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Sammanfattning	  
	  
Affärssystem har de senaste åren uppträtt som kärnan i framgångsrik informationshantering 
och agerat ryggrad i många företagsorganisationer. Införskaffandet av rätt system är en 
komplicerad process, men ofta avgörande huruvida en framgångsrik implementering skall 
fortskrida eller inte. Perioden då företaget inskaffat ett system till den definitiva utrullningen 
är således ofta en krävande och kostsam process för organisationen. För att avgränsa 
begreppet affärssystem har vi valt att använda Gartner Groups definition: ”A collection of 
applications that can be used to manage the whole business”. 
 
Kandidatarbetet baseras på en studie av det svenska tillverkningsföretaget Dentatus Sverige. 
Rapporten innehåller en utredning kring organisationens implementering av affärssystemet 
Microsoft Dynamics AX. Stor vikt har lagts på att identifiera de kritiska faktorer som 
påverkade implementeringsprocessen och avgöra kriterier för en lyckad investering. Vidare 
har syftet varit att konkretisera vilken inverkan implementeringen hade hos Dentatus och hur 
processen påverkat organisationen.  
 
Resultatet av det insamlade materialet identifierar ett antal kritiska faktorer som haft stor 
inverkan vid Dentatus implementering av AX. Användarkompetens, IT-mognad och 
systemidentifiering har visat sig betydelsefulla för användaren. Viktigt är även att 
leverantören besitter kompetens inom användarens verksamhet, systemet som sådant och 
implementeringsstrategier.  
 
De slutsatser vi dragit från studiens resultat är att implementeringsprocessen hade förbättrats 
avsevärt med hjälp av kunskap och insikt om de kritiska faktorerna. Medvetenheten om dessa 
hade möjliggjort en djupare förståelse för implementeringsprocessen och därmed underlättat 
hanteringen av de problem som uppkom. Slutligen ifrågasätts själva valet av affärssystem, då 
det genom studiens gång visat sig att Microsoft Dynamics AX är ett oerhört omfattande 
system med nästintill obegränsad kapacitet. Möjligen hade även ett mindre komplext system 
tillfredställt Dentatus behov men underlättat implementeringsprocessen avsevärt. 
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Abstract 
 
Enterprise Resource Planning systems have in recent years acted as the core of successful 
information management. Acquisition of the right system is a complicated process, however it 
is often essential for a successful implementation. The period until the final rollout of the 
system is therefore often a demanding and costly process for the organization. To restrict the 
concept of ERP systems, a definition according to Gartner Group has been used:  
”A collection of applications that can be used to manage the whole business”. 
 
This undergraduate thesis is based on a study of the Swedish manufacturing company 
Dentatus Sweden. The report contains an investigation regarding the implementation of the 
ERP system Microsoft Dynamic AX. The main activity has been to identify the critical 
factors that affected the implementation process and determine criteria for a successful 
investment. The aim has been to concretize the impact of the implementation and how the 
process affected Dentatus. 
 
Moreover, the result of the collected materials identifies a number of critical factors that had a 
major impact on Dentatus implementation of AX. User skills, IT maturity and system 
identification has proven to be important areas of the user. The supplier possesses expertise in 
the user’s activity, ERP systems and implementation strategies are also of great importance. 
 
The conclusions drawn from the collected data are that the implementation process had 
improved considerably through knowledge and understanding of the critical factors. It would 
have enabled a deeper understanding of the implementation process and facilitates the 
handling of the problems that arose. Finally we question the choice of the ERP-system, 
Microsoft Dynamic AX is an extremely complex system with unlimited possibilities. A 
smaller system with less complexity would probably fit Dentatus just as good, but simplified 
the implementation process.      
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Förord 
 
Denna rapport är ett kandidatarbete utfört vid civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi 

på KTH. Vi har valt att granska företaget Dentatus och utvärdera implementeringen av ett nytt 

affärssystem, Microsoft Dynamics AX. Rapporten vänder sig främst till Dentatus och 

blivande ingenjörer inom industriell ekonomi. Rapporten baseras på granskning av 

implementeringen av affärssystem och hur detta påverkat organisationen. 

 

Vi har haft tre huvudsakliga målsättningar under arbetets gång. Den första var att, genom en 

fördjupning inom området, öka vår kunskap kring begreppet affärssystem. Den andra 

målsättningen var att arbeta med och mot ett företag. Slutligen var målet att tillföra något till 

det företag som valdes som fallstudie. 

 

Stort tack vill riktas till de inblandade människorna som medverkat och möjliggjort detta 

kandidatarbete. Speciellt tack vill ges till Tomas Skeppmark, VD på Dentatus, som bidragit 

med tid och engagemang för rapporten. Ytterligare tack vill vi ge till våra handledare Jan-

Olof Svebeus och Per Johansson. 

 

 

 

Josefin Reinelöv   Patrik Fernander    
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1.	  Inledning	  
	  
I detta avsnitt ges en introduktion till rapporten. Här presenteras det område som behandlats, 
bakgrunden till ämnet samt rapportens syfte. Slutligen framställs den frågeställning rapporten utgått 
från, den metod som använts och de avgränsningar som ansetts nödvändiga. 
 
	  

1.1 Bakgrund	  	  
 
Enligt den rapport Statistiska Centralbyrån (SCB) redovisade i januari 2012 använder idag 
97 % av de anställda i ett svenskt företag1 datorer och internet dagligen i sitt arbete (SCB, 
2012). Idag finns det ingen statistik om hur stor andel av dessa som använder ett affärssystem, 
men vår uppfattning är att det är mycket vanligt och kommer bli allt viktigare. Det är en 
ingrediens som anses som en framgångsfaktor i många avseenden, men också en 
omdiskuterad investering avgörande för ett företags överlevnad.  
 
Flertalet forskare hävdar att misslyckad implementering av affärssystem medför drastiska 
konsekvenser och i ett antal fall leder till konkurs (Markus et al., 2000). Stora investerings-
kostnader, utdragna implementeringstider och disfunktionella moduler inom systemet är bara 
några av de faktorer som hindrar ett affärssystem från att vara effektivt. Samtidigt 
presenterades förra året en omfattande rapport genomförd av John J. Morris, där resultatet av 
en granskning av 100 amerikanska företag visade systemets betydelse. Enligt rapporten 
medför affärssystem en minskning av rapporterade brister och problem inom diverse 
verksamheter, samt att fördelarna med affärssystem växer över tid varför införskaffandet är av 
största vikt (Morris, 2011). 
 
Särskilt intressant blir frågan kring affärssystem i avseende på själva implementerings-
processen. Det är en lång och komplicerad process som i många fall är det kritiska element 
företagen kämpar med. För många organisationer innebär bytet stora risker, i termer av de 
kostnader som fordras och de speciella krav som ställs på flexibilitet och individanpassning. 
Den problematik som implementeringen medför, den tid det tar och de många fel som ofta 
uppkommer kräver enorma insatser från organisationen som sådan. Ofta uppmärksammas 
frågan kring affärssystem som nödvändig för fortsatt tillväxt i den moderna industrin, trots de 
stora risker inskaffandet eller bytet innebär. 
 
Dessa frågor leder fram till tvivel huruvida införskaffandet och användandet av affärssystem 
påverkar företag, om det bör betraktas som lönsamt eller ej och vilka faktorer som möjligen 
skulle kunna underlätta implementeringsprocess. I denna rapport granskas det svenska 
tillverkningsföretaget Dentatus som är ett av totalt tre bolag inom samma koncern. Dentatus 
har sin verksamhet i Spånga, Stockholm, och genomgick nyligen en lång och komplicerad 
process när de implementerade affärssystemet Microsoft Dynamics AX. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Enligt	  Statistiska	  Centralbyråns	  rapport	  2012	  avser	  97	  %	  företag	  av	  storleksordningen	  med	  10	  anställda	  eller	  fler.	  
För	  företag	  med	  50	  anställda	  eller	  mer	  uppges	  siffran	  vara	  så	  hög	  som	  100	  %,	  vilket	  innebär	  att	  alla	  de	  anställda	  i	  
organisationer	  av	  denna	  storleksordning	  dagligen	  använder	  datorer	  och	  internet	  i	  sitt	  arbete.	  
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1.2	  Dentatus	  
 
Dentatus grundades 1930 i Stockholm med syftet att betjäna den växande skandinaviska 
dentalmarknaden. Företaget är i dag känt världen över som en designer av system och 
tillverkare av innovativa dentalprodukter. Kärnkompetens ligger i produktion av precisions-
högteknologiska dentalprodukter vilka distribueras av 100 importörer och återförsäljare 
(Dentatus officiella hemsida, 2012). Den skandinaviska marknaden täcks av en styrka på ca 
60 medarbetare. 
 
Dentatus är mest känt för sin linje av högkvalitativa artikulatorer, vilka är i global 
kontinuerlig drift vid många universitet och dentala utbildningsenheter (Dentatus, 2011). 1972 
infördes det första prefabricerade titanstiftet vilket stärkte deras position på marknaden. 1988 
förvärvdes Dentatus AB av grundaren Bernard Weissman, före detta ägare till Whaledent 
International. Företaget kunde därmed utveckla sin marknadsföringsstrategi och påskynda 
utvecklingen av nya produkter för 2000-talet, ämnade att tillgodose den moderna tandvårdens 
behov. För att möta efterfrågan i USA, Sydamerika och Canada grundades Dentatus USA 
1989 i New York.  
 
Samtliga Dentatus produkter riktar sig huvudsakligen till specialområdena protetik, endodonti 
och parodontologi. De viktigaste produkterna är rotstiften, de introducerades i början på 1930-
talet som en revolutionerande nyhet som standardiserade och underlättade den protetiska 
behandlingen av rotfyllda tänder. Med Dentatus breda sortiment av rotstift i titan, rostfritt stål 
och guldpläterade stift i mässing står de i dag i en dominerande marknadsposition på många 
internationella marknader. Sedan 1990-talet har företaget börjat arbeta inom implantatområdet 
för att möta den ständigt ökande efterfrågan på dentala implantatlösningar (Dentatus, 2011). 
 

1.3	  Syfte	  &	  Målsättning	  
 
Syftet med rapporten är att beskriva begreppet affärssystem och redogöra för ett antal 
strategier för hur ett sådant system implementeras. Vikt kommer att läggas på identifiering av 
de faktorer som påverkar implementeringsprocessen och avgörande kriterier för en lyckad 
investering. Vidare har vi strävat mot att konkretisera vilken inverkan implementeringen hade 
hos Dentatus och hur processen påverkat organisationen. Slutligen är målet att utvärdera hur 
implementeringen med hjälp av kunskap och insikt hade kunnat underlättas.  
	  

1.4	  Frågeställning	  
	  
Baserat på den bakgrund som presenterats har vi valt att skriva vårt arbete utifrån följande 
frågeställning;    
 
            

• Vilka faktorer påverkade implementeringen av ett nytt affärssystem hos Dentatus? 
• Hur hade denna implementeringsprocess kunnat genomföras på ett mer framgångsrikt 

sätt? 
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För att besvara frågorna kommer studien kretsa kring tre centrala områden som behandlas 
genom rapporten; 
 

-‐ Vad definierar ett affärssystem? 
-‐ Hur gick implementeringsprocessen till? 
-‐ Vilka kritiska faktorer påverkade genomförandet? 

	  

1.5	  Avgränsningar	  
	  
Denna rapport avser att granska bytet av affärssystem hos Dentatus Sverige. Organisationen 
som ligger utanför Sveriges gränser kommer inte att behandlas. Studien kommer översiktligt 
kartlägga grunderna för val av affärssystem i det specifika fallet och presentera en 
beskrivning och analys av Microsoft Dynamics AX. En mer djupgående undersökning kring 
andra affärssystems specifika funktioner och moduler kommer inte att göras. 
 
Vidare kommer rapporten granska verksamheten översiktligt, dock inte i det avseende att 
konkretisera förbättringsåtgärder eller uppmärksamma utvecklingsmöjligheter av aktiviteten 
som sådan. I rapporten används begreppet affärssystem, vilket är en direkt översättning av det 
engelska namnet ERP och de två termerna bör betraktas synonyma i denna rapport.  
	  

1.6	  Metod	  
	  
Som metod för att genomföra denna kandidatuppsatts har studien utförts enligt en så kallad 
top-down-metod (Wolfe et al., 2003). Det innebär att problemområdet rekursivt delats in i 
mindre delproblem, en process som upprepats till dess att problemet blivit tillräckligt 
begränsat för att vara hanterbart. Det är en metod som anses passa bra vid en studie av detta 
slag, där problemet till en början ofta är något abstrakt och komplext.  
 
Vidare har både en empirisk- och en teoretisk metod använts. Den teoretiska metoden anses 
nödvändig då en bas grundad på tidigare forskning ökar förståelsen för ämnet och definierar 
begreppen som används. En empirisk metod är sedan väl lämpad då den ger substans till 
studien och ger en välgrundad verklighetsförankring. Det kan hävdas att studien har sin början 
i den teoretiska ansatsen, med avseende att skapa en förståelse och ett teoretiskt ramverk för 
att möjliggöra en bedömning av empiriska fakta. Ett antal iterationer har sedan utförts, i 
termer av att upprepade gånger skiftat från teorin, hur det borde vara, till empirin, hur 
verkligheten faktiskt ser ut (Patel & Davidsson, 2003). 
	  

1.6.1	  Teorins	  omfattning	  
I denna rapport har en begränsning kring teorins omfattning varit nödvändig för studiens 
existens. Det har innefattat den grundkunskap som varit ofrånkomlig för förståelse för de 
element och processer som granskats, samt den spetskompetens inom området affärssystem 
och det specifika system som undersöks i detalj. Begreppen som använts har krävt sin 
diskussion kring definition och en djupare analys. Den teoretiska ramen har utgjorts av en 
omfattande litteraturstudie samt det skriftliga material som erhållits från de inblandade 
parterna. Litteraturstudien som avser affärssystem har begränsats till källor som bedöms 
aktuella, moderna och därför tillämpbara. Vidare har litteraturstudien fokuserat på källor som 
anses relevanta för ämnet och behandlar de begrepp som är intressanta studiens avseenden. 	  
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1.6.2	  Undersökningsmetoder	  
Med den teoretiska referensramen som grund för rapporten har två huvudsakliga metoder 
används för att samla in information från verkligheten. Dessa två metoder är fallstudie och 
intervjuer och beskrivs nedan.  
	  
En fallstudie definieras enligt Gerring (2007) som en intensiv studie av ett specifikt fall. I 
denna rapport har Dentatus studerats och i enighet med Gerring (2007) har syftet varit att 
noggrant granska ett, helt eller delvis, representativt företag med avseende att säga något om 
hela den population objektet tillhör. Det är en metod som, trots avsaknad av en perfekt 
representation, anses kvalitativ och värdefull om granskningen genomförs grundligt. 
 
En intervju är en kommunikation mellan två parter och har till syfte att införskaffa 
information om något (Jacobsen, 1993). Det är en insamlingsmetod som möjliggör inte enbart 
ord och fakta, utan en känsla, kroppsspråk och tonläge och underlättar därigenom 
informantens förmåga att läsa av (Eriksson, 2003). Denna metod förmedlar i många 
situationer en mer verklighetsförankrad bild och version av informationen, då åsikter, 
attityder och värderingar framträder på ett tydligare sätt (Jacobsen, 1993). 
 
I studien har urvalet av intervjupersoner baserats på deras anknytning till de fall som granskas. 
En av dem är fallstudieföretaget Dentatus VD, då han är mycket insatt i processen och har 
stor kunskap kring situationen. Utöver detta har intervju genomförts med en erfaren konsult 
med spetskompetens inom affärssystem och implementeringsstrategier som var inblandad i 
projektet Dentatus. Syftet var att ta del av den syn och det perspektiv en leverantör av 
affärssystem har på implementeringsprocessen, för att skapa en nyanserad bild och möjliggöra 
en sanningsenlig uppfattning. Intervjuerna har genomförts på deras respektive kontor. 
	  

1.6.3	  Metoddiskussion	  
Metoderna som valts för studien anses lämpliga för undersökningens syfte. Då målet var att 
granska Dentatus i detalj och utvärdera implementeringsprocessen för företaget bedöms dessa, 
trots studiens begränsade omfattning, ge förutsättningar för ett trovärdigt och verklighets-
grundat resultat. Givetvis hade en expandering av studiens omfattning i form av exempelvis 
ytterligare intervjuer möjliggjort en ännu mer detaljerad beskrivning och åsikter från fler 
intressenter, till exempel anställda på företag. En mer omfattande studie hade också gett 
förutsättningar att granska fler företag och öka antalet fallstudier, med målet att i större 
utsträckning generalisera resultaten och betrakta studien som allmän. Dock hävdar vi att 
rapporten, med tanke på de begränsade förutsättningarna, innehåller en tillräcklig grund och 
starka bevis för att anses pålitlig. 
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2.	  Affärssystem	  
	  
I detta avsnitt presenteras den teori som utgjort den vetenskapliga grunden för rapporten. De 
teoretiska begrepp som använts definieras i detalj och en djupgående studie av tidigare publicerad 
data presenteras. Vidare förklaras och motiveras de teoretiska modeller som anses nödvändiga för att 
skapa förståelse för fallstudien.   
 
	  
 

2.1	  Historia	  
 
I början av 1970-talet utvecklades det som idag betraktas som det första standardiserade 
verksamhetsstödet, början till den informationsteknologi vi i nutid kallar affärssystem. 
Behovet växte fram under 1960-talet då den konkurrensutsatta marknadens mest kritiska 
faktor var kostnader. En marknad som drev vad som kom att bli den allmänt vedertagna 
planläggningen för många företag, en produktfokuserad tillverkningsstrategi där 
produktiviteten var avgörande. Ur denna strategi växte efterfrågan efter något sorts system för 
att hantera planering och kontroll av tillverkningen, varpå det första standardiserade 
verksamhetsstödet utvecklades (Jacobs & Weston JR, 2007). Det hade på den tiden namnet 
Material Requirements Planning (MRP), och syftet var helt enkelt att underlätta material-
planeringen i termer av lager och inventarier (Magnusson & Olsson, 2005). 
 
Så småningom utvecklades detta och industrin efterfrågade ett mer verksamhetsövergripande 
system som kontrollerade större delar av värdekedjan, varpå MRP nu övergick i MRPII 
(Material Resource Planning). Redan då var målet att, med hjälp av ett gemensamt system, 
underlätta samordning och utveckling av hela eller stora delar av produktionen (Magnusson & 
Olsson, 2005). Det som skilde systemet från det tidigare MRP var den processfokusering det 
nya systemet innebar. Från att hantera specifika funktioner och i många avseende individuella 
enheter, efterfrågades nu ett system som kunde hantera förloppet genom en mer övergripande 
helhetssyn (Jacobs & Weston JR, 2007). 
	  
Under 1990-talet utvecklades ERP (Enterprice Resource Planning), det system som vi i dag 
använder. Det avgörande i definitionen som diversifierar ERP från MRPII var här att systemet 
tillät integration både mellan såväl som inom de olika funktionerna (Jacobs & Weston JR, 
2007). Den enskilt viktigaste händelse som sedan fick hela ERP-industrin att utvecklas 
explosionsartat var millenniumskiftet. Som svar på den era av IT-hysteri som karaktäriserade 
åren kring millenniumskiftet fanns behovet på marknaden att förbättra produktionslösningar 
och därigenom öka marknadsandelarna, varför affärssystem kom att bli ett nödvändigt 
element (Jacobs & Weston JR, 2007). 
 
	  

2.2	  Definition	  
	  
Det finns ingen tydlig term för hur ett affärssystem definieras. Vanligtvis beskrivs ett 
affärssystem som en integrerad systemlösning som sträcker sig över olika affärsprocesser 
vilket möjliggör en vidare helhetssyn av verksamheten. Det omfattar databas, program och ett 
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enhetligt gränssnitt över hela företaget (Bingi, Sharma, & Godla, 1999). Målet är att förse 
företag med de nödvändiga verktyg som krävs för att samordna sina affärsfunktioner i en 
enhetlig och integrerad affärsprocess. Fyra definitioner presenteras nedan. 
 
Gartner Group, världsledande inom teknologisk informationsresearch definierar affärssystem 
enligt följande ”A collection of applications that can be used to manage the whole business”. 
Systemen tillåter alla funktioner att dela en gemensam databas vilken behandlar sälj, 
tillverkning, logistik, redovisning och andra företagsfunktioner.  
 
Whatis definierar ERP enligt ”An industry term for the broad set of activities supported by 
multi-module application software that help a manufacturer or other business manage the 
important parts of its business, including product planning, parts purchasing, maintaining 
inventories, interacting with suppliers, providing customer service, and tracking orders”.  
 
Både Gartner Group och Whatis identifierar affärssystemet som ett verktyg för integration av 
affärsprocesser. Den vanligtvis igenkända skillnaden är den roll systemet spelar i företags-
ledningen. Gartner Group hävdar dess användningsområde till hela affärsprocessen medan 
Whatis endast pekar till de viktiga delarna (Yen, Chou, & Chang, 2001). 
 
Mint Jutras definierar affärssystem enligt ”An integrated suite of modules that forms the 
transactional system of record of a business”. Ett affärssystem som en integrerad uppbyggnad 
av moduler som formar de transaktionssystem för registrering i företag. Det är en 
grundläggande infrastruktur vilken är nödvändig för alla organisationer (Jutras, 2011).  
 
Magnusson & Olsson (2005) definierar ERP som ett ”standardiserande verksamhets-
övergripande systemstöd”. De påpekar även på en del problematik i deras definition där det 
råder svårigheter i att skriftligt beskriva vad ett affärssystem är. I definitionen framförs 
standardiserad, verksamhetsövergripande och systemstöd vilka vardera har olika innebörd. 
Skillnad i företag, kultur och verksamhet bidrar till dessa svårigheter. Specialanpassande 
system har därför i allt större utsträckning börjat träda fram då valet av affärssystem är långt 
ifrån självklart. 
 
Magnusson & Olsson (2005) poängterar osäkerheten med att benämna något standardiserad, 
genom användandet av begreppet kan det uppfattas som om designen av systemet enbart 
grundar sig på erkända standarder beträffande hur verksamheten skall designas. I verkligheten 
är det inte så, utan bör ses som leverantörsspecifika, då utvecklandet av dessa standarder sker 
helt inom utvecklingsenheterna hos leverantörerna. Verksamhetsövergripande syftar till att 
systemstödet ger en helhetssyn och kontroll över hela verksamhetens data men avser även en 
geografisk och funktionell spridning. Systemstöd möjliggör en effektiv hantering av 
informationen vilket bidrar till förenklade affärsprocesser (Magnusson & Olsson, 2005). 
 
Jämförelse av dessa definitioner och perspektiv klargör att affärssystem är en uppsättning av 
högt integrerade applikationer som används av organisationer för hantering av affärs-
funktioner. Affärssystemet består av en kommersiell programvara som möjliggör integrering 
av all information som flödar i företaget vilket även inkluderar, personal, redovisning, 
finansiering, kundinformation och leveranser. Följaktligen väljer vi att använda Gartner 
Groups definition: ”A collection of applications that can be used to manage the whole 
business”.     
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2.3	  Implementering	  
	  
Affärssystem har under de senaste åren framträtt som kärnan i framgångsrik informations-
hantering och agerat ryggrad i företags organisationer. Litteraturstudier poängterar svårigheter 
med införandet, dock är omfattande studier på de kritiska faktorerna för initial och pågående 
ERP-implementering ovanligt. Perioden mellan införskaffandet av ett system och den 
definitiva utrullningen är ofta krävande och kostsam för organisationen. Den relativt osynliga 
process för ERP-implementering identifieras ofta som en huvudorsak för de flesta 
misslyckanden (Griffith & Zammuto, 1999). 
 
Införskaffande av rätt system är komplicerat men ofta avgörande huruvida en framgångsrik 
implementering skall fortskrida eller inte. Viktiga kriterier kretsar kring att systemet 
överstämmer med företagets aktuella processer. Vanliga kritiska faktorer som är avgörande 
för lyckat införande är följande: ERP-gruppens kompetens och teamwork, systemförändringar, 
hantering och kultur, stöd från högsta ledning, affärsplan och vision, projektledning, 
övervakning, utvärdering av resultat, effektiv kommunikation, programvaruutveckling och 
testkörning (Nah, Lau, & Kuang, 2001). 
 

2.3.1	  Införandestrategier	  
I stora drag kan affärssystem införas enligt i huvudsak fyra övergripande strategier som 
illustreras i bilden nedan. Omfattning, tidsram och karaktär på projektet bestämmer dessa 
strategier där det egentligen är en fråga om hur snabbt systemet skall föras in i företaget.    
 
 
 
Tabell 1: Svenska företags implementationsstrategiska val (Olhager & Seldin, 2003). 
 

INFÖRANDESTRATEGIER PROCENTSATS 

Big bang  42,1 

Mini Big bang 20,4 

Fasad per modul  17,1 

Fasad per site(enhet) 20,4 

 
 
Tabellen visar de fyra införandestrategierna och Svenska företags implementationsstrategiska 
val (Magnusson & Olsson, 2005). Det framgår i tabellen att den vanligaste men också mest 
extrema metoden att föra in ett system i en organisation är Big bang. Som benämningen 
beskriver innebär metoden att på kortast möjliga tid föra in hela systemet i verksamheten. 
Givet dess definitiva karaktär och omfattning, har strategin på senare tid blivit kritiserad och 
används allt mer sällan vid större implementationer. Fasadimplementering innebär att 
företaget väljer att föra in systemet modul för modul eller enhet för enhet.  
 
De tidigare belysta kritiska faktorer vid implementering, benämns även påverkningsfaktorer. 
Inom den akademiska såväl som den industriella världen brukar dessa betecknas CSF (Critical 
Success Factors). Påverkningsfaktorer ligger till stor nytta för praktiker och kan ses som 
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tydligt definierade identifierare när det gäller hinder på väg till framgång, eller nödvändiga 
kriterier som måste uppfyllas för att nå framgång (Magnusson & Olsson, 2005). 
 

2.3.2	  Modell	  över	  påverkningsfaktorer	  
 
Nedan presenteras en modell för hur organisationer kan se på sitt införande och vilka faktorer 
som påverkar implementeringen. Modellen är nedbruten i fyra underliggande dimensioner; 
Ledning, Projekt, Organisation och System, vilka i sin tur är bundna till fyra underliggande 
påverkningsfaktorer. Strukturen är uppbyggt på en uppdelning av den övergripande förmågan 
för ett företag att genomdriva en affärssystemsimplementation. 
 
Tabell 2: Generell modell över påverkningsfaktorer (Magnusson & Olsson, 2005). 

 
. 

Ledning: individer som utsetts som ansvariga och problemägare till förändringen ingår i en 
ledningsgrupp vilka utgörs av de personer som är insatta i förändringens behov och den 
övergripande verksamheten på chefsnivå. Strategisk planering på en övergripande nivå ligger 
till grund för deras ansvarsområde. Dualism mellan ledare och följare spelar således en stor 
roll vid införandet av affärssystem. Viktigt är att ledaren kan förmedla en ’’meningen bakom 
handlandet’’, där medarbetarna upplever sin roll betydelsefull genom projektet och fungerar 
då som stöd för den direkta styrningen. Delaktighet och bekräftelse är viktigt för den 
övergripande förändringsprocessen. Styrgrupper är ofta förekommande, vilka agerar front för 
den kommande aktiviteten. Kompetens inom BPR, IT och verksamheten i stort är därför 
viktiga baskunskaper (Magnusson & Olsson, 2005). 
 
Projekt: vid ERP-implementering spelar kompetensen en viktig roll. Genom att organisera 
införandet i ett projekt kan verksamheten nyttja tidigare generella	  erfarenheter och på så sätt 
höja sannolikheten att lyckas. Att utse rätt projektgrupp är av stor betydelse, viktigt är att 
skilja på lova- och levereragrupper. Vanligt förekommande är att det utses representanter från 
slutanvändarna, så kallade nyckelanvändare. Deras medverkan i projektgruppen är att 
minimera glappet mellan vad som levereras och verksamhetens krav, samt sprida kunskap om 
systemet.  
 
Maylor (2010) identifierar projektets livscykel i fyra faser, även kallad 4-D-modellen, och 
belyser vikten av struktur i ett projekt som illustreras i figuren på nästa sida. 
 
 
 

  

LEDNING        Strategi Ledarskap Stöd Kompetens 

PROJEKT          Team Management Plan Extern 

ORGANISATION       Kultur Förändring Process Kommunikation 

SYSTEM          Teknik Utbildning Användare Empowerment 
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Figur 1: Maylor´s modell över projektledning (Maylor, 2010). 
 

En tydlig struktur bidrar till att det blir lättare att analysera projektet vid ett senare skede och 
tillgång till feedback ökar. Organisationer som inte använder sig av en tydlig struktur utsätts 
ofta för vad som kallas hedgehog syndrome, vilket i stora drag innebär att samma mönster 
upprepar sig över tiden, när tillgång till feedback är begränsad. Detta har visat sig vanligt 
förekommande i stora organisationer som i hög grad använt sig av externa specialister. 
Vetskapen om projektet vid dess slut har då försvunnit genom dörren och underlag för 
feedback gått förlorat. 4–D-modellen är således konstruerad för att ständigt förbättra 
utvecklingen av projekt i organisationer, och samtidigt dokumentera viktig data för framtida 
projekt. Nedan beskrivs tabellen i en modell (Maylor, 2010).  
 
Tabell 3: De fyra faserna i projektledning (Maylor, 2010). 
 

 
. 
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Vidare är träffsäker kommunikation av stor betydelse. Viktigt är att man talar samma språk 
och förstår innebörden av det den andra parten talar om, lika vokabulär behöver inte alltid 
betyda detsamma, vilket har visat sig bidra till kommunikationssvårigheter mellan användare 
och leverantör. Visuella avvikelser är ofta förekommande, viktigt är att se utan för sitt eget 
paradigm2 för att få förståelse om vad exakt det är den andra parten menar (Kuhn, 1970). 
Projektledare med exempelvis en ingenjörsbakgrund väljer att betrakta införandet ur ett rent 
tekniskt projekt medan en ekonom eventuellt väljer att se det som ett verksamhetsförändrings-
projekt. Problemet kan vara av stor betydelse och projektledarens inställning till projektet 
spelar en stor roll för en lyckad implementering. Extern hjälp i form av konsulter förekommer 
ofta, enligt vissa undersökningar utgörs 70 % av hela affärssystemmarknaden av kringtjänster 
(Magnusson & Olsson, 2005). Varningsflaggor bör redan här tas i akt då priset på dessa 
externa tjänster ofta tenderas att överskrida budget. Vanliga orsaker till att en organisation 
väljer att involvera externa konsulter är att de får tillgång till specialiserade individer med 
specifik kunskap och erfarenheter rörande införande att ERP. Konsultbolaget hanterar en viss 
del eller delar av projektet, organisationer som lyckas använda sig av externa konsulter på ett 
effektivt sätt har mycket att vinna.  
 
Viktigt att poängtera är, i enighet med Maylor (2010), att man som köpande organisation bör 
vara medveten om att projektet inte är en maskinell process som är verklig och konkret utan 
istället bör ses som en social konstruktion, utvecklad och framtagen av människor. Det ligger 
till grund för att man som köpande organisation måste vara noggrann med att säkerställa 
relationen till konsulthuset och specificera åtaganden utförligt. Det man köper vid 
upphandling av konsulttjänster är individers kompetens, det handlar alltså inte om en 
paketlösning utan snarare en grupp individer som skall lösa en viss uppgift. Vikigt är att få 
den leverera-grupp och de individer man betalar för. Projektet är möjligen avslutat men 
införandet är ofta långt ifrån klart efter att företaget har påbörjat utrullningen (Maylor, 2010).     
 
 
Organisation: implementering av affärssystem innebär ofta omfattande organisations-
förändringar, en faktor som visat sig betydelsefull vid dessa förändringar är hur mogen 
organisationen är när det kommer till processorientering. Organisationer som är strikt 
funktionsorienterade kommer här stöta på problem. Eventuellt behöver de styra om hela sin 
verksamhetsdesign och fundamentalt förändra den för att passa in i systemet, alternativt 
bygga om systemet.  
 
Organisationen består av en grupp individer som är sammanbundna genom gemensamma 
normer och regler, den kultur som lever i företaget. För att genomdriva ett lyckat införande är 
det fördelaktigt att ha en kultur som är tillräckligt öppen för förändring för att tillåta 
organisationen att utvecklas. Benämningen lärande kultur brukar ses som ett krav där 
organisationen på ett effektivt sätt drar lärdom av sina erfarenheter och genom det lättare 
klarar av att förändra sig.  
 
På nästa sida visas Kotters modell för förändringsledning. Den kan ses som en handlingslista 
på vad som enligt honom utmärker en lyckad organisationsförändring (Magnusson & Olsson, 
2005). Modellen kan appliceras på implementeringsprocessen där samtliga element spelar en 
viktig roll för en positiv utgång.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Kuhn (1970) definierar begreppet paradig som ”allmänt erkända vetenskapliga landvinningar som för en tid står som 
modeller för problem och lösningar för ett speciellt vetenskapligt samfund”. Det bör i sammanhanget ovan betraktas som en 
förståelse för att människor lever i olika modellvärldar vilket många gånger leder till oförenliga ståndpunkter.  
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Figur 2: Kotters åtta förändringssteg (Magnusson & Olsson, 2005) 
	   	   	   	   	   	  
System: ERP-implementering är ett mycket komplext tekniskt åtagande och innebär ofta en 
total omrevidering av den existerande systemmiljön. Framtida teknik och begränsade resurser 
ligger till grund för de problem organisationer ställs inför. Vikt ligger på en grundlig system-
identifiering, det vill säga att förstå systemfloran för att därefter gå vidare och specificera 
förändringsbehovet. Organisationen behöver identifiera sina arvsystem, det vill säga redan 
existerande moduler som används för organisationens huvudverksamhet, och vilka behov de 
tillfredställer för att sedan pensionera dem och ersätta dem med det nya systemet. Utförande 
av detta utan att ta alltför stora risker kräver att organisation har kontroll över sina system 
(Magnusson & Olsson, 2005).   
 
Utbildning av slutanvändaren spelar en central roll för att systemet skall bli användbart efter 
utrullningen. Detta sker genom att det tillsätts, som belyst ovan, en nyckelanvändare. Det 
skall ske på ett så tidigt stadium som möjligt för att låta systemet växa hos användaren. 
Processen är även viktig för att förse projektgruppen med så mycket feedback som möjligt där 
eventuella missar och problem i ett tidigt skede kan åtgärdas (Maylor, 2010). 
	  	  	  	  	  

2.4	  Microsoft	  Dynamics	  AX	  
	  
Microsoft Dynamics AX, även kallat AX2009, är ett affärssystem utvecklat för stora och 
medelstora företag. Versionen lanserades 2009 och riktar sig mot fem specifika branscher; 
detaljhandel, distribution, offentlig sektor, tillverkning och tjänst. Systemet består av en 
omfattande kärnfunktionalitet för finansiella operationer och HR funktioner, vilken agerar 
som bas i systemet. Utveckling av bassystemet möjliggörs genom specifika moduler, vilka 
anpassas för organisationens individuella behov. Möjlighet till skräddarsydda lösningar finns 
således i hög grad (Microsofts officiella hemsida, 2012). 
 

Etablera	  en	  känska	  av	  angelägenhet	  

Skapa	  en	  mäktig	  koalition	  

Skapa	  en	  Visison	  	  

Kommunicera	  visionen	  

Få	  andra	  att	  känna	  ägarskap	  och	  agera	  mot	  visionen	  

Planera	  för	  och	  skapa	  kortsiktiga	  vinster	  	  

Konsolidera	  förbättringar	  och	  skapa	  ytterligare	  förändringar	  	  

Institutionalisera	  det	  nya	  angreppssättet	  
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Sure step är en implementeringsmodell utvecklad av Microsoft och framtagen som ett verktyg 
med riktlinjer för hur införandet av affärssystemet bör genomföras. Sure step organiserar 
projektstrategin in i sex steg under projektets implementationslivscykel. Nedan illustreras 
processen. 
 
 

	  	  	  
	  

Figur 3: Sure Step-modell (Microsofts officiella hemsida, 2012). 
 
Det första steget är diagnostic, det innebär att en genomgående behovsanalys av företaget 
genomförs, en så kallad förstudie. Målet är att kartlägga organisationens verksamhet och 
identifiera de arvsmoduler företaget i dag använder. Vidare diskuteras projektets karaktär, 
budget och genomförandet. Analysis är det andra steget i modellen och representerar den 
officiella starten av implementeringen. Här presenteras en detaljrik projektplan som 
inkluderar utvecklingsverktyg, utbildning, kvalitetstester och framtida arbetsflöden. Det tredje 
steget är Design- fasen. Här konfigureras en kundanpassad lösning som svarar mot den 
behovsanalys som genomförts i de tidigare faserna. Introduktion av de specifika moduler som 
skall utgöra systemet sker och data från det gamla systemet migreras över till det nya. I 
Development-fasen konstrueras den IT-lösning som företaget kräver. Systemet sätts sedan i 
drift under Deployment- fasen. Slutträning av användaren, godkännande av tester, färdigställd 
datamigration och planering av definitiv utrullning är huvudaktiviteter som pågår genom 
fasen. Under Operation avslutas projektet och man identifierar behovet av fortlöpande 
systemstödet och övergångshjälp användaren är i behov av. Huvudaktiviteter är här att 
upprätta pågående kvalitets- och teststrategier, genomföra katastrofåterhämtningstester, ge 
utrullningsstöd och slutligen stänga projektet (Microsofts officiella hemsida). 
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3.	  Fallstudie	  	  
	  
I detta avsnitt presenteras den fallstudie som använts i rapporten. I den första delen skildras 
leverantörens synsätt på implementeringsprocessen. I den andra delen presenteras Dentatus 
implementering och material från de intervjuer som genomförts.  
 
	  

3.1	  Leverantör	  
	  
Följande information är sammanställd från intervju med den konsult som under Dentatus 
införande av AX2009 var väl insatt i projektet. Han kommer i rapporten benämnas som 
Konsulten. Nedan ges en bild av hans syn på allmänna och generella problemområden som 
ofta uppstår i samband med införande av affärssystem samt hans erfarenheter från det 
specifika fallet Dentatus. 
 
Omorganiseringar, omstruktureringar och upptäckten av nya behov är vanliga orsaker till 
införskaffande av ett nytt system. De första 6-12 månaderna görs ett djupgående arbete i 
strategifrågor, diagnostic fas. Områden som inte täcks av huvudsystemet identifieras för att 
sedan konstruera nya tilläggssystem anpassade till kundens behov. Projektet löper sedan 
igenom fem faser: analysis, design, development, deployment och operation, vilka beskrivs 
under Microsoft Dynamics AX. Deployment är en viktig fas att poängtera, när systemet ska 
sättas i drift uppstår ofta problem. Användaren inser här hur komplicerat införandet är och 
vilket arbete som väntar dem. De svårigheter som kan uppstå är många och av olika karaktär, 
nedan beskrivs de som visat sig relevanta och har haft betydelse för den fallstudie som 
granskats i rapporten. 
 
Tid och pris är två svårbestämda parametrar, det resulterar ofta i långa och utdragna projekt 
med höga kostnader för användaren. Utdragna implementeringar, i organisationer med en 
varierande verksamhet, leder ofta till att det som utformats i analysen glöms bort då företagets 
grundförutsättningar förändras. Kommunikation mellan parterna är ytterligare en faktor av 
stor vikt, missförstånd är vanligt förekommande. Användaren förstår inte alltid vad de 
beställer utan förlitar sig istället på att leverantören gjort liknande projekt tidigare, vilket 
enligt konsulten (2012) inte är fallet. Varje företag ses som unikt vilket gör att 
kommunikation om det som skall göras är oerhört viktig, det krävs att man talar samma språk 
och förstår varandra.  
 
Användarkompetens och problemlösningsförmåga i organisationen är viktigt för ett lyckat 
införande. Nyckelanvändare med hög kompetens förenklar implementeringsprocessen, 
utbildningsbehovet för resterande personal kan då skötas internt och behovet av externa 
konsulter minskar. Övergången från det gamla till det nya systemet upplevs ofta problematisk. 
Övergångssystem har utvecklats för att förenkla processen, vid större företag kan det vara en 
gynnsam investering för att minska delar av det administrativa arbetet. Slutliga faktorer som 
visat på svårigheter är hög förväntningsnivå, övertro på automatisering och dålig 
verksamhetskunskap hos användaren vilket resulterar i svårigheter att utveckla standard-
moduler. 
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Vid Dentatus införande av AX2009 ansåg konsulten (2012) att kärnan för lyckad 
implementering var att systemet blev rätt utvecklat och korrekt använt. För det krävdes god 
kommunikation mellan parterna så att bassystemet på ett effektivt sätt kunde skräddarsys för 
Dentatus behov. Intern kunskap av användaren om företagets processer var viktigt och hade 
på ett bättre sätt behövt kommuniceras med leverantören för att identifiera de behov det nya 
systemet skall ersätta. Inom Dentatus var kompetensnivån låg inom dessa områden, i 
kombination med en låg IT-mognad bidrog det till problem i kommunikationen och att det 
uppstod svårigheter i utbildning av gedigna nyckelanvändare, vilka sedan skulle stå för 
resterande utbildningen av personalen. Komplicerade flöden mellan kund, bolag och 
dotterbolag var ytterligare svårigheter till att anpassa det nya systemet. Det visade sig tillslut 
att man underskattat tiden för att sätta upp systemet och storleken på projekt vilket resulterade 
i höga kostnader för både användaren och leverantören.  
 

3.2	  Användare	  
	  
Nedanstående information är sammanställd från intervjuer med Tomas Skeppmark, VD på 
Dentatus Sverige. Nedan ges en bild av hans syn införskaffandet av AX2009 och 
implementeringen av systemet.  
	  
År 2007 tog Dentatus beslut om att anskaffa ett nytt affärssystem. Företaget hade tidigare 
använt sig av Movex3, systemet hade använts under en lång tid och även genomgått en 
uppdatering 1997.  Främsta orsakerna till bytet var dels det krav på spårbarhet företaget och 
branschen ställde. Dels fanns också ett mål och strävan efter att sköta själva produktionen på 
ett smidigare och mer integrerat sätt än vad som var möjligt i det tidigare systemet. Utöver 
dessa specifikationer krävdes att systemet i någon form hanterade alla de tre bolag som 
inkluderades i den koncern Dentatus Sverige tillhörde. Processen genomfördes i samarbete 
med en extern konsult som var väl insatt i företaget, det ledde till en kravspecifikation som 
identifierade mer exakt vilka behov företaget hade och vad man eftersträvade att affärs-
systemet skulle svara mot. Beslut togs att genomföra en översiktlig marknadsundersökning av 
ett antal olika affärssystem. Efter övervägande föll beslutet på Microsoft Dynamics AX, trots 
att det innebar en högre prisnivå. Avgörande var i huvudsak två faktorer. Det första var 
varumärkets värde, ett varumärke som ansågs starkt, tillförlitligt och ett säkert val inför 
framtiden. För det andra skulle systemet levereras av ett företag vid namn Mercator, där 
konsulterna besatt kunskap både inom Dentatus verksamhet som sådan och det tidigare 
systemet Movex. 
	  
I samband med beslutet om investeringen i Dynamics AX, utsåg Dentatus en grupp om ca 6 
personer att utgöra nyckelgruppen. Gruppen bestod av anställda representerade från 
verksamhetens vitala delar, och besatt därför en omfattande kompetens vilket betraktas som 
den mest effektiva sammansättningen. Syftet var att, med hjälp av denna grupp, kommunicera 
de behov och den målsättning företaget hade med affärssystemet till konsulterna för att uppnå 
ett framgångsrikt projekt.  
 
Det första steget i implementeringsprocessen var den förstudie som gjordes. Den gjordes på 
begäran av Mercator och svarar mot det första steget, diagnostic, i Microsofts sure-step-
modell som presenterades i avsnitt 2.3. En förstudie är en kostsam process som vanligtvis 
uppnår priser i klassen 200 000 kronor (Skeppmark, 2012). När förstudien avslutades skrevs 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Movex är ett affärssystem utvecklat av det svenska företaget Intentia och introducerades på marknaden 1984. År 2006 gick 
Intentia samman med Lawson Software och blev Lawson (Lawsons officiella hemsida, april 2012). 
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det konkreta avtalet, i praktiken togs dock beslutet tidigare. Avtalet innehöll beslut om 
systemets utseende och den tidsplan som skulle gälla. Det innefattade även en försiktighets-
åtgärd vilket innebar att vid utdragen tidsplan och överskridandet av ett visst antal 
konsulttimmar skulle leverantören gå ner i halv timpenning. Därefter inväntades den nya 
uppdateringen av Dynamics AX2009. Under perioden arbetade konsulterna från Mercator, i 
samråd med nyckelgruppen, fram en plan för hur projektet skulle genomföras. Planen 
baserades på förstudien med målet att svara upp till företagets önskemål. När projektplanen 
fastställts började arbetet med att sätta upp systemet. Uppbyggnaden verkställdes genom 
konsulterna. Vid den tidpunkten förväntades de besitta kompetens inom systemet och 
verksamheten, samt ha en djupare förståelse för dem. Vidare migrerades information från det 
gamla systemet in i det nya, samtidigt som specifika moduler utvecklades parallellt. Det 
genomfördes kontinuerligt testkörningar av systemet för att garantera dess duglighet och 
nyckelgruppen deltog genom processens gång. Dock bör poängteras att stort ansvar lades på 
konsulterna och varken företagets VD eller de anställda hade någon detaljerad insyn. 
 
I december 2009 migrerades sista informationen över för att förbereda den definitiva 
utrullningen av systemet vid årsskiftet 2009/2010. Vid denna tidpunkt var systemet inte 
fullständigt färdigutvecklad, många defekter uppstod fortfarande vid körning av systemet och 
vissa moduler var inte kompletta. Dock togs beslut, på grund av den långa tidsförskjutningen 
och behovet av att börja använda systemet, om att påbörja körningen. Utbildning av övriga 
anställda genomfördes av nyckelgruppen, som då hade i uppgift att lära sina kollegor om 
systemet och hur man skulle arbeta i det.  
 
För Dentatus var implementeringen av Microsoft Dynamics AX en problemdrabbad resa med 
många motgångar. Den planerade tidsplanen företaget fick i början av projektet, sex månader, 
var grovt underskattad och illustreras i figurerna nedan.  
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Figur 4: Tidsplan för implementering. 
 
 
Ett antal faktorer kan identifieras som orsaker till implementeringsprocessens många 
motgångar. Det största och kanske mest avgörande uppfattades av användaren att vara 
leverantörernas brist på kunskap inom systemet. De konsulter som hyrdes in för både 
uppbyggnad och utveckling av systemet samt själva implementeringsprocessen ansågs ha 
bristfällig kompetens inom Microsoft Dynamics AX. Även den svaga kunskapen kring 
verksamhetens olika processer, som produktion, logistik och ekonomi, var av stor betydelse. 
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Till följd av detta var tidplanen orealistisk att följa, då tiden inte bara användes för att anpassa 
systemet till organisationen och utbilda personal hos användarföretaget, utan också innebar en 
parallell utbildning av konsulterna i systemet. En faktor som fick drastiska konsekvenser, inte 
bara genom uppskjuten tidsplan, utan även de ökade kostnader som detta medförde.  
 
Utöver tidsaspekten och kostnadsfrågan, upplevdes också viss kritik mot själva systemet och 
dess funktioner. Standardsystem påpekas sakna vissa basfunktioner som anses nödvändiga för 
den fungerade verksamheten. Ur användaraspekt klandras systemet för att vara ej färdig-
utvecklat och borde därför kräva en förbättringsprocess för att accepteras på marknaden. 
Vidare fanns också en osäkerhet och otydlighet kring vad som egentligen ingick i den 
investering företaget gjort. Det fanns en oklarhet kring vad som ingick i basutbudet, och vad 
som krävde tilläggskostnader i termer av specifika moduler. 
 
Det som i Dentatus fall också försvårade hela processen var de många byten av konsulter 
genom resans gång som var en ofrånkomlig men turbulent faktor. Då Dentatus beslutade att 
investera i Microsoft Dynamics AX gjordes detta genom en leverantör. Denne leverantör kom 
senare att ändras, vilket medförde att ett antal av konsulterna byttes ut och nya människor 
kom in i processen. Utöver den brist på kompetens hos leverantören av systemet, upplevdes 
också avsaknad av pedagogik hos konsulterna. Då de ansvarade för utbildning av nyckel-
användarna som utsetts, upplevdes bristen av pedagogik ha påverkat resultatet av utbildningen 
(Skeppmark, 2012).  
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4.	  Analys	  
	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  en	  jämförelse	  mellan	  den	  teori	  och	  empiri	  som	  samlats	  i,	  vilket	  
är	  de	  grundläggande	  beståndsdelarna	  för	  analysen.	  Nedan	  redogörs	  de	  huvudområden	  
som	  haft	  störst	  betydelse	  för	  vår	  fallstudie	  och	  anses	  relevanta.	  
	  
	  	  
 
Implementering av affärssystem är avancerade projekt med hög grad av komplexitet. Kunskap 
inom det aktuella ämnesområdet och kompetens inom projektorganisering har visat sig vara 
två betydelsefulla faktorer. Vi har i rapporten identifierat ett antal påverkningsfaktorer som 
haft inverkan för Dentatus införande av Microsoft Dynamics AX. Hög grad av verksamhets-
kunskap, implementeringsstrategier och specialkompetens inom AX har framlagts som 
nödvändiga grundförutsättningar för ett implementeringsprojekt. En djupgående analys av 
dessa kommer att diskuteras och presenteras nedan.  
 

4.1	  Projektet	  och	  organisationen	  
	  
Tre modeller för projektstrategier har tagits upp i rapporten; Maylors (2010) 4-D modell som 
baserat sig på teoretiska grunder, Kotters modell samt Microsofts Sure Step-modell som 
användes vid den praktiska implementeringen hos Dentatus. Maylors (2010)  4-D modell 
figurerar som en grundläggande byggsten för hur projektet kan struktureras. Tid och budget är 
två kritiska faktorer som tenderat att öka under tiden. Vid Dentatus innebar det en tredubblad 
implementeringskostnad och flera timmars extern arbetstid. Tid som istället borde fokuserats 
på företagets kärnverksamhet. Den tidslinje som gällde Dentatus och presenterades tidigare i 
rapporten är ett bevis på vilka konsekvenser det kan medföra. Det är svårt att specificera exakt 
vad som gjorde att tidsplanen fallerade och vi anser att det inte är ett specifikt steg som varit 
avgörande utan en kombination av fördröjningar. Som en möjlig förbättrings-åtgärd föreslås 
en tydligare delmålsplan där kontinuerliga avstämningar säkerställer tidsaspekten och att 
strukturera upp dem i prioritetsordning. Som tidigare nämnts betalade Dentatus timpris, och 
eftersom tiden överskreds utökades också budgeten. En realitet som länge karaktäriserat 
konsultbranschen och därför kan diskuteras men troligtvis ej reformeras över en natt.   
 
I Maylors (2010) modell är Do it-fasen den aktivitet som visat sig ha störst tidsintervall och 
den fas som stått för de flesta kumulativa utgifterna. Konsulten (2012) bekräftar detta och 
jämför det med Sure Steps fas Deployment, samt poängterar de svårigheter och problem som 
vanligtvis uppkommer här. Således krävs att ett djupare arbete i de tidigare faserna har 
genomförts. Det innebär att systemet måste vara anpassat, utvecklat och designat för att passa 
företagets verksamhet. Företagskompetens, kommunikation och systemidentifiering spelar här 
en viktig roll för att undvika uppkomsten av oväntade problem i alltför stor utsträckning när 
systemet skall föras in i organisationen.  
 
Vid organisationsförändringar har även företagets mognad till processorientering och vilja till 
förändring visat sig som kritiska faktorer. Vad organisationen är mogen för, vilka system vi 
klarar av att anpassa, vilken IT mognad och kompetens vi besitter samt vilka framtidsplaner 
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företaget har är viktiga frågor en organisation bör ställa sig. I Dentatus rådde det en relativt 
låg IT-mognad bland de anställda generellt vilket visade sig skapa problem i senare skeden.       
 

4.2	  Systemet	  
	  
När organisationer planerar att införskaffa ett nytt affärssystem bör lägga ner tid i form av 
research och efterforskning, dels i den egna organisationen, men även i de system som 
existerar för att identifierat rätt system till företagets verksamhet. Stark kritik har riktats mot 
leverantörerna när flertalet system skall undersökas. Vid Dentatus införskaffande utfördes en 
efterforskning på några system, på grund av de höga förstudiekostnaderna var dock en djupare 
undersökning inte aktuell. Det avgörande beslutet föll på den leverantör som hade kunskap 
inom det äldre systemet Movex, och under tidigare projekt visat sig tillförlitlig. Med facit i 
hand var kunskap inom det systemet inte en väsentlig faktor för implementeringsprocessen. 
Expertkompetens inom det nya systemet och verksamhetskunskap från leverantörerna visade 
sig istället vara av stor vikt. Vi anser att det är av stor betydelse att användaren försöker 
garantera sig om att leverantören sitter på dessa kunskaper. Research på tidigare 
implementeringar hos leverantören kan visa sig lönsamt.  
 
Varningsflaggor bör dras när helt nya system presenteras på marknaden, användaren kan då 
utsättas som försökskanin. Konsultutbildning innebär höga kostnader för leverantören, vilket 
förmodligen resulterar i begränsad kunskap i nya system, då ett överskött av konsult-
utbildning inte råder. Dentatus fick indirekt betala för leverantörens utbildning av systemet, 
eftersom AX2009 var nylanserat.   

Vidare kan en lång diskussion föras kring huruvida Microsoft Dynamics AX var ett bra 
system eller inte. Vår bedömning är dock att organisationer i Dentatus storlek förmodligen 
inte bör ligga i framkant när nya system släppas på marknaden på grund av begränsade 
resurser och avsaknad av IT-avdelning. Systemet kritiseras kraftigt och anses outvecklad och 
ofullständigt med flertalet brister i de grundläggande basfunktionerna. Vad vi menar bör 
beaktas och därför diskuteras här, är separationen på kritik mot systemet som sådant och 
systemets anpassning i Dentatus fall. Som beskrivits i kapitel 2.3 bygger systemet på en 
basplattform inkluderande ett antal basmoduler. Vi sitter själva inte på den kunskapen om 
systemets uppbyggnad att ett uttalande kring dessa funktioners konstruktion bör anses 
relevant. Däremot kan man utan en fullständigt detaljerad förståelse inse att systemet enbart 
genom sin basplattform kan hantera stora organisationer med avancerade och komplexa 
verksamheter. Systemet är konstruerat så att man utöver dessa basmoduler beställer till de 
specifika moduler som krävs. Vi ser det som en bra lösning för företag med större resurser. I 
Dentatus fall betalade man för basplattformen, vilket är nödvändigt, trots att den inte nyttjades 
till dess fulla kapacitet. På grund av organisationens komplexitet var man utöver det tvungen 
att köpa till specifika moduler vilket innebar dyra investeringar. 

  
Denna diskussion leder vidare till frågan om val av affärssystem och varumärkesvärdets roll i 
urvalet. Ett av motiven vid valet av Dynamics AX var det förtroende som fanns för Microsoft 
som varumärke och den positiva syn användaren hade på den organisationen. Här bör återigen 
nämnas att det definitivt inte uppgavs som det minst kostsamma alternativet, men att mer-
värdet av att investera i ett välkänt, tillförlitligt varumärke ansågs motivera den något högre 
kostnaden. Den tydliga Sure Step-modellen, den konkreta basplattformen samt det förtroende 
som tidigare erfarenheter medför skapade förutsättningar för ett system att lita på. I efterhand 
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kan det ifrågasättas, och med facit i hand inte visade vara sig den bästa vägen att gå. 
Sammanfattningsvis dras slutsatsen att det inte finns någon garanti för att en erkänd, stor 
leverantör levererar den bästa lösningen och att varumärkesvärdet i sig bör övervägas kritiskt. 
 
Införandet av systemet, som tidigare behandlats, skedde genom Big Bang-implementering. 
Det kan diskuteras huruvida det är en fördelaktig och framgångsrik strategi. Med erfarenhet 
genom studiens gång vill vi framhäva organisationens omfattning som en betydande faktor 
vid val av strategi. Vi menar att storleken på företag begränsar möjligheten för vissa plan-
läggningar, exempelvis Big Bang-implementering är inte praktisk möjlig att genomföra i stora 
företag. Vi anser att de problem som uppkom i samband med upprullningen av systemet inte 
berodde på strategin i sig, utan att systemet ej var färdigutvecklat och fullständigt redo för 
driftsättning. Vi påstår vidare att ett annorlunda val av strategi troligtvis ej hade påverkat 
resultatet markant, då man under avvaktan på den definitiva utrullningen gjorde testkörningar 
med syfte att kontrollera dugligheten. Hade dessa testkörningar genomförts i det verkliga 
systemet är möjligt att konsekvenserna blivit ännu större.  

4.3	  Kommunikation	  och	  relationer	  
	  
Både teorin och empirin bekräftar vikten av att det är inom ”människobranschen” och inte IT-
branschen implementeringen av ett affärssystem sker. Mänskliga relationer spelar en stor roll 
där intern kunskap från båda sidor är av stor betydelse, vilket även tidigare belysts i Kotters 
modell (Magnusson & Olsson, 2005). Leverantören bör vara expert inom sitt område vilket 
innefattar affärssystemet de ska leverera och metoden för själva implementeringen. Från 
användarens sida spelar intern verksamhetskunskap och kompetens viktig roll. Användaren 
måste ha förståelse för hur organisationen fungerar och ha förmågan att identifiera de arvs-
moduler som det nya systemet ska ersätta, vilket sedan måste kommuniceras med konsulterna 
som skall utveckla och bygga systemet.  

Vidare kan leverantörens roll diskuteras i fallet, när det i studien riktats stark kritik mot 
konsulternas kompetens. I vissa fall ifrågasätter vi den kritik som riktats mot systemets 
oförmåga att klara uppgifter, och pekar istället på den bristfälliga kunskap som rådde hos de 
arbetande i systemet. Möjligt, och enligt oss mycket troligt, är att funktionerna fanns men ej 
uppmärksammades. Kanske var det oförmågan att göra funktionerna synliga och 
lättillgängliga som ledde till kritiken mot systemet i sig.  
 
Verksamhetskunskap var något som leverantören pratade mycket om. Konsulting (2012) 
hävdade att en god insyn, kunskap om samt förståelse för verksamheten och systemet 
underlättar implementeringsprocessen oerhört. I Dentatus hade leverantörerna inte enbart 
kännedomen om verksamheten utan också bred kunskap inom systemet som tidigare används, 
varför man enligt detta påstående hade kunnat förvänta sig en avsevärt mindre problematisk 
resa. Den orsak vi vill lyfta är återigen konsulternas okunskap inom Microsoft Dynamics AX 
och avsaknaden av den djupa förståelsen för verksamhetens flöden. Vi vill här belysa 
skillnaden mellan verksamhetskunskap, det vill säga kunskap om hur verksamheten ser ut, 
och verksamhetsförståelse, den djupare insikten om de alla element som driver verksamheten 
och dess flöden. Vilka processer verksamheten vilar på, hur dessa fungerar samt genom vilka 
förlopp verksamhetens delar länkas samman hävdas vara av högsta vikt för en fördelaktig 
anpassning av systemet till organisationen. I många fall skulle tidigare erfarenhet inom 
samma industri eller bransch vara till stor nytta, lärdomar från ett annat företag med samma 
karaktär på exempelvis tillverkningsflöden och en idé om hur appliceringen av affärssystemet 
bör ske. I Dentatus fall fanns, som nämnts ovan, en kännedom om verksamheten. Trots detta 
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blev den ofullständiga förståelsen för aktiviteterna tillsammans med otillräcklig kunskap inom 
det nya systemet flaskhalsen. 
 
Här bör vidare lyftas frågan kring hur urvalet av externa konsulter bör ske. Man förlitade sig 
på leverantörens goda kunskap inom det tidigare systemet och inom verksamheten i sig. Dock 
kan viss kritik riktas mot att ej tillräcklig research gjordes för garantera kunskapen inom det 
nya systemet Dynamics AX, och vi hävdar att källan till problemet låg här. Till stor del 
förlitade sig användaren på erfarenheten och kompetensen man kände till, där man kände ett 
förtroende, och granskade inte kritiskt djupet av den. 
 
Användaren kan således inte helt lita på konsulterna och enbart lägga bollen i deras händer. Ej 
heller kan användaren frånsäga sig ansvaret för att förmedla behovsprofilen och krav-
specifikationerna. Stort ansvar ligger på användaren att kommunicera vad som skall göras och 
beskriva det för leverantören. Att sedan vara öppen och samtidigt kritisk samt stå för rimliga 
avgränsningar mellan tid, kvalitet och kostnad ligger på leverantörens bord. Vi menar dock att 
det ligger som eget ansvar på användaren att förmedla vad behoven är, och att detta hos 
Dentatus var mycket bristfälligt. En kombination av användarens brister i att förmedla 
behovet och leverantörens otillräckliga förmåga att genom frågor, kritik och dialoger 
säkerställa information ledde till att kommunikationen aldrig nådde den nivå som krävts.  

Vidare kan utbildningen av användaren i det nya systemet diskuteras. Som både konsulten 
(2012) hävdar och den Sure Step-modell som beskrivits inkluderar, skedde användar-
utbildningen genom de nyckelanvändare som utsetts. Det är en metod som vi menar är att 
föredra, men är en teknik som innebär vissa risker. I Dentatus fall genomfördes detta enligt 
regelboken, det vill säga den grupp som utsetts representerade olika delar ur företaget och 
hade därmed varierad kunskap. En av orsakerna som visat sig genom studien vara bidragande 
till de problem som ändå uppstod, var att utbildningen skedde i ett system som ännu inte var 
färdigutvecklat. Vi hävdar att det underlättar avsevärt om de exempel som används vid 
utbildningen fungerar, något som enbart sker då systemet nått en utvecklingsnivå där detta är 
möjligt. Det krävs ett så pass färdigt system att den lätta användarmetodiken sker relativt 
felfritt. Som nämnts ovan är det en stor mänsklig faktor att ta hänsyn till vid implementering 
av ett nytt system, och att få användarna positivt inställda till förändringar är ofta avgörande. 
Att börja med lätta, väl fungerade exempel är ofta den enklaste vägen. Här bör beaktas att 
dessa människor trots allt ofta arbetat många år i ett tidigare system och därför naturligt 
innehar ett visst mått av skepticism inför något nytt. En annan orsak vi vill lyfta har återigen 
sin grund i den bristande kompetens som upplevdes bland leverantören. Om kunskapen hos de 
som utbildar ej är fullständig, blir som ett led i processen kompetensen hos användarna 
lidande. Det är svårt att utbilda någon i ett system man inte själv har nog kunskap inom. 

Bristfällig kompetens hos leverantören var inte den enda orsaken, utan också den låga nivå 
hos användaren inom området IT i stort. Som tidigare spelar själva utbildningen av slut-
användaren en central roll för att systemet skall bli användbart. Samtidigt påstår konsulten 
(2012) att även användarkompetensen inom IT spelar in, något vi tolkar som att utbildning av 
användarna inte alltid är den ensamt avgörande faktorn för hur väl slutanvändaren hanterar 
systemet. Det krävs utöver utbildningen alltså en viss kunskap om systemet för att möjliggöra 
användarna att tillgodoräkna sig den utbildning som ges. I Dentatus fall menar vi att just 
användarkompetensen bör betraktas som en av orsakerna till att implementeringen av 
affärssystemet inte gick som önskat. Trots att användarna gavs utbildning försvårades den 
problematiska processen av avsaknaden av tillräckligt god förståelse för hur systemet 
fungerade. Vi vill, efter granskningen som genomförts på detta företag, hävda att 
medarbetarna besatt snarare ett invant systematiskt beteendemönster baserat på rutiner och 
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inlärda funktioner än den djupa förståelsen. Förmågan att hantera det tidigare systemet 
byggde på en lärdom om hur systemet såg ut och vilka funktioner som användes, snarare än 
hur systemet var uppbyggt och fungerade bakom det användarvänliga gränssnittet.   
 
Poängteras bör att användarna i form av Dentatus enligt egen utsago var tydliga med att 
förmedla behovet av utbildning till leverantörerna. Det vi med ovan diskussion vill framhäva, 
är inte att ifrågasätta om detta gjordes tydligt nog. Vi menar att företaget framförde en 
begäran på utbildning, och att leverantören möjligen levererade en bristfällig sådan. Vårt syfte 
är att lyfta fram och ifrågasätta om en något mer omfattande utbildning i detta fall verkligen 
varit tillräckligt, eller om det snarare handlade om att förståelse för IT och affärssystem var så 
pass bristfällig att det omöjliggjorde en fullt fungerande implementeringsprocess. Vi menar 
att användarkompetensen i många fall inte kan garanteras till fullo genom utbildning av ett 
nytt system från leverantörerna av detta, utan en mer omfattande skolning inom ett systems 
uppbyggnad och kompetens för hela begreppet IT. 
 
Efter granskning av fallet Dentatus, hävdas att kompetensgaranti från konsulterna bör ingå 
som ett krav. Det krävs att företaget i fråga försäkrar sig om att konsulterna besitter tillräckligt 
god kunskap inom systemet. Första steget kan vara ett grundläggande krav på tidigare 
erfarenheter inom systemet alternativt inom liknande relaterade system. Vidare bör deras 
kompetens prövas med specifika uppgifter i systemet. Det skulle kunna ske genom någon 
form av Workshop eller liknande sammanhang, där kunskapen sätts på prov i praktiken. 
Mycket troligt anser vi det vara att implementeringsprocessen i Dentatus fall flutit betydligt 
mer smärtfritt om kompetensen bland leverantörerna varit högre inom såväl kunskap om 
verksamheten, den djupa förståelse för denna samt systemet Dynamics AX som sådant. 
 

4.4	  Avslutningsvis	  
	  
Till att börja med vill vi uppmärksamma vad som genom studiens gång blivit ett allt tydligare 
definierat begrepp och visat sig spela en central roll vid upphandling av system. Det är en 
insikt som kan tyckas uppenbar men som vi trots allt väljer att belysa, eftersom den är 
betydande för ett lyckat resultat. Begreppet är sälj, i många fall finns en säljare med vid 
anskaffningen av ett affärssystem som sedan ej är med som konsulter vid själva införandet.  
Det medför viss problematik i termer av de lösningar säljarna ibland utlovar men som inte är 
genomförbara i praktiken.  
 
Efter granskning av Dentatus ställer vi oss frågan om det med facit i hand, kanske trots allt 
varit värt att anställa en person med djupare spetskompetens inom programmering och 
applikationer. Således skulle man minska de omfattande kostnaderna i termer av konsult-
timmar, då denne kunnat medverka i lättare systemutveckling så som modifieringar av 
moduler, mindre anpassningar och så vidare.  
 
Vidare vill vi lyfta frågan kring vad som är lönsamt att hantera med hjälp av ett affärssystem. 
Vad syftet är med systemet och vilka funktioner som är nödvändiga att inkludera bör bedömas. 
Vi vill här ifrågasätta de system som idag utvecklats när gränserna kan betraktas närmast 
obefintliga, men där varje specialanpassning innebär resurser och ofta stora kostnader. 
Kanske är det tillräckligt att ett system svarar mot grundbehoven hos företaget, ej vara perfekt 
modifierad för integrering av all verksamhet. Begreppet Need to have or Nice to have vill här 
poängteras med syftet att ifrågasättas den verkliga orsaken till ett systems existens och 
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nödvändighet. Viktigt är att överväga vad som i ett längre perspektiv verkligen verkar lönsamt 
för företaget i fråga. 
 
Vi vill till slut, efter den genomgående granskning som gjorts av implementeringsprocessen, 
klargöra den djupa insikten vi tillgodogjort oss om att investering av affärssystem genom 
externa leverantörer inte är synonymt med investering av en systemlösning för organisationen. 
Tydligt i det fall som undersökts är att man inte köper en färdig produkt, utan snarare en 
grupp individer med sina erfarenheter och kompetenser. Affärssystemet som sådant bör 
betraktas som ett verktyg för individerna att arbeta utifrån. Denna insikt kommer att spela en 
avgörande roll, då kontentan blir att man betalar för konsulters tid och inte för en färdig 
lösning. Vi menar att kompetensen hos de konsulter som levererar systemet är den kanske 
enskilt största faktorn som påverkar resultatet av investeringen. 
 

4.5	  Källkritik	  &	  reflektion	  
	  
Rapporten innefattar granskning av implementeringsprocessen hos Dentatus, det kan således 
inte anses allmänt och verkligt gällande för samtliga organisationers byten av affärssystem. Vi 
hävdar dock att fallet bör betraktas som representativt och att den kunskap och de insikter 
som uppmärksammats är applicerbara på andra organisationer. 
 
De personer som valts ut som intervjuobjekt kan givetvis hävdas vara partiska, de är väl 
insatta i fallet och har sin färgade åsikt om vad som hände. Det är dock något vi snarare 
betraktar som en styrka till studien än en nackdel, då det hjälps oss att ställa två, i vissa fall, 
oförenlig åsikter på sin spets och skapa en egen uppfattning. Det är två synvinklar, 
jämbördiga med avseende på insyn och kunskap, som just av den anledningen lyfter olika 
aspekter och på så vis skapar alla de intressanta diskussioner rapporten innefattar. Att de 
personer som deltagit i studien varit insatta anses både nödvändigt och tillfredställande för ett 
trovärdigt resultat.  
 
Den litteratur som använts anses vara pålitlig då den kritiskt granskats innan användning. 
Granskningen har skett genom en noggrann undersökning av varje källa och upphovs-
författaren bakom den publicerade texten. Gällande tidigare forskningsresultat har endast 
tillförlitliga publiceringar används. 
 
Fallstudien inkluderar begränsningar i termer av den empiriska ansats som valts. Här 
reducerades antalet informationskällor till intervjuer med företagets VD, intervju med konsult 
och undersökning av det tryckta materialet som tillhandahållits genom intervjupersonerna. 
Hade denna studie inrymt en mer vidsträckt undersökning hade antalet intervjuade troligtvis 
ökat. Studien inkluderar inte någon närmare kontakt med grundarna av affärssystemet 
Microsoft Dynamics AX.  
 
Även beskrivningen av Dentatus innehåller vissa avgränsningar. Då det varit en komplicerad 
och invecklad historia har förenklingar gjorts för att underlätta förståelsen. Vissa detaljer, som 
ej anses vara av betydande vikt, har utelämnats. Det berör till exempel vissa organisatoriska 
förändringar hos leverantörsföretaget som i sig ej hävdas direkt ha påverkat resultatet. Den 
konkreta sammanfattningen av företaget och implementationsprocessen bör därför ses som en 
något förenklad bild av verkligenheten som beskriver helheten mer förståeligt.  
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Slutligen bör, som alltid vid beröring av ämnet IT, aktualitet nämnas. När det är ett område 
som ständigt genomgår utveckling och uppdatering, är det idag en utmaning att balansera 
mellan tidigare granskad forskning som hunnits ifrågasättas och nya resultat som ständigt 
presenteras. Den teori som använts anses ge skäl för en aktuell referensram men ej så pass ny 
att den betraktas helt främmande. Vidare bör resultatet av denna rapport betraktas som 
representativt både i nutid såväl som inom de närmaste åren.  
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5.	  Slutsatser	  och	  rekommendationer	  
	  
I följande avsnitt presenteras konkret de slutsatser som dragits baserat på de resultat som studien 
presenterat. Viktiga faktorer belyses och möjlig förbättringsåtgärder presenteras. Slutligen diskuteras 
ämnet framtida forskning inom området. 
 
	  

5.1	  Slutsats	  
	  	  
Med hjälp av den genomförda studien har vi lyckats identifiera ett antal kritiska faktorer som 
bör betraktas som avgörande för Dentatus implementering av affärssystemet Microsoft 
Dynamics AX. Till att börja med spelade den bristfälliga kompetensen hos de konsulter som 
anlitats som leverantörer av systemet, en avgörande roll. Detta gällde inom såväl 
verksamhetsförståelsen som systemet Dynamics AX som sådant. Också den ofullständiga och 
direkt felaktiga förstudie som genomfördes blev en orsak till den problembelastade 
implementeringsprocessen. Utöver dessa mer leverantörsrelaterande faktorer bör nämnas den 
otillfredsställande användarkompetensen och generellt låga IT-mognad bland de anställda på 
Dentatus.  
 
Vidare har konkretiserats ett antal element som hade kunnat underlätta implementerings-
processen i Dentatus fall. Först av allt skulle företaget krävt en noggrannare kvalitetssäkring 
av konsulternas kompetens. Dels för att säkerställa deras kunskap inom systemet AX2009 och 
dels för att garantera sig om att de besatt en djup verksamhetsförståelse. Det i sin tur hade 
möjliggjort en bättre förstudie och gett förutsättningar för en mer framgångsrik 
implementeringsprocess. En mer omfattande utbildning av de anställda, inte bara inom 
AX2009 utan inom IT i stort hade också krävts. Denna utbildning bör ha genomförts av 
externa konsulter och inte inbart de utsedda nyckelanvändarna, som till viss del själva led av 
bristfällig kunskap. Större insyn i implementeringsprocessen, från företagsledningens sida, 
hade ökat möjligheten att vidta åtgärder mot avvikelser från planen innan det gått för långt. 
Slutligen ifrågasätter vi valet av AX2009. Det har genom studiens gång visat sig vara ett 
oerhört omfattande system med nästintill obegränsad kapacitet. Vi hävdar dock att även ett 
mindre komplext system troligtvis tillfredställt Dentatus behov men underlättat 
implementeringsprocessen avsevärt. 
	  

5.2	  Framtida	  forskning	  
	  
Efter att studien av fallet Dentatus avlutats, har vår uppfattning om affärssystemets 
högaktuella position och vikten av att belysa dess inverkan hos företag förstärkts ytterligare. 
Vi vill poängtera det faktum att det är ett ämne ständigt föränderligt och där aktualiteten får 
en radikalt avgörande roll. Vi hävdar att ständig forskning och granskning av systemen bör 
ske parallellt med, och i samma utsträckning som, utvecklingen av nya system. Vår 
uppmaning är vidare att inte bara propagera affärssystemets nytta utan ifrågasätta det 
glorifierade verktyg ett affärssystem idag utger sig för att vara och snarare belysa de 
möjligheter som finns i förhållande till de risker de innebär.
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