill aktören behålla makten de har idag, medan de vid en 

offensiv strategi vill förbättra sin maktposition. 

Vidare anser forskare att en aktör kan få inflytande genom att andra har förtroende för 

den. Om en person har stor erfarenhet inom ett område kan förtroendet för personen, 

ge makt åt denne att påverka ett beslut. Det gäller även för nya personer som inte 

tidigare jobbat med någon i projektgruppen. De kan enligt vissa forskare få 

institutionsbaserat förtroende, vilket innebär att aktörer ger dem förtroende baserat på 

vad de antas ha för kunskap. 

2.5. Analysmodell 

Utifrån ovanstående teoretiska referensram har en analysmodell tagits fram, vars 

uppgift är att sammanfatta och tydliggöra hur maktfördelningen inom projektgruppen 

formas och hur den påverkas av konflikter. Modellen visar en projektgrupp inom ett 

företag som är tillsatt för att köpa in ett affärssystem. Analysmodellens syfte är att 

utifrån studiens teoretiska ramverk och insamlad empiri förklara hur: 
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(1) maktfördelningen hos aktörer formas inom projektgruppen, genom informell 

och formell makt, inflytande och olika strategier 

(2) olika intressen och mål hos aktörerna, kan skapa spänningar som kan leda till 

konflikter 

(3) konflikter kan påverka projektgruppens aktörer och deras arbete 

(4) dessa konflikter i sin tur kan påverka projektgruppens maktfördelning 

Med hjälp av modellen kommer ovanstående frågor att besvaras. Genom att studera 

projektgruppens maktfördelning är studiens förhoppning att urskilja olika intressen 

och mål hos aktörerna. Utifrån dessa olika intressen och mål kan det enligt teorin 

uppstå konflikter mellan aktörerna. Med hjälp av analysmodellen vill vi därefter 

studera vilka konflikter som finns inom projektgruppen och hur dessa i sig kan 

påverka projektgruppens befintliga maktfördelning. Vad modellen visar är att dessa 

fenomen är beroende av varandra och de ständigt påverkar varandra.  

 

Figur 2 Analysmodell  
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3. Metod 

I följande avsnitt beskrivs studiens metod. Här motiveras val av forskningsansats, 

samt val av företag och respondenter för att därefter beskriva hur studiens 

operationalisering har gått till. Metodavsnittet avslutas med en kritisk granskning av 

studien och den metodik som använts. 

3.1. Val av forskningsansats 

Vi har genomfört en kvalitativ fallstudie då det enligt Saunders, Lewis & Thornhill 

(2012) är lämpligt i och med att vår studie undersöker individers beteenden. Det gav 

oss möjligheten att få beskrivande förklaringar av de abstrakta och subjektiva 

fenomen som undersöktes (Sekaran & Bougie, 2010). Eftersom studien undersökte en 

projektgrupp, var vi intresserade av hur aktörerna inom gruppen upplevde och tolkade 

sin omgivning, vilket gjorde att en kvalitativ undersökning var att föredra (Merriam, 

1988). För att få en djupare förståelse om situationen och hur personerna tolkat den, 

menar Merriam (1988) att en fallstudie är fördelaktig. I vårt fall har det handlat om 

hur individerna i projektgruppen påverkats av det maktspel och de konflikter som 

uppstått på grund av maktfördelningen. Då studien undersökt hur projektgruppens 

arbete har sett ut, kunde inga variabler förändras och därmed inte heller påverka 

utfallet, vilket gjorde att en fallstudie var det bästa valet. 

 

Då vi genomfört en fallstudie finns dock risken att vi har förenklat eller överdrivit det 

vi funnit. Det i sig kan leda till att den som läser vår studie kan dra felaktiga slutsatser 

om vad som faktiskt har hänt (Saunders et al., 2012). En oetisk forskare kan visa 

precis vad den vill genom att välja vilken data som får uppmärksamhet i studien 

(Merriam, 1988). I vårt fall finns risken att en av författarna omedvetet, vill visa 

företaget ur en bättre vinkel än vad som faktiskt var fallet, då han har en personlig 

anknytning till en av projektmedlemmarna. 

3.2. Val av företag 

Studien har genomförts på ett företag som är verksamma inom service- och 

produktionssektorn, med kontor över hela Sverige. I valet av företag utgick vi ifrån tre 

kriterier. Dessa var: 
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• Företaget skulle nyligen ha genomgått en inköpsprocess av ett affärssystem 

som inneburit en stor investering för företaget. 

• Vi skulle ha bra access till beslutsfattare inom företaget och projektgruppen 

för att ha möjligheten att göra uppföljningsintervjuer, samt få tillgång till 

projektdokument. 

• Projektgruppen ska bestå av representanter från hela företaget och endast vara 

tillsatt för att göra inköpet. 

 

Det valda företaget uppfyller samtliga krav och vi har god access till både 

ledningsgrupp och projektgruppen för inköpet, då vi har personlig kontakt med en av 

de som sitter i ledningsgruppen. Då inköpet av affärssystem innebär en stor 

investering som ännu inte är slutförd, har företaget bett om att all information om 

företaget och respondenterna skulle förbli anonym. Därmed har både respondenter 

och företaget fått fiktiva namn. Företaget kallas i fortsättningen “ABC” och 

respondenterna benämns med deras titel. 

3.3. Val av respondenter 

Då vår undersökning syftar till att studera maktfördelningen och konflikter i en 

projektgrupp, var det ett krav att hela projektgruppen kunde ställa upp på intervjuer. 

Anledningen till att intervjua alla var för att få en heltäckande bild av denna 

projektgrupp. Istället för att sprida ut våra intervjuer över hela företaget och göra en 

bred och ytlig undersökning, valde vi att endast fokusera på projektgruppen och 

därmed möjliggöra en mer djupgående studie. Vi anser att de sex personerna som blev 

intervjuade utgör en god empirisk grund, då den täcker hela projektgruppen med dess 

olika intressegrupper, samt ger oss möjlighet att besvara våra frågeställningar. 

 

För att kontrollera informationen från respondenterna, genomförde vi en sjunde 

intervju. Denna intervju skedde med en av tolv blivande superanvändare, vars uppgift 

blir att utbilda företagets anställda i systemet när det är implementerat. Anledningen 

till att vi valde att intervjua henne, var för att hon tidigare varit medlem i 

projektgruppen och därmed hade en god förståelse för gruppens arbete. Det gjorde att 

hennes svar kunde bekräfta informationen från projektgruppen, samt att vi kunde få 

ett annat perspektiv på maktrollerna inom projektgruppen. Dock menar vi att det 
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räckte med ett ytterligare perspektiv och att intervjua fler personer som inte var 

delaktiga i projektgruppen, skulle inte bidra till studiens syfte. Risken finns dock att 

superanvändaren hade en väldigt speciell åsikt eller syn på projektgruppens arbete 

vilket i sin tur kan ha bidragit till avvikande åsikter. Syftet med att intervjua henne var 

dock inte att hitta något nytt, utan endast för att bekräfta det respondenterna sagt.  

 

Tabellen nedan sammanfattar respondenterna, vilken del i företaget respondenten 

kommer ifrån, när intervjuerna ägde rum, den ungefärliga längden på intervjuerna och 

de uppföljningsintervjuer som genomförts. 

 

Respondent Del av företaget Datum Tid Uppföljningsintervju 

Affärsutvecklare  Affärsutveckling 23/3- 15    80 min     11/5, 30 min 

Kundrådgivare    Verksamheten 23/3- 15 50 min  

Extern konsult     - 24/3- 15     60 min 11/5, 10 min 

IT-chef IT 24/3- 15 55 min   11/5, 10 min 

Controller         Ekonomi 30/3- 15    50 min  

Fabrikschef        Tillverkning 31/3- 15     50 min 11/5, 10 min 

Superanvändare  Verksamheten 11/5- 15     40 min  

Tabell 1 Tabell över studiens respondenter 

3.4. Litteraturgenomgång 

I vår litteraturgenomgång har vi varit noga med att använda välciterade artiklar och 

böcker som varit av relevans för studiens syfte (Saunders et al., 2012). Enligt Merriam 

(1988) är det i kvalitativa undersökningar viktigt att läsa mycket litteratur för att få en 

stor täckning av området och därmed integrera sin egen teori med tidigare teorier 

inom området. När detta görs är det viktigt att använda den senaste upplagan av 

erkända källor som bedöms hålla en hög kvalité. Det finns en risk att vi feltolkar de 

välciterade artiklarnas budskap, vilket är en del av kritiken som kvalitativ forskning 

får (Bryman & Bell, 2011).  
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Enligt Merriam (1988) är en stor del av forskningen styrd av tidigare teorier. Om de 

verifieras i vår empiri förstärks de valda teorierna och blir mer trovärdiga. Enligt 

henne ska vår teori fungera som ett ramverk för vad som har observerats och vilka 

frågor som blev ställda i intervjuerna. Därefter användes vår empiri för att förstärka 

eller förkasta teorin. Merriam (1988) menar att en integrerad litteraturgenomgång 

används för att sammanfatta vad tidigare forskning inom området kommit fram till, 

för att undvika en upprepning av tidigare undersökningar. Det som ingår i vår 

litteraturgenomgång ska underlätta läsarens förståelse kring vad vår studie ska bidra 

med till forskningsområdet. 

3.5. Operationalisering 

Halvorsen & Andersson (1992) menar att en operationalisering berättar hur författarna 

i en studie har gått tillväga för att samla in data. Vår studie har samlat in data genom 

en mindre förstudie och en huvudstudie. I båda delarna använde vi oss av 

semistrukturerade intervjuer. Anledningen till att vi valde semistrukturerade intervjuer 

framför strukturerade intervjuer var för att de tillät oss att ställa följdfrågor och 

tydliggöra eventuella oklarheter under intervjuerna. Saunders et al., (2012) hävdar att 

semistrukturerade intervjuer är att föredra vid en kvalitativ studie likt vår, då de 

tillåter forskaren att bättre förstå en respondents åsikt. Merriam (1988) menar att 

syftet med intervjuer är att inta en annan människas perspektiv och de saker som inte 

kan observeras måste besvaras genom ställda frågor. Det passar bra för vår 

undersökning då det fenomen vi studerar inte kan observeras utan endast finns inom 

individerna i projektgruppen. Vidare menar Merriam (1988) att semistrukturerade 

intervjuer är bra då forskaren vill ha en viss information från alla respondenter, men 

samtidigt få deras egna perspektiv på fenomenet. I vårt fall var vi intresserade av 

aktörernas syn på maktfördelningen och konflikterna i projektgruppen, vilket gjorde 

deras personliga syn på fenomenet viktig.  

 

En nackdel med semistrukturerade intervjuer är att det kan bli svårare att jämföra 

svaren. Vi är medvetna om hur svårt det är att mäta de abstrakta och subjektiva 

attribut som studien syftar att undersöka. För att överkomma dessa problem, krävdes 

det att vi översatte det abstrakta och subjektiva till någonting som gick att observera 
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(Sekaran & Bougie, 2010). Enligt författarna kunde vi använda oss av handböcker 

som till exempel har definierat hur makt kan mätas, för att förenkla arbetet. I vårt fall 

har vi bland annat använt oss av Handbook of organizational measurements (Price, 

1997) för att bli vägledda i hur makt kan mätas. Istället för att exempelvis fråga en 

aktör “Har du makt inom projektgruppen?”, valde vi istället att fråga de andra 

aktörerna i projektgruppen om deras syn på aktörens makt. Att svara på frågor om sin 

egen makt är svårare än att berätta om andra aktörers makt. Om fem av sex aktörer i 

projektgruppen säger att en specifik aktör har störst informell makt, blir det enligt oss 

tydligare hur maktfördelningen sett ut och därmed även mätbar. Vi frågade även 

respondenterna om deras egen makt, för att jämföra deras egen syn på sin makt mot 

hur andra såg på den. Vi är medvetna om att även andra begrepp i vår studie kan vara 

svåra att mäta. Till exempel mättes förtroende därför utifrån “finns förtroende” eller 

“finns det inte förtroende”. Det innebar att vi inte mätte hur mycket förtroende en 

aktör hade för en annan, utan istället fokuserades det enbart på ifall det fanns 

förtroende eller inte.  

 

Inför intervjuerna skapade vi en intervjuguide (se Bilaga 1) där våra intervjufrågor 

delades upp för att sedan på ett enkelt sätt jämföras med teorin i 

litteraturgenomgången. Intervjuguiden utgjorde en grundstruktur och användes i syfte 

att hålla intervjuerna inom ramen för vår studie. Frågorna var anpassade för att göra 

det möjligt att mäta vilka aktörer som hade makt och vad som påverkade den. Under 

intervjuerna tillät vi respondenten att svara utanför frågorna, för att därmed ha 

möjligheten att uppfatta saker vi annars kunde ha missat under våra intervjuer. 

3.5.1. Förstudie  

För att tidigt få en uppfattning om vår intervjuguide genomfördes en testintervju med 

en person som tidigare ingått i en liknande projektgrupp på ett annat företag. Syftet 

med testintervjun var att utvärdera hur väl våra frågor var formulerade, om viktiga 

delar utlämnats samt undersöka hur lång tid en intervju skulle ta att genomföra. Då 

personen tidigare jobbat med liknande projektgrupper som den på ABC, fann vi det 

givande att testa hur frågorna togs emot av en med liknande erfarenhet fast från ett 

annat företag. En av författarna till denna uppsats har god kontakt med 

intervjuobjektet, vilket i det här fallet troligtvis är positivt då det enligt Saunders et 
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al., (2012) kan öka chansen för ärliga svar. Efter testintervjun förstod vi att ordningen 

på frågorna behövde förändras, för att få ett bättre flyt i intervjun. Respondenten 

menade även att frågorna var lite stängda, vilket gjorde att svaren blev något korta. 

Det ledde till att vi reviderade vår intervjuguide och gjorde intervjufrågor mer öppna, 

för att ge respondenterna i vår huvudstudie utökade svarsmöjligheter. Istället för att 

fråga om någonting specifikt bad vi istället respondenten berätta om det vi var 

intresserade av för att få ett bredare svar. En svaghet med förstudien var att den endast 

involverade en person, vilket gjorde det svårt att se hur väl faktorerna kunde mätas. 

Den gav oss en övergripande blick av studiens upplägg, men var begränsad då den 

inte riktades mot en hel projektgrupp. Den bifogade intervjuguiden (bilaga 1) är den 

reviderade versionen som vi använde vid de semistrukturerade intervjuerna. 

 

Under förstudien samlades även dokument om inköpen in för att utveckla förståelsen 

av händelseförloppet, fram till det slutgiltiga valet. Dokumenten som samlades in gav 

oss information om vilka kriterier projektgruppen utgått ifrån, samt vilka i 

projektgruppen som föredragit vilken leverantör. Vi fick även tillgång till samtliga 

RFIer (Request for information), RFPer (Request for proposal), samt de svar företaget 

fick in av leverantörerna. Den informationen kunde vi sedan i huvudstudien koppla 

till den empiri som samlades in med intervjuer, precis i enighet med Merriam (1988). 

Enligt författaren är dokument en särskilt bra källa för kvalitativa fallstudier då de kan 

ge undersökningen en empirisk grund till det fenomen som undersöks. I vårt fall 

användes dokumenten till största del för bekräfta eller motsäga vad som sagt under 

intervjuerna, vilket Merriam (1988) kallar för triangulering. Dokumenten användes 

även för att följa händelseförloppet för inköpet. Då företaget vill vara anonymt, 

kommer inte dokumenten att bifogas eller presenteras mer utförligt. 

 

• Request for Information (RFI) 

o samt samtliga svar från leverantörer 

• Request for Proposal (RFP) 

o samt samtliga svar från de leverantörer som fått lämna anbud 

• Kravmall för systemet 
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• Projektgruppsprotokoll från 13 juni 2014 fram tills idag 

• Projektkontrakt 

Tabell 2 Sammanfattning av dokument som använts i studien 

3.5.2. Huvudstudie  

Under huvudstudien i mars genomfördes sex intervjuer med samtliga i projektgruppen 

för inköpet. Intervjuerna som genomfördes varade mellan 50-80 minuter. Vi 

genomförde även en intervju med en superanvändare, som tidigare var med i 

projektgruppen. Superanvändaren är i vanliga fall kundrådgivare, men har nu fått i 

uppdrag att lära sig systemet, för att sedan lära ut det till andra. Den intervjun varade i 

40 minuter och hade som syfte att kontrollera informationen vi fått från dokument och 

intervjuer. Efter huvudintervjuerna valde vi i maj, att göra uppföljningsintervjuer med 

vissa ur projektgruppen, för att utveckla resonemang som var av relevans för vår 

studie och som inte kommit fram under den första intervjun. 

 

Vi valde att spela in samtliga intervjuer i huvudstudien, då det gav oss möjlighet att 

fokusera på respondenternas svar i syfte att behålla en viss struktur, för att därmed 

undvika att fokus hamnar på att anteckna det respondenterna berättade. 

Inspelningarna gav oss möjlighet att i efterhand gå tillbaka och säkerställa vad som 

sagts vid ett intervjutillfälle vilket för oss underlättade citering av respondenter. För 

att undvika en situation där respondenten kände sig obekväm med att bli inspelad, 

bads först om godkännande av respondenten. (Blumberg, Cooper & Schindler, 2011) 

 

För att underlätta analysen av vår insamlade empiri valde vi i enighet med Saunders 

et. al, (2009) att kategorisera de faktorer som vi funnit i våra intervjuer. De delar som 

inte blev markerade var bakgrundsfrågor och delar som berörde inköpets generella 

händelseförlopp. När all data var indelad i kategorier, gjordes ytterligare ett dokument 

där vi sammanfattade vad de olika respondenterna hade sagt om de olika delarna. Det 

underlättade både redovisningen av empirin och senare även analysen, då den 

kategorisering som genomförts ledde till att en mer rigorös och systematisk analys 

kunde genomföras (Saunders et. al, (2009). När kategoriseringen var genomförd 

försökte vi finna kopplingar till teorin. I den här studien blev det enkelt då vi utifrån 

analysmodellen kunde koppla samman teorin och den insamlade empirin. 
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Analysmodellen arbetades fram efter teoriavsnittet och sammanfattade de teoretiska 

begrepp och dess relationer. Teorin är en förenklad bild av verkligheten och 

analysmodellens syfte är koppla ihop den med den insamlade empirin.  

3.5.3. Reliabilitet och Validitet 

Halvorsen & Andersson (1992) menar att reliabilitet handlar om hur pålitliga de 

mätningar som genomförts faktiskt är. En hög reliabilitet innebär att oberoende 

mätningar ska ge identiska resultat. Då vi använde oss av semistrukturerade intervjuer 

med öppna frågor, finns risken att svaren kan bli annorlunda i en ny undersökning 

med samma intervjuguide (Bryman & Bell, 2011). Det innebär att de mätningar vi 

genomfört med intervjuerna inte blir helt pålitliga eller generaliserbara. Halvorsen & 

Andersson (1992) hävdar dock att syftet med en fallstudie inte är att generalisera utan 

att analysera ett fenomen på djupet. Vi är väl medvetna om att vår studie skulle vara 

svår att upprepa med samma resultat, men studiens syfte är att förklara ett fenomen i 

ett specifikt fall och inte generalisera en hel bransch eller fenomen.  

 

En av författarna till denna uppsats är sedan tidigare bekant med en projektmedlem, 

vilket gjorde att vi valde att låta dennes medförfattare ställa frågorna samt leda 

diskussionen under intervjuerna. Vi var tydliga med att klargöra vår relation till 

projektmedlemmen för de andra respondenterna för att undvika att påverka på 

studiens reliabilitet. Dock menar Saunders et al., (2012) att kontakter på företaget kan 

begränsa respondenternas svar angående frågor som berör kontakten. Då vår studie 

berör frågor om makt och konflikter inom gruppen kan det vara svårt att svara helt 

ärligt på dessa frågor. Det här kan i sin tur ha resulterat i att svar om maktfördelning 

och konflikter kan ha blivit nedtonade under intervjuerna. Kontakten i projektgruppen 

kan även ha gjort att respondenternas svar blev påverkade på ett sätt de inte skulle ha 

blivit i en studie där författarna inte hade någon personlig anknytning till 

projektgruppen. Det kan alltså innebära att studiens reliabilitet blivit påverkad av vår 

kontakt i projektgruppen, då respondenternas svar kan ha blivit vinklade.   

 

Halvorsen & Andersson (1992) hävdar att validitet handlar om hur väl en forskare 

faktiskt mäter det som avses att mätas. Då vi studerat subjektiva begrepp som makt 

och konflikter, kan studiens validitet ha påverkats. Exempelvis är konflikt ett 
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subjektivt fenomen och studien kan aldrig garantera att det faktiskt är konflikter som 

mäts. Det kan till exempel handla om att två aktörer har haft en personlig konflikt 

utanför arbetet som vi inte studerat, men som kan ha påverkat respondentens svar på 

vissa frågor om konflikt. Det kan jämföras med att mäta ett lands befolkning där 

forskarna kan få ett tydligt svar på hur många invånare ett land har. Där är det enkelt 

att veta att de faktiskt räknat antalet personer i landet och därmed fått en hög validitet. 

Även här skulle det dock kunna uppstå problem, beroende på hur mätningarna sker. 

Om forskaren väljer att studera folkbokföringen missar han de som inte är 

registrerade. För att insamlad data ska vara valid måste den vara relevant för det 

undersökta problemet (Halvorsen & Andersson, 1992). Vår studies validitet kan 

därför anses relativt hög då frågorna var kopplade till teorin och studiens 

problemformulering, trots det kan vi aldrig vara helt säkra på att det faktiskt är makt 

eller konflikter vi mätt med våra frågor. Anledningen till studiens kritiska synsätt är 

för de fenomenen undersökts är subjektiva och upplevda av respondenterna.  

 

Då informationen inte talar för sig själv, finns det alltid någon som översätter eller 

tolkar den, vilket kan leda till att vi uppfattar verkligheten på fel sätt (Dubois & 

Gadde, 2002). Efter intervjuerna, tolkades vad respondenten sagt, vilket innebär en 

risk att tolkningen blev fel, eller gick emot vad respondenten faktiskt menat. För att 

minimera den risken var båda delaktiga vid samtliga intervjuer, för att säkerställa att 

vi uppfattade respondenternas svar på samma sätt. Genom hela processen hade vi 

också möjligheten att kontakta respondenterna via telefon och mail, för 

uppföljningsintervjuer ifall det var någonting som vi inte hade förstått eller om vi 

hade följdfrågor.  
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4. Empiri 
I följande del presenteras vår empiriska undersökning. Inledningsvis beskrivs det 

undersökta företaget och hur behovet av ett nytt system uppkom. Därefter presenteras 

det insamlade materialet genom att lyfta fram citat som belyser vad aktörerna har 

berättat, samt relevanta utdrag från interna dokument som stärker dessa citat. 

4.1. Bakgrund 

4.1.1 ... om det undersökta företaget 

Företaget har både tjänster och egenproducerade produkter som de säljer på över 230 

kontor runt om i Sverige. Med en årlig omsättning på över 800 miljoner och med 700 

anställda utspridda på kontoren är de ledande på sin marknad och har en 

marknadsandel på strax under 30 %. (Företagets hemsida, 2015) Den bransch de varit 

verksamma inom de senaste 70 åren kännetecknas av ett stort kundfokus och på grund 

av det är företagen på marknaden väldigt känsliga för dålig publicitet och missnöjda 

kunder. I och med att branschen är av känslig natur leder det till konstant granskning 

från myndigheter och media. (Företagets RFI) 

4.1.2 ... om inköpet 

Under intervjun med styrgruppens ordförande, affärsutvecklaren, framkom det att ett 

behov av nytt affärssystem funnits länge men att behovet på senare år trappats upp 

och blivit akut. Anledningen är enligt projektgruppen det faktum att den ansvarige 

personen för nuvarande affärssystemet ska gå i pension, samt att tillverkaren av 

systemet på sikt kommer sluta uppdatera det. Utifrån den rådande situationen 

beslutade ledningen, i början av 2014, att det var läge att göra investeringen av ett nytt 

affärssystem. Det berodde på att det vid tillfället fanns både tid och pengar till en stor 

investering. De ville ha: 

 

“... ett system som bättre stödjer verksamheten. Ett system som vi vill använda för att 

det ger någonting tillbaka” (Företagets RFI) 

 

Efter noga överläggande insåg de att företaget inte själva besatt kompetensen för att 

genomföra en investering av den här storleken. I och med det tog de in en konsult 
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med 20 års erfarenhet av projektledning. Konsultens roll var och är enligt 

affärsutvecklaren att fungera som extern projektledare och hans första uppdrag blev 

att utreda det befintliga affärssystemet. ABC ansåg att det var viktigt att allt som 

systemet kunde göra idag, även skulle vara möjligt att göra i det nya. För att 

tydliggöra det, tog konsulten tillsammans med en tillsatt styrgrupp för projektet, fram 

funktionsbeskrivning och analyser hur företaget arbetade med systemet idag. När 

beskrivning och analys var klara kunde konsulten skriva en kravställning på de 

funktioner som företaget ville behålla från det gamla systemet. 

 

För att få med nya funktioner tillsattes enligt konsulten en projektgrupp (kallas från 

och med nu projektgruppen) ur styrgruppen, med representanter från hela 

verksamheten. Projektgruppen har från starten bestått av en extern konsult 

(konsulten), affärsutvecklare, controller, fabrikschef, IT-chef och en kundrådgivare 

från ett kontor. Enligt affärsutvecklaren har det under projektets gång också 

tillkommit och fallit av andra personer. En av dessa personer är den intervjuade 

superanvändaren, vars uppgift är att lära ut systemet till övriga kundrådgivare i 

hennes distrikt. 

4.1.3 ... om inköpsprocessen 

När projektgruppen var tillsatt, tog den enligt konsulten fram användningsfall för 

samtliga av företagets processer och funktioner, från bokning av möte till genomförd 

tjänst. För att säkerställa att samtliga funktioner identifierades, blev samtliga 

processer granskade av olika konstellationer inom projektgruppen. För att ytterligare 

försäkra sig om att processerna kom med, valde gruppen att vid behov tillfälligt ta in 

personer från verksamheten som faktiskt jobbade med den aktuella funktionen. När 

projektgruppens arbete med att ta fram användningsfall var färdigt, hade de cirka 30 

användningsfall från olika delar av verksamheten. Dessa kompletterades sedan med 

krav som inte rörde det dagliga processerna, men som kunde underlätta de anställdas 

arbete. För att avgöra vilka leverantörer som skulle få lämna ett anbud, skickade 

konsulten ut en RFI (Request for information) till en mängd leverantörer. Enligt 

konsulten bestod RFIn av en kortare beskrivning av ABC och övergripande krav på 

vad affärssystemet skulle göra. Utifrån den informationen bads sedan leverantörerna 

svara med en företagspresentation, ett lösningsförslag och en prisindikation. 
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Efter att de hade fått tillbaka 20 presentationer, gjorde konsulten och 

affärsutvecklaren en sammanfattning på svaren och markerade vad de ansåg var 

viktigt. Därefter fick var och en i projektgruppen själva fatta ett beslut kring vilka som 

skulle få hela kravmassan och därmed få framföra ett offertförslag. Efter att 

projektgruppen tillsammans bestämt vilka som skulle få lämna anbud, skickades en 

RFP (Request for proposal) ut. Denna RFP innehöll den färdiga kravspecifikationen 

med krav och de användningsfall som systemet behövde klara av (affärsutvecklaren, 

konsulten). När dessa anbud kom in satte sig projektgruppen ytterligare en gång och 

utvärderade de olika alternativen. Det gjordes utifrån fem kriterier som konsulten 

hade tagit fram. Dessa leverantörer blev inbjudna till kontoret för att presentera sina 

anbud, men efter mötet med den första leverantören avbokades de övriga mötena. 

Enligt konsulten berodde det på att projektgruppen redan efter deras presentation, 

hade bestämt sig för den leverantören. Utifrån projektdokumenten är det tydligt att 

den slutgiltiga leverantören som valdes, även var den som innan slutgiltiga 

presentationen fick högst poäng av samtliga i projektgruppen när de gick igenom 

kriterierna.  

4.2. Aktörers makt i projektgruppen 

I det här avsnittet beskrivs de olika aktörernas syn på makten inom projektgruppen. 

Samtliga i projektgruppen är nöjda med hur arbetet med projektet har gått hittills. 

Enligt konsulten beror framgången, på att projektgruppen har en stark förankring hos 

ledningen. Han menar att ledningen har gett projektgruppen både tid och resurser för 

att genomföra inköpet. Det har lett till att de har haft tid att lära sig vad de övriga i 

gruppen går för, vilket har gjort att tilliten till varandra stärkts över tiden. Även 

kundrådgivaren menar att förtroendet har stärkts under projektet och trots att de jobbat 

med samtliga tidigare, har de lärt känna varandra bättre under tiden. 

 

“Man får lita på personens expertis. Vi har högt förtroende för allihop faktiskt och 

det beror nog på att vi jobbat ihop ganska länge nu. Då har man kunnat arbeta upp 

en tillit för varandra. Vi vet vad vi går för och vilken kompetens vi har” 

(Kundrådgivaren) 
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Respondenterna anser att samtliga inom projektgruppen har någon typ av makt, då de 

tillför olika typer av expertis från olika delar av verksamheten. De menar att alla i 

projektgruppen antingen har en formell eller informell makt, men att alla har samma 

mandat vid omröstningar. Fabrikschefen och controllern menar dock att IT-chefen har 

en högre formell- och informell makt än de övriga i projektgruppen. Enligt 

fabrikschefen beror IT-chefens makt dels på hans specifika kompetens inom IT och 

hans ställning i företaget. 

 

“IT-chefen har störst informell makt, han har även den formella makten och han tar 

också den rollen med buller och bång” (Fabrikschefen) 

4.2.1. IT-chefens makt 

IT-chefen anser att han och beställaren försöker ge mandat till projektgruppen. IT-

chefen vidareutvecklar sitt resonemang och menar att toppstyrning inte fungerar, då 

det skapar ett minskat engagemang från gruppmedlemmarna. IT-chefen beskriver att 

han och divisionschefen är projektägarna och därmed ansvarar för budgeten. För att 

säkerställa att projektet håller sig inom de satta ramarna har IT-chefen satt upp ett 

“staket” för projektet och dess utformning. 

 

“Om man springer utanför staketet så måste någon kunna sätta ner foten och säga 

nej. Nu får ni gå tillbaka. Men vi har ju skapat en projektgrupp som har möjligheten 

att fatta beslut inom de ramar som satts upp” (IT-chef) 

 

Att IT-chefen poängterar vikten av avgränsning är något som är återkommande i 

flertalet av projektgruppens protokoll. Han menar dock att det är viktigt att han har 

och ger förtroende för övriga i projektgruppen, vilket enligt honom ger dem makt 

inom sina respektive områden. Tillsammans med regionchefen tog han fram vilka 

som skulle ingå i projektgruppen och menar att förtroende inom gruppen är viktigt. 

Han menar att projektgruppen måste få förtroende från ledningen, då risken annars 

finns att slutresultatet försämras. 

 

“Vi måste ge förtroende för projektet och de som är involverade i projektet. De måste 

känna att de har en möjlighet att forma och att skapa” (IT-chefen) 
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Vidare menar IT-chefen att det är viktigt att verksamheten och IT förstår varandra. 

Han poängterar vikten av att medlemmarna i projektgruppen kan förklara hur deras 

specifika verksamhet fungerar för varandra. Han menar att han arbetar cirka 80 % 

med verksamheten och 20 % med ren IT, vilket gör det viktigt de förstår varandra. 

 

“Andra experter måste ju även kunna förklara sitt område och dess processer för mig 

som bara är IT-nörd. Så det här handlar ju om ett samarbete i en grupp och att få en 

förståelse för varandras kunskaper och ha respekt för det” (IT-chefen) 

 

Affärsutvecklaren menar dock att övriga i gruppen ofta får vika sig när det kommer 

till tekniska frågor, då de inte har kunskap om ämnet. Hon beskriver ett exempel där 

IT-chefen fått argumentera för en funktion som skulle kräva 120 extra timmar. Enligt 

affärsutvecklaren får nästan IT-chefen veto i vissa frågor på grund av sin kompetens. 

Samtidigt menar hon att hela projektgruppen jobbar för samma företag och därför 

saknar anledning att ljuga för varandra. 

4.2.2. Controllerns makt 

Fabrikschefen menar att controllern har fått agera bollplank när det gäller frågorna 

kring ekonomin, då ekonomichefen inte har haft möjlighet att delta i projektet. 

Anledningen till att controllern fick denna roll är för hon från tidigare arbetsplats har 

erfarenhet om att vara med i affärssystemprojekt samt förståelse för hur den 

ekonomiska delen i verksamheten fungerar. Från början var det alltså inte tanken hon 

skulle ingå i projektgruppen utan endast fungera som ett stöd, men i och med hennes 

erfarenhet från tidigare projekt samt sin kunskap om ekonomidelarna gavs hon en mer 

fast roll i projektgruppen. Att hon hade kunskap gällande hur de ekonomiska delarna 

bör vara i affärssystemet gav henne en makt, då hon var den enda i gruppen med 

ekonomibakgrund. 

 

Ett exempel på controllerns makt var när hon ansåg att ekonomifunktionen inte skulle 

inkluderas i det nya affärssystemet, utan att de istället skulle fortsätta arbeta i det 

gamla ekonomisystemet. Hon menade att ekonomisystemet kunde fasas ut när 

affärssystemet var igång och att det i efterhand går att lägga till en ekonomifunktion 
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det inköpta systemet. Controllern lyckades övertyga de andra om att det var den bästa 

lösningen och att ekonomifunktionen skulle läggas till i ett senare skede. Även 

affärsutvecklaren menar att systemet och projektet som helhet redan är stort nog och 

att en ekonomifunktion skulle kräva för mycket tid och resurser på grund av sin 

komplexitet. 

4.2.3. Konsultens makt 

Åsikten kring konsultens makt varierar mellan gruppens medlemmar och dennes egen 

syn på sin makt. Konsulten själv ansåg att han har en väldigt stor makt gällande 

målstyrningen av projektet, men inte hade någon påverkan eller makt på valet av 

leverantör. Det menar även affärsutvecklaren, som hävdar att det var 

huvudanledningen till att de tog in konsulten som projektledare. Ledningen ansåg att 

företaget själv varken hade kunskap eller resurser för att avsätta en person från deras 

egen verksamhet. Enligt affärsutvecklaren är konsultens roll att få fram agendan till 

möten och styra projektet till den riktning som är uppsatt. 

 

Samtliga i projektgruppen är eniga om att konsulten inte aktivt har påverkat valet av 

leverantör, utan endast fokuserat på att driva projektet. Kundrådgivaren känner att det 

är tack vare konsultens erfarenhet från tidigare större projekt som gjort att det här 

projektet hittills har flutit på bra. 

 

“[...] jag tycker om konsultens arbetssätt. Systemet har han inte påverkat lika mycket. 

Han kämpar ju inte igenom sin vilja, utan han är väldigt lyhörd. Han vill ju att det 

här ska bli ett bra system, så han kör ju inget eget race” (Kundrådgivaren) 

 

Vidare menar kundrådgivaren att konsulten, genom förtroendet, tilldelats en informell 

makt. Det har gjort att han haft möjligheten att prata med projektägaren och fått 

igenom sin vilja. Konsulten menar att ledningsgruppen tidigt gav honom mandat för 

att göra vad han själv ansåg nödvändigt och att de inledningsvis litade på kunskaper 

som han själv menade att han inte besatt. Detta blev tydligt när affärsutvecklaren var 

övertygad om att konsulten hade varit med om affärssystemsinköp tidigare, trots att 

det inte var fallet. 
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“[…] men nu har vi tagit in dig som ska kunna detta, var så god och utför sa de. […] 

Mitt uppdrag är inte implementera affärssystemet. bara driva projektet” (Konsulten) 

 

Projektgruppen var enig om att konsulten behövdes då företagets IT-mognad var låg. 

Fabrikschefen menar också att det var viktigt att få in en person som är uppdaterad 

och inte enbart har kunskap som var aktuell för tio år sedan. Konsulten anser att han 

sedan starten har fått tid att lära sig verksamheten och att förstå processen, för att 

driva projektet på ett bättre sätt. Innan projektgruppen inledde sitt arbete genomförde 

konsulten utbildningar för att lära sig hur ett affärssystemsinköp går till och vilka 

risker som kan uppstå. 

                 

“Jag tycker inte det varit något problem att komma in i verksamheten och det senaste 

året har jag lyckats lära mig hur företagets affärsprocesser ser ut. Jag lyckades 

utbilda mig under förra året så jag kan det rätt så bra nu” (Konsulten) 

 

Superanvändaren menar dock att det ibland märks tydligt att konsulten egentligen inte 

kan verksamheten. Hon gav ett exempel på ett tillfälle då han hade försökt ta bort en 

funktion som hon såg som företagets viktigaste marknadsföringskanal, för att den var 

svår att integrera. Superanvändaren fick dock vid det här tillfället stöd av övriga i 

projektgruppen, som förstod funktionens betydelse och kunde därför rösta ner 

konsulten. 

4.2.4. Kundrådgivarens makt 

Kundrådgivaren anser att han själv inte har någon formell makt. Han menar att han 

endast kan stå på sig och diskutera, men att han inte har några mandat för att fatta 

beslut. Dock anser fabrikschefen att kundrådgivaren till viss del har en informell 

makt, då det faktiskt är kundrådgivaren som kommer från den dagliga verksamheten 

och träffar slutkunderna. Utifrån denna kontext menar fabrikschefen att 

kundrådgivaren har en stor förståelse för kundmötet och vilket stöd som 

kundrådgivarna ute på kontoren behöver. Det här menar han ger kundrådgivaren en 

stor informell makt att påverka de övriga i projektgruppen. 
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“Kundrådgivaren har en stor förankring och erfarenhet från verksamheten och 

många har stort förtroende för honom, vilket ger honom stort inflytande i vissa 

frågor” (Fabrikschefen) 

 

Han var däremot tydlig med att det var viktigt att deltagarna i projektgruppen inte 

bara skulle vara specialister utan att de behövde en mer generell bild av 

verksamheten, vilket gav kundrådgivaren mycket makt i många diskussioner. 

 

Superanvändaren anser att det är viktigt att lyssna på kundrådgivaren, då det är han 

som faktiskt möter kunden. Dock har kundrådgivarnas åsikter många gånger blivit 

förbisedd, då ledningen har använt sin formella makt för att ta beslut, utan att förankra 

det med dem. Ett exempel på det, var bland annat att ledningen valde att centralisera 

en produkt som kontoren tidigare har köpt in från lokala leverantörer. Enligt 

affärsutvecklaren var det dock ett koncernbeslut, för att få bort onödiga kostnader och 

för att ta bort onödiga mellanhänder. Hon är medveten om hur negativt verksamheten 

tog emot beslutet, men menar att det var ett långsiktigt beslut för företaget. 

4.2.5. Affärsutvecklarens makt 

Affärsutvecklaren känner att hennes roll som ordförande i gruppen har inneburit något 

helt annat än vad hon hade förväntat sig. Hon hade tänkt sig en roll där hon skulle 

sitta på sidlinjen och observera. Allt eftersom, har rollen vuxit och hon har fått en mer 

betydande och aktiv roll i projektgruppen. Att rollen utvecklas åt det hållet anser hon 

inte vara konstigt. Hon medger själv att hon som person är lyhörd och gillar lära sig 

nya saker, vilket i sig varit en drivande faktor till rollutvecklingen. 

 

Affärsutvecklaren menar att hennes roll handlar om att se helheten för projektet och 

hon är exempelvis ansvarig för att resurssäkra projektet. Hon har också blivit tvungen 

att få en förståelse för vad ett affärssystem faktiskt innebär för en verksamhet. I takt 

med att hennes kunskap har ökat, har hon aktivt deltagit i diskussioner som egentligen 

ligger utanför hennes kompetensområde. Ett exempel som hon beskriver var när IT-

chefen drivit igenom ett beslut. Trots att hon, likt de andra har stort förtroende för IT-

chefens kompetens är hon bekväm i att ifrågasätta beslut som berör områden utanför 

hennes kompetens. Anledningen till att hon känner sig bekväm i att ifrågasätta IT-



	   36	  

frågor, är för hon anser sig ha bättre koll på affärsverksamheten och vad 

affärssystemet faktiskt behöver bidra med. 

 

När det kommer till makt anser hon att hennes mandat ligger på samma nivå som de 

övriga inom projektgruppen. Dock menar bland annat kundrådgivaren att 

affärsutvecklarens formella och informella makt var tydlig i projektgruppen. Makten 

blev bland annat tydlig när hon sammanfattade de tjugo leverantörernas RFI. Här 

sammanfattade affärsutvecklaren tillsammans med konsulten det viktigaste i alla 

dokumenten och delgav informationen till övriga i projektgruppen. Enligt 

affärsutvecklaren var anledningen till upplägget en resursfråga, rent tidsmässigt skulle 

det vara ineffektivt om alla skulle läsa all information. 

4.2.6. Fabrikschefens makt 

Fabrikschefen är ärlig med att han har jobbat hårt för att få igenom det han vill ha i 

systemväg för fabriken. Konsulten har känt att han själv inte kan säga emot när 

fabrikschefen vill få igenom något förslag. Ett förslag konsulten hade enligt ett 

projektdokument var att behålla fabriken utanför det nya affärssystemet. Även om 

konsulten försökte exkludera fabriken, lyckades fabrikschefen övertala honom och de 

övriga projektmedlemmarna om att fabriken ska ligga i samma system som övriga 

verksamheten. Varför fabrikschefen är engagerad och pådrivande beror enligt 

affärsutvecklaren på hans enorma möjligheter att effektivisera fabrikens processer om 

systemet integreras med det nya övergripande affärssystemet. 

 

“Tidigare kunde jag inte veta om en vara fanns eller ifall vi behövde producera den. 

Det nya systemet kommer öppna helt nya dörrar.” (Fabrikschefen). 

 

Fabrikschefen känner att han inte har fått vika sig kring sina egna intressen särskilt 

ofta. Han tycker att det överlag inte varit någon som blivit tvungen att ge vika eller 

anpassa sig. Han menar dock att de flesta förslagen blir ifrågasatta och diskuterade, 

vilket han endast ser som positivt. De gångerna någon har fått vika sig, handlar ofta 

om att idén ligger utanför projektets ramar eller att en funktion kan kopplas på vid ett 

senare tillfälle. Ett tillfälle då fabrikschefen själv fått vika sig är kring en diskussion 

om huruvida ekonomisystemet skulle vara en del av affärssystemet från början eller 
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inte. Enligt fabrikschefen är anledningen till att detta röstades ner på grund av att de 

fick förlita sig på en controller. Beslutet som togs anser fabrikschefen var fel och han 

menar att controllern endast såg till sitt eget arbete och saknade en övergripande 

förståelse för övriga verksamheten. Han menar att resultatet hade blivit annorlunda 

om de hade haft med en ekonomichef i projektgruppen, då den hade haft en mer 

övergripande syn på verksamheten. 

4.3. Maktfördelningen inom projektgruppen 

Nedan beskrivs hur maktfördelningen inom projektgruppen har gestaltat sig utifrån 

kontexter och olika aktörers inflytande. Att vissa i projektgruppen har mer att säga till 

om vid olika beslut anser majoriteten av projektgruppen inte är konstigt. I och med att 

projektgruppen bildats efter normer för inköp av affärssystem känner 

affärsutvecklaren att samtliga gruppmedlemmar tar den roll som de naturligt passar i. 

Är det frågor som berör ett visst område faller det naturligt hos den som är mest 

lämpad. Det leder enligt affärsutvecklaren till att projektgruppens medlemmar ges 

störst utrymme att påverka den del av affärsverksamheten de representerar. 

Kundrådgivaren anser att det i en projektgrupp som denna måste finnas 

gruppmedlemmar som har mer makt än de övriga. Att affärsutvecklaren som är 

projektordförande har mer makt än honom, anser kundrådgivaren inte vara något 

problem utan mer naturligt. Han ser själv sina brister då han, till skillnad från 

affärsutvecklaren inte har samma övergripande bild av hela organisationen. 

 

Controllern och superanvändaren menar dock att makten stundtals är snedfördelad. 

De anser att den som ska ha störst makt i projektgruppen bör vara en person som 

arbetar ute i affärsverksamheten, då det är dessa personer som faktiskt kommer 

använda systemet och är beroende av det i sitt arbete. I nuläget menar controllern att 

den med störst makt, oavsett diskussion, är IT-chefen. Varför han har fått en sådan 

stor makt anser controllern och affärsutvecklaren kan bero på att IT-mognaden i 

företaget är låg, vilket har bidragit till att IT-chefen automatiskt ges denna makt. 

Fabrikschefen menar att IT-chefen inte heller ogillar sin roll, utan styr projektet med 

hårda riktlinjer och gärna tar plats i samtliga diskussioner. Många i projektgruppen 

menar att IT-chefens kompetens leder till att han får veto inom de tekniska frågorna. 
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Trots att samtliga i projektgruppen kan ställa frågor och motsätta sig vissa förslag, är 

det ändå IT-chefen som i slutändan har sista ordet. 

 

“Men det är ändå ITs beslut, så där släpper jag, och får lita på hans kompetens för 

jag har inte den kompetensen. Han skulle kunna snacka bort mig på några minuter.” 

(Kundrådgivaren) 

 

Enligt affärsutvecklaren gör det faktum att deltagarna i projektgruppen heterogena att 

det krävs att de litar på varandra och de olika aktörernas expertis. 

 

“Man blir ännu mer varse om mina svagheter som finns som styrkor hos andra. Man 

kompletterar varandra väldigt bra och den förståelsen finns i hela gruppen [...] och 

alla har väldigt stort förtroende för varandras förmågor” (Affärsutvecklaren) 

 

Affärsutvecklaren och konsulten menar dock att det inte bara är IT-chefen som har en 

tydlig maktposition. De känner att alla, mer eller mindre, utifrån sitt affärsområde och 

specifika kompetens per automatik får ett övertag i diskussioner. Konsulten menar att 

fabrikschefen använt sin makt för att förbättra positionen för fabriken som idag har ett 

fristående system. I och med att fabrikschefen varit den enda representanten från 

fabriken och har ett sådant inflytande över de andra, har han fått med de funktioner 

som han själv ansett vara viktiga för affärssystemet utan några större svårigheter. 

 

Fabrikschefen känner att makten som projektgruppens medlemmar besitter inte har 

påverkat omröstningar negativt. Han finner däremot att vissa aktörer vid diskussioner 

använder sin makt mer än andra. Han anser själv att alla i projektgruppen vid 

omröstningar har samma mandat, men om en diskussion skulle uppstå, tilldelas 

personen med störst formell makt den avgörande rösten. Detta är något konsulten 

också bekräftar och om det i framtiden vid en omröstning skulle bli lika skulle 

projektägaren kliva in och få den avgörande rösten. 

4.4. Konflikter inom projektgruppen 

Nedan beskrivs de konflikter som uppstått inom projektgruppen. Projektgruppen anser 

dock att det har varit ganska få konflikter och majoriteten av respondenterna menar att 
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framgången med inköpet har berott på det faktum att de fick gott om tid för att 

genomföra en förstudie. Fabrikschefen menar att många projekt på andra företag ofta 

slutar i kaos, då de väljer att inte lägga resurser på förstudiefasen. Han menar att 

projektgrupper som redan innan implementeringen har gjort en djupgående studie i 

vad de faktiskt behöver, undviker stora problem och får det enklare att hålla sig till en 

satt budget. Controllern är dock säker på att det i framtiden kommer uppstå problem 

under projektets gång. 

                   

“Jag tror att det kan bli bra till slut. Men det blir nog mycket blod, svett och tårar 

tror jag. Det är inte bara i kursböcker, utan så ser det även ut i verkligheten. Jag har 

inte varit med och implementerat ett enda system utan att det har varit så” 

(Controllern) 

 

Konsulten menar att projektgruppers olika viljor ofta kan leda till att projektet blir för 

brett. På grund av det, har han hela tiden jobbat för att hålla nere projektets 

omfattning. Genom att argumentera för vissa delar berättar han bland annat att han 

lyckades skära bort en del som från början ansågs som given. Exempelvis går det från 

protokollen läsa att ABC till en början ville integrera e-handel i affärssystemet, men 

med tiden blev det tydligt att konsulten lyckades övertyga de andra att inte ta med 

den. Han menar dock att han på samma sätt har fått ge med sig rörande andra 

funktioner i systemet. I sitt försök att inte integrera fabrikens system, blev han 

överröstad av fabrikschefen som genom argumentation fick med sig resten av 

gruppen. Anledningen till att konsulten försöker hålla ner projektets omfattning är för 

att risken att överstiga budget och tidsram ökar i takt med att fler funktioner läggs till. 

Enligt IT-chefen är det dock naturligt att det finns många olika viljor och intressen i 

en heterogen projektgrupp. 

 

“Om vi sätter in en polis, en jurist och en brandman i ett rum för att fatta ett beslut 

kring vilken metod de ska använda, så kommer du aldrig få ett enkelt svar tillbaka. 

För alla har olika syften, alla har olika krav, alla har olika önskningar om 

slutprodukten. Fördelen med det är att du får en bredd” (IT-chefen) 

 

Han menar dock att hans jobb tillsammans med projektägaren har varit att sätta 

projektets ramar och genom konsulten säkerställa att projektgruppen arbetar innanför 
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dessa. Det mesta går att be om i ett system, men det handlar om att begränsa systemet 

till det företaget faktiskt har behov av. Han menar att det finns många leverantörer 

som erbjuder en rymdfärja när företaget egentligen bara behöver en Fiat. 

 

“Om man säger att bilen ska ha fyra hjul, då räcker det med fyra hjul. Diskussioner 

om sex hjul är alltså inte relevant och får därför inte vara med längre. Det är 

jätteviktigt” (IT-chefen) 

 

Samtliga inom projektgruppen var eniga om det faktum att alla på något sätt har olika 

intressen och viljor som de har jobbat extra hårt med att få igenom. För att 

överkomma problem har gruppen haft en demokratisk process där de röstat i de fall då 

det funnits oenigheter. Dock har samtliga respondenter även sagt att valet av 

leverantör gick förvånansvärt enkelt, då hela gruppen var enig kring vilken leverantör 

som enligt dem skulle passa bäst för företaget.           

 

“Det skiljde sig väldigt mycket. Alla har ju sina ben som de brinner för. Sen gäller det 

att hitta gemensamma nämnare och få ner det på papper” (IT-chefen) 

 

De har litat på varandras expertområden och varit förstående kring sin roll inom 

gruppen. Under intervjun med affärsutvecklaren, kom det fram att det inte finns någon 

formell rollbeskrivning utan de har utgått från vad hon kallar för normen. Att 

rollfördelningen inte är helt tydlig har visat sig skapa en del osäkerheter inom 

gruppen. Controllern som säger sig ha stor erfarenhet från liknande projekt menar att 

projektets struktur är konstig och att rollerna i gruppen inte alls är tydliga. Bland 

annat vet hon inte vem som faktiskt är projektets beställare, då vissa i projektgruppen 

har tagit på sig rollen som slutgiltig beslutsfattare, utan att de enligt henne inte har den 

befogenheten. Ett exempel var när kontraktet med den valda leverantören skulle 

skrivas. Om kontraktet inte var påskrivet innan ett visst datum, skulle ABC få en 

annan prislista, vilket skulle leda till ett dyrare system. IT-chefen som var ansvarig för 

avtalsskrivningen blev sjuk dagarna innan de hade planerat att skriva avtalet. 

Konsulten som visste att han inte hade befogenhet att skriva på kontraktet, försökte då 

få tag på IT-chefen utan framgång. Då konsulten visste att systemet skulle bli dyrare 

om det inte blev påskrivet i tid, tog han saken i egna händer och gick via VD för att få 

avtalet påskrivet. När IT-chefen fick reda på att konsulten gått bakom ryggen på 
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honom blev han upprörd, då han ansåg att konsulten borde ha försökt hårdare med att 

nå honom. 

 

Trots konflikten med IT-chefen menar konsulten att han uppmuntrar diskussioner men 

om de leder till personliga konflikter försöker han snabbt lösa de. Han anser dock att 

konflikter rörande systemet är positiva då de kan förbättra projektet. Rör det sig mer 

om privata konflikter vill han undvika dem då de är negativa för arbetet. Han menar 

dock att några privata konflikter inte förekommit. Affärsutvecklaren är av annan 

mening, hon anser att det alltid finns privata konflikter, men att de inom gruppen är 

professionella och inte låter det påverka arbetet.  Enligt affärsutvecklaren finns det 

inte heller någon som har ett egenintresse, utan alla försöker arbeta för helheten. Hon 

menar till exempel att fabrikschefen inte får leverera några produkter till ett kontor 

som går dåligt, vilket gör att även han vill ha en heltäckande lösning. 

 

“Allt hänger ihop. Han är ju angelägen att hans avdelning fungerar, men han skulle 

ju inte kräva att han skulle få det bästa på bekostnad av någon annan” 

(Affärsutvecklaren) 

 

Dock menar hon att fabrikschefen är den som kommer gynnas mest av det nya 

systemet, då fabrikens gamla system kommer ersättas och bli en del av det 

heltäckande affärssystemet. Hon menar att den största kostnadsposten i projektet är 

fabrikens funktioner, men att det är i allas intresse då det gynnar hela verksamheten. 
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5. Analys 
I den här delen presenteras en analys, där det empiriska materialet jämförs med 

studiens teoretiska ramverk. Därefter genomförs analysen utifrån underrubrikerna 

inköpsprocessen, maktfördelningen inom projektgruppen och konflikter i 

projektgruppen, för besvara studiens syfte. 

5.1. Inköpsprocessen i projektgruppen 

I det här avsnittet beskrivs inköpsprocessen som tydligt har följt Verville & 

Halingtens (2003a) modell (se Figur 1). Den första fasen, som var planeringsfasen, 

avsatte ABC mycket tid för. Den inleddes med att projektägaren tillsatte en konsult då 

företaget saknade den rätta kompetensen. Därefter planerade konsulten tillsammans 

med affärsutvecklaren hela projektet och tillsatte en projektgrupp som tillsammans 

samlade in information om olika system. Det var tydligt att dess behov av konsulten 

var stort. Baki & Çacar (2005) menar att konsultens roll ofta är att hjälpa företaget 

genom hela processen och sedan hjälpa dem att fatta det bästa beslutet utifrån sin 

erfarenhet. Precis den rollen fick konsulten i det studerade företaget och samtliga i 

projektgruppen har sagt att han är en bidragande faktor till projektets framgång. 

Det faktum att de lyckats hålla tidsramen, kan bero på den mängd resurser de fick för 

att genomföra inköpet samt det faktum att konsulten lyckats hålla projektet inom 

ramarna. Enligt affärsutvecklaren har de varken snålat på pengar eller tid. I de 

inledande delarna av projektet trodde projektgruppen att deras tidsram var kortare än 

den faktiskt blev, då nuvarande systemets administratör hade planerat att gå i pension, 

men ändrade sig. Det här ledde till att en redan frikostig tidsram kunde förlängas 

ytterligare. Under uppföljningsintervjuer med affärsutvecklaren har det framkommit 

att ABC varit inställda på att gå över budget, utan att se det som ett misslyckande. 

Resultatet i det här fallet blev alltså att de hade väldigt gott om tid och resurser vilket 

gjorde att de kunde ha diskussioner kring vilket system som var bäst för 

verksamheten, vilket är i enighet med Keeney & Raiffa (1993). 

Ytterligare en framgångsfaktor var enligt konsulten den goda ledningsförankringen. 

Att tre av sex personer i projektgruppen även sitter med i ledningsgruppen tyder på att 

ABC involverar ledningen i inköpet. I andra studier har det visat sig att IT-chefen fått 
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fria tyglar, vilket har gjort att övriga i ledningsgruppen inte haft koll på vad som hänt i 

projektet (Feld & Stoddard, 2004). Ledningens dagliga involvering kan alltså vara en 

av orsakerna till att projektet både får tid och resurser för att lyckas. Dock finns det en 

risk med en för stor ledningsförankring. Det kan leda till att projektet omedvetet blir 

toppstyrt och att företaget misslyckas med att involvera aktörer i verksamheten. Att 

inte få med sig hela verksamheten på en förändring är enligt Sumner (2004) ett vanligt 

misstag som företag gör. Det är tydligt att företaget har tillsatt en heterogen 

projektgrupp, då de har tillsatt representanter från hela verksamheten i enighet med 

Garrido-Samaniego & Gutiérrez-Cillán (2004). Samtliga i den undersökta 

projektgruppen menar att de är medvetna om förändringarna, som de kommer vara 

tvungna att göra under implementeringen. Då projektet startades i samband med en 

stor organisationsförändring, menar affärsutvecklaren att de är redo för förändringar 

och att de i samband med organisationsförändringen, förberedde verksamheten på det 

kommande systemet. 

5.2. Maktfördelning inom projektgruppen 

När sista fem leverantörerna skulle presentera sina anbud inför projektgruppen, valde 

projektgruppen redan efter första presentationen att avboka de andra. Det här tyder på 

att projektgruppen var säkra på vilka de ville välja redan innan presentationerna. Det 

här kan enligt oss tolkas som en makt konsulten och affärsutvecklaren fick, då de 

inledningsvis sammanfattade informationen från leverantörerna. Risken finns att de 

redan i ett tidigt skede föredrog en av leverantörerna bättre och att det speglades i 

sammanfattningarna. Om en leverantör framställts som mer positiv än övriga, kan det 

ha följt med genom hela processen. Att det kan vara fallet bekräftar Kerr & Tindale 

(2004) som menar att fördomar som enskilda individer har, kan förstärkas eller 

försvagas i en gruppkontext. I den här studien är det möjligt att konsulten och 

affärsutvecklarens åsikter kring de leverantörer som de utvärderade har påverkat 

resten av projektgruppen. Det här kan enligt Schulz-Hardt et al., (2000) ha bidragit till 

att projektgruppen endast tagit in information som stödjer det valet och förbisett 

annan information. Det fenomenet kallar författarna för confirmation bias, vilket 

skulle innebära att projektgruppen var homogen. Trots det menar vi att 

projektgruppen är heterogen, då det under intervjuerna framkommit att de inte alltid 

varit enade och därmed fått gjort avvägningar. Därmed har vi likt Myreteg (2007) och 



	   44	  

Markus (1983) funnit att det i ett IT-relaterat inköp finns olika intressegrupper och att 

det även i vår studie har uppstått maktspel mellan dessa. Leverantören kan faktiskt har 

varit det självklara valet från början, utan att aktörerna har påverkat varandra. Det 

som istället kan ha diskuterats är vilka funktioner som ska inkluderas i systemet och 

största delen av diskussionerna kanske inte fokuserades på valet av leverantör. 

5.2.1. Formell och informell makt 

Vad intervjuerna och dokumenten visar är att IT-chefen besitter en stor formell och 

informell makt i projektgruppen. Han är väldigt tydlig med att kommunicera och styra 

de övriga projektmedlemmarna i den riktning som han själv anser vara rätt. Det vill 

säga, IT-chefen är den som bestämmer maktspelets regler. Att IT-chefen tilldelats 

denna roll och själv tagit den är i likhet med Christiansen & Skærbæks (1997) studie. 

Som projektmedlemmarna beskriver är inte IT-mognaden hos företaget stor. Denna 

avsaknad i kombination med IT-chefens förståelse för IT och affärsverksamheten i 

företaget (då han enligt intervjun arbetade 80 % i affärsverksamheten) leder till att 

han i projektgruppen får en unik resurs som ingen av de andra aktörerna besitter. 

Christiansen & Skærbæk (1997) menar dock att det inte räcker med att ha en viss typ 

av resurs för att automatiskt få en maktposition. De menar att resurserna som en aktör 

besitter måste vara relevanta för kontexten. I och med att IT-chefens resurser i form 

av en god kunskap om både IT och verksamheten anses de vara värdefulla för 

affärssysteminköpet, innebär det att han får den högsta formella och informella 

makten vilket vi anser vara naturligt. Att det är fallet är tydligt då IT-chefen är den 

som bestämmer avgränsningar för projektet och har mandat i alla IT-frågor, samt att 

han lyckats övertala de andra på punkter där han egentligen inte har någon formell 

makt. 

 

Personen som särskilt sticker ut när det gäller att använda sin makt för att få igenom 

sin vilja, förutom IT-chefen är fabrikschefen. Vad som utkristalliseras tidigt i 

projektet, både från dokument och genom intervjuer är att konsulten, inledningsvis, 

försökte hålla fabriken utanför det nya affärssystemet. Anledningen till att 

fabrikschefen lyckades få med de övriga var för han är den enda representanten från 

fabriken och därmed har en unik resurs vilket resulterar i mycket makt i denna fråga i 

enighet med Christiansen & Skærbæk (1997). I det här fallet möttes alltså två aktörer 
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med samma formella makt, men där fabrikschefen besatt en större informell makt i 

frågan, då hans resurs ansågs vara mer värdefull i denna specifika kontext. Även IT-

chefen har hamnat i situationer, där hans resurser har varit mer värdefulla än någon 

med samma formella makt. Han kunde till exempel övertyga affärsutvecklaren i en 

diskussion och få igenom en funktion som skulle kräva 120 extra timmar. Genom sin 

resurs i form av mer kunskap om ämnet, fick han en informell makt som därmed 

vägde tyngre än affärsutvecklarens makt. Det här kan anses vara ett steg mot att 

aktörerna i projektgruppen ska ha förståelse för varandras kunskap i enighet med 

Umble et al., (2003). 

 

Att sådana situationer uppstår är inte något nytt. Löwstedt (1989) finner bland annat i 

sin studie att aktörer med sin kognitiva resurs kan få en informell makt och därmed 

påverka andra. Det här kan enligt oss betyda att diskussioner mellan aktörer med 

samma formella makt, kan avgöras med kognitiva resurser inom ett specifikt område. 

Det stämmer även överens med vad Christiansen & Skærbæk (1997) kunde finna i sin 

studie. Om två aktörer besitter samma formella makt som i de här fallen, blir alltså 

kontexten och den aktuella resursen avgörande för vilken aktör som besitter störst 

makt vid det specifika tillfället. Utifrån vår studie, menar vi att även en aktör som 

endast besitter en informell makt, kan övertyga aktörer med formell makt. Till 

exempel har vår studie visat att kundrådgivarens resurser, i kontexter rörande den 

dagliga verksamheten i kundmöten, har påverkat vissa beslut. 

 

Dock har vi funnit situationer där en aktör med formell makt avsiktligt ignorerat en 

aktör med informell makt. Det trots att aktören med den informella makten, enligt 

kontexten borde ha störst inflytande. Det innebär att aktörer med formell makt aktivt 

tagit makt från en annan aktör. Anledningen till att sådana situationer uppstår kan 

enligt Christiansen & Skærbæk (1997) bero på att en person med stor formell makt 

ibland vill få igenom beslut utifrån egenintresse. Till skillnad från författarna, har vi 

funnit att de med formell makt i projektet inte drivits av egenintresse, utan istället haft 

krav på sig från ledningen att effektivisera processerna. Ledningen ville till exempel 

standardisera och centralisera en produkt för att enklare mäta resultaten och sänka 

kostnaderna genom hela organisationen. Att en aktör som besitter hög formell makt 

tar beslut utan att förankra det i verksamheten, är enligt oss inte oväntat. I Myretegs 

(2007) studie hade projektgruppen tagit fram den leverantör de ansåg var mest 
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lämpad, men i slutändan valde VD en annan leverantör baserat på sina preferenser. 

Det här går emot vad Keeney & Raiffa (1993) säger om att heterogena grupper ska ta 

beslut tillsammans. Om de med det sista ordet, går emot det som projektgruppen 

kommit fram till, försvinner fördelarna med att ha en heterogen projektgrupp. 

5.2.2. Inflytande som en del av makt 

I andra situationer är det istället den aktör med högst inflytande i olika sakfrågor, som 

kan påverka det aktuella beslutet (se Christiansen & Skærbæk 1997). Det här anser vi 

är naturligt då samtliga inom projektgruppen har ett högt förtroende för varandra. 

Samtliga respondenter menar att alla vill det bästa för ABC och att ingen undanhåller 

information ifrån varandra. Då projektet hittills har gått enligt plan, menar Verville & 

Halingten (2003c) att förtroendet mellan projektmedlemmarna kan ha stärkts med 

tiden, då aktörerna i vår studie inte fått en anledning att tappa förtroendet för 

varandra. Det är även svårt för aktörerna i projektgruppen att kontrollera vad de andra 

säger, då de saknar kunskap inom vissa områden (Gefen, 2004).  Det kan ha lett till att 

förtroendet mellan dem har stärkts då ingen hittills har misslyckats med att leverera 

vad de lovat. Lennéer-Axelson & Thylefors (2005) menar att en aktör kan få makt 

genom förtroende, vilket kan innebära att en aktör med stort förtroende även kan få 

stor makt i projektgruppen.  

 

Att förtroende mellan aktörerna är högt framkommer tydligt i våra intervjuer. Det kan 

bero på att de arbetat med varandra förut (se Zaheer et al., 1998). Aktörerna har även 

stort förtroende för konsulten, som egentligen inte besitter någon formell makt, men 

som med sitt förtroende har fått en stor informell makt (Se bland annat Lennéer-

Axelson & Thylefors, 2005; McKnight et al., 1998; Löwstedt, 1989). Vi anser att 

konsulten har fått ett institutionsbaserat förtroende från de andra i projektgruppen 

(McKnight et al., 1998). Han har valts ut och jämförts med andra konsulter och 

ansetts vara den mest lämpade för uppgiften. Däremot finns en risk att ett för stort 

förtroende för en aktör kan leda till att ett beslut inte ifrågasätts och därmed tappar 

gruppens olika perspektiv. Konsulten fick till exempel förtroendet att genomföra en 

kravspecifikation, vilket var något han aldrig tidigare gjort, enbart på grund av att 

övriga trodde han hade den kunskapen. Här fick alltså konsulten makt av de övriga på 

grund av deras förtroende till honom. 
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Det här är någonting som bland annat controllern och superanvändaren anser är fel. 

De menar att makten är snedfördelad och att den istället borde vara flytande och ge 

makt till de som arbetar verksamheten när den berörs (se Levina & Orlikowski, 2009). 

Kundrådgivaren som arbetar i verksamheten anser dock att han inte borde ha någon 

makt. Han hävdar att han saknar den övergripande bilden. Det kan innebära att 

kundrådgivaren aktivt valde att frånsäga sig makten i rädsla av att ta fel beslut (se 

Verville & Halingten, 2003c). Ytterligare en möjlighet till maktfördelningen kan vara 

att projektgruppen inte uppfattar kundrådgivarens resurser (i form av kompetens och 

erfarenhet) som relevanta vid besluten (Christiansen & Skærbæk, 1997). Det kan till 

exempel bero på att projektgruppen anser att projektet är heltäckande och därmed inte 

intresserar sig för kunskaper på detaljnivå. Vid de tillfällena då detaljnivå blir 

intressant, har studien visat att projektgruppen istället har tagit in personer från 

verksamheten med den aktuella kunskapen. 

5.2.3. Maktstrategier 

Vad studien visat är att aktörerna använder sig av olika strategier för att påverka sin 

makt i projektet, vilket är i enighet med Christiansen & Skærbæk (1997). Exempelvis 

har fabrikens system varit avskilt och fabrikschefen har därför mycket att vinna på ett 

lyckat projekt. Utan ett fungerande fabrikssystem kan inte heller verksamheten sälja 

några produkter, vilket resulterar i att hela verksamheten blir beroende av ett 

fungerande system. Enligt oss kan alltså fabrikschefen ha använt sig av en offensiv 

strategi för att förbättra sin nuvarande situation samt få mer makt i organisationen. En 

annan aktör som aktivt använder sig av en offensiv strategi är IT-chefen. Hans arbete 

tycks fungera idag och han verkar istället för att göra arbetet på IT-avdelningen 

enklare. Här kan IT-chefen enligt Christiansen & Skærbæk (1997) definition drivas av 

ett egenintresse och inte något som egentligen gynnar hela verksamheten.  

 

En aktör som använder sig av defensiv strategi är controllern som aktivt verkat för att 

behålla det gamla ekonomisystemet och därmed sin nuvarande maktroll. Enligt 

Christiansen & Skærbæk (1997) kan hennes beteende tyda på att hon tror 

affärssystemet kan förändra maktbalansen. Om så är fallet kan det tänkas att hennes 

förslag om att inte interagera ekonomifunktionen i affärssystemet är drivet av 
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egenintresse och att beslutet inte gynnar ABC. Vad som blir tydligt i det här fallet är 

att båda strategierna kan drabba företaget då de drivs av egenintresse och inte vad som 

är bäst för företaget. 

 

Övriga i projektgruppen anser vi har tagit en passiv roll då de inte använder sig av 

någon av de strategier som Christiansen & Skærbæk (1997) beskriver. Dock finner vi 

det oväntat att kundrådgivaren som arbetar i systemet dagligen inte har använt sig av 

en offensiv strategi. Att han inte gjort det kan bero på att kundrådgivaren anser sig 

sakna makt att påverka. Det har även gjort att han inte heller har använt sig av någon 

strategi för att få igenom sin vilja. 

5.3. Konflikter i projektgruppen 

I det här avsnittet tar vi upp de konflikter som funnits.  Generellt har arbetet med att 

välja leverantör gått smärtfritt och enligt projektgruppen har de lyckats undvika 

negativa konflikter. Då de enligt Stasser & Titus (1985) definition, är en heterogen 

grupp har det självklart uppstått meningsskiljaktigheter, men tack vare projektets 

tidsram menar respondenterna att de inte haft några problem att lösa dessa genom 

diskussion. Respondenterna menar att dessa meningsskiljaktigheter har bidragit till att 

förbättra projektet. Projektgruppen menar även i likhet med Christiansen & Skærbæk 

(1997) att syftet med diskussioner inte är att sabotera för varandra utan att öka 

kvalitén på projektet i helhet. Trots att de kommer från olika delar av verksamheten, 

vill samtliga att företaget ska utvecklas och förbättras. Det är alltså ett exempel på hur 

en konstruktiv konflikt kan resultera i ett mer genomarbetat beslut (se Lennéer-

Axelson & Thylefors, 2005) 

 

Amason & Mooney (1999) menar att konflikter kan uppstå när det handlar om nya 

situationer, då gruppens medlemmar är osäkra på hur de ska hantera situationen. Det 

finns både positiva och negativa typer av konflikter. Vi har under våra intervjuer inte 

funnit några av de personliga konflikter som De dreu & Weingart (2003) anser vara 

negativa. Anledningen till att det inte finns några personliga konflikter kan enligt oss 

bero på att de har arbetat med varandra tidigare och att de vid många tillfällen inte har 

jobbat fysiskt nära varandra. Dock kan det bero på att intervjuerna skett i en 

projektgrupp och att respondenterna inte vill dela med sig av informationer kring 
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konflikter, då de är rädda att det ska komma ut vad de tycker om övriga i 

projektgruppen. Att vi inte fann några sådana konflikter är enligt oss inte något 

uppseendeväckande, då respondenterna är professionella människor. Vi är övertygade 

om att det uppstått konflikter i projektgruppen, men att de inte behöver ha påverkat 

arbetet med att välja system. 

 

Vi anser att de arbetsrelaterade konflikterna är mer intressanta (De dreu & Weingart, 

2003). I och med att arbetet med dessa konflikter kan effektiviseras och ge ett bättre 

resultat borde arbetsrelaterade konflikter enligt oss uppmuntras, vilket även konsulten 

säger sig ha jobbat med. En av huvudanledningarna till att sätta samman en heterogen 

grupp är enligt Schulz-Hardt el al., (2000) för att få med alla tankar vid ett inköp av 

affärssystem. Anledningen till denna gruppsammansättning är för det i sig leder till att 

risken för kompetensglapp minskar. De dreu & Weingarts (2003) menar att 

arbetsrelaterade konflikter kan hjälpa eller stjälpa ett gruppresultat. Enligt både 

Amason & Mooney (1999) och De dreu & Weingart (2003), kan en situation som är 

icke-rutinmässig i sig leda till att konflikter uppstår, vilket även har hänt i vår studie. 

Ett tydligt exempel på en sådan arbetsrelaterad konflikt, är då IT-chefen var tvungen 

att stå på sig mot övriga projektgruppen för att få igenom en förändring som skulle 

kosta 120 extra timmar. Här ifrågasatte bland annat affärsutvecklaren hans synpunkt, 

men med argumentation och diskussion fick IT-chefen till slut igenom sin vilja. Det 

var alltså ett exempel på en konflikt som berodde på olika bakgrunder (Orlikowski & 

Gash, 1994), som i slutändan ledde till någonting positivt för slutresultatet i enighet 

med De dreu & Weingart (2003). 

 

Det vi inte vet är dock hur dessa diskussioner påverkade förhållandet mellan IT-chef 

och affärsutvecklaren. Om ett beslut i framtiden visar sig varit fel, kan det enligt 

Verville & Halingten (2003c) bli IT-chefens bekymmer. Vilket i sig kan leda till att 

personer inom en projektgrupp kan bli rädda för att komma med förslag, då de i 

framtiden kan känna sig ansvariga för ett dåligt beslut. Det kan liknas med 

kundrådgivarens situation där han frångick makten för att undvika ansvar. Enligt 

Christiansen & Skærbæk (1997) kan konflikter uppstå då personer i gruppen har olika 

information. I fallet med de extra 120 timmarna var det tydligt att övriga i gruppen 

saknade information, som IT-chefen hade. I och med att det ledde till en konstruktiv 

diskussion, fann vi att den djupare analysen och ökade informationsdelning bidrog till 
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ett mer grundat beslut, vilket är i linje med Lennéer-Axelson & Thylefors (2005). Om 

den investeringen i ett senare skede visar sig onödig, kan förtroendet för IT-chefen 

sjunka vilket i framtiden kan påverka hans makt och möjlighet att påverka. 
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6. Slutsats 
I slutsatsen besvaras studiens frågeställningar med hjälp av det vi fann i analysen. 

Slutligen ges läsaren förslag på vidare forskning inom närliggande område, som 

skulle vara intressant att studera vidare. 

6.1. Hur formas maktfördelningen inom en projektgrupp? 

Utifrån vår studie är det tydligt att resurserna kunskap och erfarenhet från ett område 

ger makt, när det området diskuteras. Maktfördelningen påverkas av vad som 

diskuteras för stunden och fördelningen blir beroende av kontexten. Självklart 

påverkar även aktörens formella makt i form av position i företaget. Till exempel får 

IT-chefen makt på grund av sin position och kontakt med projektägaren, vilket väger 

tyngre än den informella makt som en aktör kan få genom kunskap och erfarenhet. 

Dock har vi funnit att den informella makten kunde vara avgörande när två personer 

med samma formella makt hamnade i konflikt. Om två personer från ledningsgruppen 

diskuterar en fråga, blir det alltså den med mest kunskap inom området som får ta det 

avgörande beslutet. Det beror enligt vår studie på det förtroende som aktörer har för 

varandras kunskap inom projektgruppen. Ett exempel på en sådan situation var när 

IT-chefen och affärsutvecklaren, som båda sitter i ledningsgruppen, diskuterade en IT 

relaterad fråga. Då fick affärsutvecklaren ge med sig, då hon saknade kunskapen. 

 

För de som har arbetat med varandra förut har förtroendet byggts upp över tid, då de 

har jobbat med varandra tidigare. För konsulten som var ny för samtliga i 

projektgruppen, skapades ett institutionsbaserat förtroende, då projektmedlemmarna 

antog att han besatt en viss nivå av kunskap och därmed hade förtroende för honom, 

trots att han enligt sig själv inte hade den nivån av kunskap. Han fick alltså makt 

baserat på förmodad kunskap, trots brist på reell kunskap. Vidare pekar studien på att 

det institutionsbaserade förtroendet även finns inom projektgruppen, då vissa aktörer 

inte arbetat med varandra tidigare. Det här kan alltså ha givit aktörer inom 

projektgruppen en större makt på grund av sitt rykte av att vara kompetent på sitt 

område. Förtroendet som en aktör har för en annan kan alltså enligt vår studie, 

påverka hur övriga i gruppen ser på denne, vilket därmed kan påverka 

maktfördelningen i projektgruppen. Exempelvis kan aktörer som inte tidigare jobbat 

med IT-chefen, få förtroende för honom. Att han tilldelats denna makt kan bero på 
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hans formella position. En annan förklaring till IT-chefens makt är att han vid tidigare 

tillfällen demonstrerat sina kognitiva resurser i form av kompetens, som de inte kan 

ifrågasätta då de saknar den kompetensen. 

6.2. Hur används makt och hur påverkar den konflikter 
inom projektgruppen? 

Aktörer använder sig av makt genom att bland annat använda Christiansen & 

Skærbæks (1997) offensiva och defensiva strategier. I maktspelet visar studien att 

vissa aktörer har använt sig av en strategi då de har något att vinna på förändringen. 

Ett exempel på en aktör som använt sig utav en maktstrategi är fabrikschefen, som 

tydligt använde sig av en offensiv strategi för att få mer makt. När aktörer använder 

sig av sin makt och deltar i maktspelet har studien visat att konflikter uppstår i form 

av diskussioner. Då samtliga aktörer kommer från olika delar av företaget, menar vi 

att det är självklart att de fokuserat mest på sina respektive avdelningar. Att aktörerna 

har olika intressen och använder sin makt för att påverka beslut anser vi vara naturligt. 

Studien visar att majoriteten av projektgruppen inte finner att maktfördelningen är 

snedvriden, vilket kan indikera att de förstår och följer maktspelet. De menar att det är 

naturligt att vissa aktörer har mer makt än andra. Konflikterna som har uppstått på 

grund av maktanvändande, har i de flesta fall handlat om diskussioner, som förbättrat 

projektets resultat och därmed varit positiva. En anledning till att konflikterna fått en 

positiv inverkan beror enligt oss på att de endast berört arbetsrelaterade frågor och 

inte om personliga olikheter.  

6.3. Hur påverkas maktfördelningen av konflikter? 

Vår studie tyder på att de informella maktrollerna enklare kan bli påverkade av 

konflikter än de formella. Om en aktör har informell makt på grund av sina resurser, 

kan den tappa de om ett beslut den tar visar sig vara felaktigt. Exempelvis kan 

faktorerna som påverkar maktfördelningen förändras när en aktörs resurser ifrågasätts 

under konflikter. I en situation likt vår, kan en förändring i maktfördelningen ske med 

tiden, då aktörerna har möjligheten att diskutera beslut. Om en aktör besitter resurser i 

form av kunskap kring ett område, men inte har möjligheten att påverka ett beslut på 

grund av bristande makt, kan konflikter öka möjligheten för denne att få mer makt. 

Det vill säga att makten kan förskjutas till den med mest lämpad resurs.  
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Dock menar vi att det inte behöver betyda att den med bäst resurser alltid får den makt 

den enligt teorin förtjänar. Det beror på att det alltid finns formella roller inom 

projektgrupper, vars formella makt alltid har större möjlighet att påverka. I många fall 

kan det dock vara svårt att alltid ta demokratiska beslut, vilket kan innebära att företag 

och projektgrupper behöver aktörer med formell makt som kan ta ett beslut. 

Exempelvis visar studien att kundrådgivaren vid vissa tillfällen var aktören i 

projektgruppen som besatt störst kunskap i en fråga, men att en aktör i projektgruppen 

med formell makt, kunde välja att gå emot hans idéer. 
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7. Diskussion 
En intressant aspekt är att aktörerna i den studerade projektgruppen har en specifik 

roll. De roller vi funnit är controllern som på grund av sin bakgrund och erfarenhet 

fått rollen som bollplank; kundrådgivaren har fått rollen som verksamhetens språkrör; 

IT-chefen har med sin formella position fått rollen som gränssättare då han satt 

staketet och bestämt spelreglerna för projektet. Konsulten och fabrikschefen har tagit 

rollen som pådrivare och agendasättare, då båda två tydligt har verkat för att få 

igenom sina viljor och tagit bort/behållit funktioner i systemet. Det faktum att de har 

samma roll i projektgruppen kan ha varit anledningen till de konflikter som uppstått 

mellan dem, då båda vill sätta agendan och driva projektet i den riktning de själva 

anser är bäst. Till exempel ville konsulten inte integrera fabrikssystemet som 

fabrikschefen menade skulle förbättra hans arbetssituation markant. Affärsutvecklaren 

är den aktör i projektgruppen som inte har någon tydlig roll. Hon kan tänkas tillhöra 

den grupp som Myreteg (2007) kallar för anhängarna. Myreteg (2007) menar att 

denna grupp inte väljer att agera offensivt, vilket kan bero på en bristande kunskap 

inom området. Det stämmer överens med affärsutvecklaren som i studien berättat att 

hon i början ansåg sig sakna kunskap. Det skulle även kunna bero på 

affärsutvecklarens roll som ordförande i gruppen där hon från början trodde att hon 

skulle observera från sidlinjen.  

 

Vidare har vi till skillnad från Christiansen & Skærbæks (1997) funnit att det är 

problematiskt att endast dela upp strategierna för maktspel i offensiv eller defensiv. 

Vår studie visar att en aktör kan handla passivt men ha en offensiv strategi och vilja 

förändra någonting. På samma sätt kan en aktör vara aktiv i sin defensiva strategi och 

aktivt verka för att behålla sin nuvarande maktposition. Vi hävdar att författarnas teori 

är begränsad då de indikerar att en aktör som är offensiv även aktivt verkar för sitt 

intresse. Enligt oss kan en aktör exempelvis vara passiv och följa en offensiv aktör, 

för att på så sätt få igenom sin vilja. Vår studie indikerar även att teorin bör utvecklas 

med en tredje strategi där aktören är neutral likt “anhängarna” i Myretegs (2007) 

studie. Även vi hävdar att en aktör kan agera neutralt i maktspelet kring en fråga, utan 

att använda sig av de andra strategierna. Denna aspekt kan vara viktig att veta för 

projektledaren som bör ha koll på maktspelet och aktörernas olika strategier. Det är 
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viktigt att förstå att en aktör som är neutral kan påverka projektet och maktspelet med 

en passiv roll.  

 

Ytterligare en intressant aspekt som studien funnit är att affärsutvecklaren hävdar att 

de inte snålat med varken tid eller pengar för projektet. Det kan dock ifrågasättas då 

de avbokade fyra av fem leverantörer redan efter första presentationen, vilket kan tyda 

på att resurserna inte alls var obegränsade. Ytterligare en indikation på att de faktiskt 

har begränsad budget är det faktum att de valt att inte ha med alla funktioner som 

föreslagits. Det här är enligt oss inte oväntat. Företag vill alltid kostnadseffektivisera 

sin verksamhet och det innebär enligt oss att de trots frikostig budget inte kan möta 

alla aktörers egenintressen. Trots att projektet fått mycket resurser måste de ändå 

avgränsa sig och vara kostnadseffektiva. Om det efter första presentationen visar sig 

att alla är överens kanske det är onödigt att lyssna på fyra andra förslag bara för att de 

har resurserna att göra så.  

7.1. Vidare forskning 

Vad som skulle vara intressant, är att genomföra en längre studie där forskaren även 

kan studera vad som händer när systemet är implementerat och ska utvärderas. Vår 

studie indikerar att makt och ansvar är kopplat till varandra. En aktör med stor makt 

får även stort ansvar. Vi har funnit att en aktör som inte har formell makt kan undvika 

ansvar och därmed välja att avstå från maktspelet.  Det gäller dock inte för aktörer 

med formell makt då de inte kan undgå sitt ansvar. I rädsla av för stort ansvar kan 

alltså aktörer under processen välja att avstå från sin makt, för att därmed även 

undvika ansvar i framtiden. Om resultatet visar sig vara negativt kanske en aktör 

väljer att tona ner sin makt (läs: ansvar) och om resultatet är positivt kanske aktören 

efter implementationen väljer att göra tvärtom. 

Ytterligare en intressant upptäckt att studera vidare, är vår utveckling av Christiansen 

& Skærbæks (1997) teorier kring olika strategier i ett maktspel. Det vore intressant att 

undersöka huruvida det vi funnit rörande aktiv och passivt användande av strategier 

stämmer, samt om de finns i andra projektgrupper och i andra kontexter. Det går även 

att undersöka om det finns aktörer som använder sig av en neutral strategi i 

maktspelet likt den grupp som Myreteg (2007) kallar för anhängarna.  
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9. Bilagor 

9.1. Bilaga 1 – Intervjuguide 

Ålder: 
Utbildning 
Antal år på företaget: 
Position på företaget:     
Vilket/-a affärsområden kommer du i kontakt med under ditt arbete? Hur, när, varför? 
Vilken/-a funktioner i dagens system använder du under ditt arbete? Hur, när, varför? 
Vilka andra projekt har du suttit med på? 
Hur har projektgruppen sett ut för dessa? 
Position inom dagens projektgrupp: 
Har du erfarenhet av inköp? 
Hur mycket brukar du vara involverad i andra inköp? 
Vilka andra inköp har du gjort? 
Finns det riktlinjer i hur ni ska göra ett inköp? 
Vad är ett affärssystem för dig? 
Hur upplever du ert nuvarande affärssystem idag? 
Vad funkar bra, vad funkar dåligt? 
Anser du att företaget i stort har tillräckliga IT-kunskaper? 
Hur bildades projektgruppen? 
Vem bestämde deltagarna? 
Är projektet rätt bemannat? 
Varför tog ni en extern konsult? 
Hur känner du att de olika aktörerna har påverkat dig? 
Vad anser du är fördel och nackdel med att ha en så pass heterogen grupp? 
När uppkom iden om ett nytt affärssystem? 
Av vilka anledningar uppkom iden? 
Har specifika mål satts upp för hur systemet ska stödja de olika affärsområdena? 
Berätta om inköpsprocessen fram till idag 
På vilket sätt skiljde sig det här inköpet mot andra inköp? 
Hur påverkas arbetet i ett icke-rutin projekt? 
Vad har du för förväntningar på det nya systemet? 
Vad är tanken med det nya systemet? 
Vad var det som var viktigaste kriteriet för dig? 
Varför var det just denna del som vägde in mest? 
Hur har det förändrats under processen? 
Varför har de förändrats? 
Vem är beslutsfattare i gruppen? 
Vilka inom projektgruppen har du arbetat tidigare? 
Vad får dig att få förtroende för en person du inte har jobbat med tidigare? 
Hur sker arbetsfördelningen? Vem bestämmer vad vem ska göra? 
Hur såg informationsinsamlingen ut? 
Hur anser du att din kunskap under processen har förändrats? 
Vilka delar visste du inte om som du idag har förståelse för? 
Hur har du samlat in information? 
Hur har ni arbetat när ni vill få ut mer information eller när något är oklart? 
Upplever du att du fått tillräcklig information för att fatta de beslut du gjort? 
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Hur har projektgruppen arbetat med att få in alla tankar? 
Skiljde det sig i gruppen om vilken leverantör som var bäst? 
Vem har störst inverkan på val av leverantör?     
Speglar den “externa” organisationstillhörigheten roll inom projektgruppen? 
Vem har den formella makten inom projektgruppen? 
Finns det någon som besitter någon typ av informell makt? 
Är det några punkter som du har jobbat särskilt hårt för inom projektgruppen? 
Hur har du arbetat för att få igenom dessa? 
Känner du att du påverkats av andras synpunkter?   
Såg ni problem på samma sätt? 
Såg ni på något sätt att det är svårt att vara objektiv vid ett affärssystemsinköp? 
Varför var det svårt/enkelt att vara objektiv? 
Hur pass mycket anpassade du dig utifrån andras intressen? 
Hur skilja åsikter hade ni inom projektgruppen? 
Hur påverkades arbetet av konflikter rörande systemet? 
Hur påverkades arbetet i gruppen av andra konflikter? 
Hur hanterade ni konflikter? Skiljer det sig från konflikter i rutinmässiga beslut 
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9.2. Bilaga 2 - Frågor till Superanvändaren 

Ålder 
Position 
Hur är dina IT-kunskaper? 
Hur ser du på organisationens IT-kunskaper i stort? 
Vad har du för förväntningar på systemet? 
Hur är du involverad i projektet? 
Har du påverkat hur systemet kommer se ut? 
Hur tycker du att projektet går? 
Vad är din roll som superanvändare? 
Varför har du blivit vald? 
Vad vet du om projektgruppen? 
Vem är det som bestämmer? 
Varför tror du att den bestämmer? 
Vem har störst formell/informell makt? 
Känner du förtroende för de som jobbar i projektgruppen? 
Anser du att gruppen är rätt bemannad? 
Är verksamheten tillräckligt representerade 
Vad är den allmänna bilden av inköpet? 
Har de stött på några motgångar? 
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9.3. Bilaga 3 - Genomförda intervjuer 

Affärsutvecklaren Intervju med affärsutvecklaren 23 mars och 11 maj 
Kundrådgivaren      Intervju med kundrådgivaren 23 mars 
Konsulten           Intervju med den externa konsulten 24 mars och 11 maj 
IT-chefen           Intervju med IT-chefen 24 mars och 11 maj 
Controllern         Intervju med controllern 30 mars 
Fabrikschefen          Intervju med fabrikschefen 31 mars och 11 maj 
Superanvändaren       Intervju med superanvändaren 11 maj 
 
 
 
 
 
 
 


