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Sammandrag: 

Syftet med denna avhandling är att undersöka faktorer som förklarar nyttan av ERP-

system i finländska medelstora företag. Faktorer som kan tänkas förklara nyttan har 

identifierats ur tidigare forskning, sammanställts i en undersökningsmodell och 

testats på finländska företag. Studien är till vissa delar explorativ, eftersom modellen 

är unik och sambanden i den inte tidigare testats tillsammans. Modellen analyserades 

med strukturell ekvationsmodellering (SEM) i analysprogrammet SmartPLS2. 

Datainsamlingen gjordes elektroniskt genom en enkätundersökning i Webropol. 

Enkäten nådde 3 022 företag och 299 svar erhölls. Deskriptiv statistik presenterades 

för hela gruppen respondenter, medan statistiska analyser endast utfördes på den 

grupp som för tillfället använder ett ERP-system. 242 svar var användbara för vidare 

analys. På datamaterialet utfördes reliabilitets- och validitetstest och tre PLS-

regressionsanalyser. PLS-regressionsanalyserna visade att bakomliggande motiv till 

ibruktagandet av ett ERP-system, storleken på investeringen, omfattningen av de 

interna processförändringarna som gjorts i samband med ibruktagandet och 

systemets användningsgrad dels påverkar varandra och dels också tillsammans 

förklarar nyttan av ett ERP-system. Baserat på undersökningens resultat presenterar 

avhandlingen en vidareutvecklad strukturell ekvationsmodell för fortsatt forskning. 
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1 INLEDNING 

De prestationskrav som ställs på nutida företag är ytterst höga. I en ekonomi som 

ständigt utvecklas står utmaningar dagligen för dörren och den tid som krävs för att 

processer ska gå genom företaget ska hela tiden hållas på ett minimum (Umble, Haft & 

Umble 2003). Ett praktiskt exempel kan vara den tid som går åt från det att en 

beställning är mottagen till det att produktordern är levererad. Detta kan vid en första 

anblick kännas väldigt enkelt, men i själva verket involverar denna process en rad steg i 

de flesta av företagets delområden.  

Under de senaste decennierna har IT-utvecklingen gått väldigt snabbt framåt. Tidigare 

använde företag en kombination av olika informationssystem och mjukvaruprogram för 

att sköta sin dagliga drift, ofta ett system för varje funktion i ett företag (Davenport 1998). 

Många företag gör det även idag. Att kombinera olika system på det här sättet kan 

medföra problem i och med att de olika mjukvarorna ofta inte är kompatibla att fungera 

med varandra. Enterprise Resource Planning (ERP) system är ett integrerat 

informationssystem, som länkar samman företagets alla processer i en och samma 

databas, vilket kan leda till enorma konkurrensfördelar i och med en effektiverad 

flödeskedja gentemot konkurrenter som inte använder ett system som detta. (Davenport 

1998) 

Det första riktiga uppsvinget för implementering av ERP-system skedde i mitten av 

1990-talet (Davenport 1998). Som en följd av detta faller det sig också naturligt att de 

flesta stora företag idag har ett ERP-system i bruk. Detta innebär i sin tur att 

distributörernas fokus på små och medelstora företag har ökat markant på 2000-talet 

(Bernroider & Koch 2001; Deep, Guttridge, Dani & Burns 2007).   

Finland är ett företagande land. Totalt finns det cirka 354 000 företag i Finland. Av dessa 

klassas mer än 353 000 som små eller medelstora. För att räknas till kategorin små och 

medelstora företag i Finland ska antalet anställda vara färre än 250. Utöver detta ska 

också antingen den årliga omsättningen inte vara högre än 50 miljoner euro eller den 

årliga balansomslutningen inte vara högre än 43 miljoner euro. (Statistikcentralen 2013; 

2015) 

Tidigare forskning pekar på att implementeringen av ERP-system är en dyr och 

tidskrävande process. En lyckad implementering kan leda till fördelar och vinst i det 

långa loppet, även om inga garantier kan ges (Mabert, Soni & Venkataramanan 2003a). 
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Eftersom ERP-systemen i regel är en dyr investering, kan en implementering på kort sikt 

också skada företaget. Minskat resultat och svackor i produktionen är vanligt en kort tid 

efter att företaget tagit i bruk ett nytt system (Umble & Umble 2002). Forskning tyder 

också på att upp till 70 procent av de företag som investerat i ERP-system inte uppnått 

de förväntade fördelarna och anser därför investeringen vara onödig (Wang, Lin, Jiang 

& Klein 2007). 

Systemleverantörerna utlovar förbättringar, nytta och fördelar i hela organisationen som 

en effekt av den dyra implementeringen. Generellt sett är nytta någonting som upplevs 

som en positiv påverkan. Nyttan som gäller ERP-system kan exempelvis vara snabbare 

genomloppstider till följd av en integrerad databas, ökning av produktiviteten, 

minskning av kostnader eller smidigare beslutsfattande. Nytta behöver alltså inte bara 

vara någonting som går att mäta i pengar, t.ex. minskade transportkostnader, utan det 

kan lika väl vara något som helt enkelt upplevs som en fördel, exempelvis ökad 

flexibilitet. (Spathis & Constantinides 2003; Shang & Seddon 2002; O’Leary 2004) Inom 

ramarna för denna avhandling betraktas fördelar som konkreta nyttigheter och nytta 

som ett samlingsnamn för fördelarna. 

1.1 Problemdiskussion 

Idag finns en uppsjö olika distributörer på marknaden vilka alla erbjuder sina egna 

modeller och lösningar av tillgängliga ERP-system. Även om alla distributörer utlovar 

guld och gröna skogar i form av en rad konkurrensfördelar om man köper just deras 

system, har forskning visat att majoriteten av företag som valt att investera faktiskt inte 

anser att nyttan uppväger kostnaden för investeringen (Wang et al. 2007). 

Som konstaterats i inledningen är ett ERP-system en dyr investering. Även om de 

faktiska implementeringskostnaderna givetvis stiger med företagets storlek, är den 

procentuella kostnaden i relation till företagets omsättning större för små och 

medelstora företag1 än vad den är för stora företag. Enligt en studie av Mabert et al. 

(2003b) kan kostnaderna för en ERP-implementering vara kring 5 % av årsomsättningen 

för små och medelstora företag, medan motsvarande andel är omkring 2 % för stora 

                                                        
1  I denna avhandling används termen små och medelstora företag svepande. Inom ramarna för 

avhandlingens undersökning används de finländska gränsvärdena (Statistikcentralen 2015). Liknande 

gränsvärden finns inte specificerade när teorier och modeller som är tagna ur tidigare forskning presenteras 

och diskuteras. Den tidigare forskning som används härstammar från hela världen, och det är därför inte 

möjligt att särskilja olika länders definitioner av just denna term. 
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företag. Således kan alltså konstateras att investeringen kan anses vara större för de 

mindre företagen. 

Efterfrågan på ERP-system för små och medelstora företag har mångdubblats de senaste 

åren och distributörer har, som en följd av detta, börjat utveckla systemprodukter 

speciellt för den här marknaden (De Loo, Bots, Louwrink, Meeuwsen, van Moorsel & 

Rozel 2013). För små och medelstora företag är nyttorealiseringen av systemen av 

avgörande betydelse, eftersom ett ibruktagande ofta innebär en stor omställning och 

stora kostnader. 

Även om små och medelstora företag är den marknad där ERP-system implementeras 

mest idag (De Loo et al. 2013), är forskningen på området knapp. Majoriteten av tidigare 

studier på området ERP-system har främst fokuserat på själva 

implementeringsprocessen och kritiska framgångsfaktorer i relation till den. 

Användningen och effekterna av ett ERP-system från ett post-

implementeringsperspektiv har däremot inte undersökts i desto större utsträckning. 

(Nwankpa 2015) Studierna på detta område är också mycket långt koncentrerade till 

stora företag. Endast ett fåtal studier med fokus på små och medelstora företag finns att 

tillgå. I dessa studier har perspektivet också varit väldigt brett, och den potentiella nyttan 

diskuteras inte ingående. Skillnader mellan storleken på företag finns onekligen. I en 

studie av Mabert et al. (2003b) pekas det exempelvis på att större företag upplever 

förbättring i lönsamheten efter en implementering av ett ERP-system, medan mindre 

företag å sin sida kan se större förbättringar i tillverkning och logistik. Som en följd av 

dessa existerande skillnader ställer man sig frågande till huruvida man som sådana kan 

implementera de teorier och modeller som uppstått genom forskning i stora företag på 

små och medelstora företag. Kan man förutsätta att dessa teoretiska modeller kan 

användas också på mindre företag? En orsak till att modellerna kanske inte skulle 

fungera är att företag av olika storlek fungerar på olika sätt. En föreställning är 

exempelvis att mindre företag är mer flexibla än större företag vid ibruktagandet av ett 

ERP-system. Innebär de existerande modellerna möjligtvis att en del av denna flexibilitet 

måste uppoffras? 

Denna undersökning ska således testa dessa modeller på mindre företag för att besvara 

frågan huruvida medelstora företag upplever att de erhållit den nytta som eftersträvats.   
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1.2 Syfte, metod och avgränsning 

Syftet med denna avhandling är att undersöka faktorer som förklarar nyttan av ett ERP-

system bland finländska medelstora företag. Studien försöker svara på frågan om 

företagen upplever att de uppnår nytta genom ibruktagandet av ett ERP-system och vilka 

typer av fördelar som i så fall erhålls. 

Denna avhandling begränsas av logistiska och kontaktmässiga skäl till att behandla 

medelstora finländska företag som går att nå per e-post och finns tillgängliga i 

företagsdatabasen Orbis. Mikroföretag med under 10 anställda lämnas bort, eftersom 

det finns skäl att anta att företag av den storleken inte använder sig av ett ERP-system. 

Företagen i undersökningen är aktiebolag. Avhandlingen avgränsas också till att endast 

undersöka företag som verkar inom handel och tillverkning. I handels- och 

tillverkningsföretag är de interna processerna som kräver strömlinjeformning många 

och lagerhållningen kritisk. Dessa faktorer motiverar användandet av ett ERP-system 

och gör i sin tur branscherna intressanta att undersöka. 

Data till studien samlas in via en enkätundersökning. Webropol används som verktyg för 

enkätundersökningen och enkäten skickas ut till företagen med hjälp av 

kontaktuppgifter som fås via företagsdatabasen Orbis. 

1.3 Disposition 

Kapitel 2 utgörs av avhandlingens teoretiska referensram. I referensramen behandlas 

bakomliggande motiv till ibruktagandet av ERP-system, den nytta som eftersträvas och 

hur nyttan kan mätas. Hur nyttan realiseras och vilka faktorer som driver den tas också 

upp. Kapitel 3 består av forskningsuppgiften. Här presenteras undersökningsmetod, 

insamlingen av data och uppbyggnaden av enkäten. I kapitel 4 presenteras och 

analyseras studiens resultat. Kapitel 5 utgörs av sammanfattning, diskussion och 

avslutning. Förslag till fortsatt forskning presenteras även i kapitel 5.  
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2 ERP-SYSTEMENS NYTTA 

Detta kapitel utgör avhandlingens teoretiska referensram. Kapitlet inleds med en 

grundläggande beskrivning av vad ett ERP-system är. Efter detta diskuteras orsaker och 

bakgrundsfaktorer till att företag väljer att implementera ett ERP-system, följt av olika 

typer av fördelar som förväntas uppnås efter ibruktagandet. Fördelarna uppstår 

nödvändigtvis inte av sig själva, utan faktorer som driver fördelarna diskuteras. När och 

hur olika typer av fördelar uppstår behandlas också. Vidare behandlar kapitlet även hur 

nyttan som uppstått till följd av användningen av ett ERP-system kan mätas samt olika 

risker som ibruktagandet av ett ERP-system medför. De studier som referensramen 

baserar sig på är till stor del forskning i större företag, men också forskning i mindre 

företag presenteras i slutet av referensramen. I kapitlets avslutande del knyts den 

teoretiska referensramen ihop i en undersökningsmodell. Modellen och tillhörande 

hypoteser kommer att användas i avhandlingens empiriska del. 

2.1 ERP-system 

Enterprise Resource Planning (ERP) system, även kallade affärssystem, är 

modulbaserade system. Systemen används i företag och kan bestå av olika moduler för 

olika avdelningar inom ett företag, exempelvis en modul för redovisning, en för 

lagerhållning och en för försäljning. Basidén med dessa system är att de ska vara 

verksamhetsövergripande, det vill säga sträcka sig över de flesta funktionerna i ett 

företag. (Dull, Gelinas & Wheeler 2012:35–35; Magnusson & Olsson 2008:9–13). 

Termerna ERP-system och affärssystem används parallellt i svenskan. Termerna 

kommer också att användas parallellt i denna avhandling. 

På marknaden finns en uppsjö distributörer, som alla erbjuder sina 

affärssystemlösningar. Även om systemen är så pass omfattande som de är, så behöver 

man inte använda sig av allt som erbjuds. Dull et al. (2012) menar att det är vanligt att 

företag använder de väsentligaste modulerna från en distributör och kompletterar med 

lösa moduler från andra. För att bättre fylla det behov som finns, integrerar företag alltså 

moduler från olika distributörer med varandra. Denna lösning benämns vanligen ”best-

of-breed” (Markus & Tanis 2000).  

Forbes Magazine (2013) har analyserat de marknadsandelar som de största ERP-

leverantörerna hade 2012. Den största aktörerna på marknaden är tyska SAP. Med en 

marknadsandel om 25 % är SAP betydligt större än tvåan, amerikanska Oracle, som har 
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en marknadsandel om 13 %. Andra nämnvärda leverantörer är exempelvis brittiska Sage 

och amerikanska Infor, båda med en marknadsandel om 6 %. Dessa två tillhör de större 

aktörerna, även om deras marknadsandelar bara är en bråkdel av exempelvis SAP:s. 

Vidare finns en mängd distributörer, som var och en håller en mycket liten 

marknadsandel. Sammanlagt utgör dessa ”övriga” leverantörer cirka 37 % av 

marknaden.  

Det som idag definieras som ERP-system har fått sin nuvarande form på 1990-talet. 

Dagens ERP-system är utvecklade versioner av tidigare informationssystem för 

materialhållning, vilka i sin tur uppstått genom en förändring i prioriteringar inom 

företag. Innan utvecklingen tog fart låg fokus på lagerstyrning (Umble et al. 2003). Ännu 

på 1960-talet var det fullt möjligt för företag att ha överdimensionerade varulager för att 

snabbt kunna fylla ett ökande behov. Dessa stora varulager till trots kunde företagen 

ändå hållas konkurrenskraftiga. Man har senare insett att det är omöjligt att i längden 

binda onödigt kapital i varulagret. Vikt borde i stället läggas vid processoptimering, vilket 

ledde till att man under 1970- och 1980-talen började använda sig av system där man 

planerade materialtillgång, materialförbrukning och så vidare. Dessa system, MRP och 

MRP II (Material Requirements Planning), var utvecklade ur de första 

informationssystemen och föregångare till dagens ERP-system. Grunden lades här och 

utvecklingen har kontinuerligt fortsatt sedan dess. (Jacobs & Weston 2007; Umble et al. 

2003) 

2.2 Varför ERP? 

En allt större, konstant expanderande, marknad och benhård konkurrens är 

förhållanden som ett företag måste handskas med på regelbunden basis. För att ha en 

chans att överleva är det väldigt viktigt att de kostnader som ett företag har skärs ner till 

absoluta minimum. Företag som inte klarar av att eliminera onödiga kostnader, 

kostnader som i sig egentligen inte bidrar till någon nytta, lämnar ofta i kölvattnet efter 

sina konkurrenter. En förutsättning för att kunna göra detta är att känna till, ha 

förståelse för och förbättra de processer som företaget har (Mabert, Soni, 

Venkataramanan 2000). Även om de interna processerna är väldigt viktiga, är det ofta 

kritiskt att allt förlöper smärtfritt också externt. Kommunikationen till försäljare och 

leverantörer är en ytterst viktig del i processen (Umble et al. 2003).  

För att få bukt med dessa problem anser Umble et al. (2003) att den vanligaste lösningen 

är att ta i bruk ett ERP-system. Författarna menar att man genom att ta i bruk ett sådant 
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system kan skörda frukten av två stora fördelar, nämligen (1) en enhetlig bild av 

företaget, som innefattar alla avdelningar och funktioner, och (2) en databas inom 

företaget som alla transaktioner går genom. Detta underlättar samarbetet och 

koordinationen mellan de olika avdelningarna inom företaget markant. Poston och 

Grabski (2001) menar att man genom implementeringen av ett ERP-system förväntas 

kunna (1) minska kostnaderna genom förbättrad effektivitet via datorisering och (2) 

förbättra beslutsfattandet som en följd av tillgång till korrekt och tidsenlig information.  

Information som blir splittrad inom en (större) organisation medför ofta problem. ERP-

system är utformade för att lösa de svårigheter som uppstår till följd av splittrad 

information. Orsaken till att informationen blir splittrad är att den är spridd över olika 

system, som i sin tur lagrar sin information i egna databaser. Dessa, ofta föråldrade, 

system brukar benämnas ”legacy systems” (Davenport 1998). Davenport (1998) menar 

att det egentliga problemet som uppstår vid användningen av många olika system, och 

lika många olika databaser, är det snåla, ofta icke-existerande, informationsflödet 

systemen emellan. Systemen i sig kan vara hur bra som helst, men utan kommunikation 

och överföringar systemen emellan fungerar det helt enkelt inte. Umble et al. (2003) 

konstaterar vidare att olika avdelningar bör kunna både generera information och 

meddela den vidare till varandra. Samtidigt ska den information som överförs vara både 

korrekt och tidsenlig. Man gör ingenting med information nu som hade behövts för ett 

beslut som fattades för en timme sedan. Ett problem uppstår alltså med många olika 

system som inte hänger ihop.  

I tidigare forskning har identifierats två stora huvudområden, inom vilka företags motiv 

till en ERP-implementering faller: tekniska orsaker och affärsorsaker (Markus & Tanis 

2000; Themistocleous, Irani, O’Keefe & Paul 2001; Deloitte 1999). Vidare argumenterar 

även Parr och Shanks (2000) för ett tredje område, strategiska orsaker. De motiv som 

Parr och Shanks (2000) klassar som strategiska faller emellertid innanför ramarna för 

antingen tekniska eller affärsmässiga motiv. Av den anledningen väljer denna 

avhandling att endast kategorisera motiven enligt de två förstnämnda, det vill säga 

tekniska och affärsmässiga motiv.  

Affärsmässiga orsaker till att införa ett ERP-system kan vara stöd för globalisering och 

affärstillväxt, förbättring av existerande processer och ett behov att stärka kontakten till 

kunderna genom bättre information om exempelvis lagerhållning för att veta vad som 

kan erbjudas (Markus & Tanis 2000; Deloitte 1999). Davenport (2000:72) lyfter 
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ytterligare fram behovet av realtidsinformation och möjligheten att bättre maximera 

produktiviteten.  

Tekniska orsaker är bland annat att eliminera dålig information och informationsbrist 

(som ofta förknippas med föråldrade och decentraliserade system) och att dra ner på de 

höga underhållskostnaderna. Tidigare var också behovet att hitta en lösning till år 2000-

problemet väldigt central. Också det faktum att gamla system helt enkelt inte har den 

kapacitet som krävs och nedlagt systemstöd från leverantören diskuteras (Markus & 

Tanis 2000; Deloitte 1999; Davenport 2000:71–72). En sammanställning av de mest 

centrala tekniska och affärsmässiga orsakerna i tidigare forskning ges i tabell 1. 

Tabell 1 Viktiga orsaker till implementering av ett ERP-system 

Tekniska orsaker Affärsorsaker 

 Byta ut det gamla systemet 

 Förenklat och standardiserat 
system 

 Ta bort redundanta data 

 År 2000-problemet 

 Öka kapaciteten 

 Möjliggöra affärstillväxt, 
globalisering och nya strategier 

 Förbättra interna och externa 
processer 

 Tidsenlig och korrekt information 

 Smidigare beslutsfattande 

 Behov av omorganisation 

 Förbättring av icke-
konkurrenskraftig verksamhet 

 Stärka kontakten till kunderna 

 Öka försäljningen 

 Minska kostnaderna 

Källa: Markus & Tanis 2000; Deloitte 1999; Davenport 2000; Spathis & 
Constantinides 2003 (egen framställning) 

 

Fördelarna av en lyckad implementering av ett ERP-system är många och de kan visa sig 

på ytterst olika sätt. En del effekter kan vara mera lättidentifierade än andra. Förändring 

i finansiella mått räknas som någonting som kan vara lätt att sätta fingret på av den 

anledningen att det är någonting som går relativt lätt att mäta. En högre 

lageromsättningshastighet eller minskade kostnader för sålda varor är konkreta 

exempel. De mera svåridentifierbara fördelarna är sådana som inte på samma sätt går 

att mäta, det vill säga effekter som underlättar även om det rent konkret inte går att sätta 

fingret på exakt hur mycket eller på vilket sätt de underlättar. Ett exempel här kan vara 

förbättrad processeffektivitet. Det märks kanske inte genast att företagets processer är 

bättre och smidigare än tidigare, men saker och ting förlöper likväl på något sätt bättre. 
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Barker och Frolick (2003) menar att en av de större fördelarna som systemen medför är 

att de anställda blir mer motiverade. Systemen är utformade för att eliminera det 

mekaniska (och tråkigare) jobbet, vilket i sin tur ger arbetarna mervärde i form av 

självständigt beslutsfattande på basis av information som fås från systemet. Författarna 

konstaterar också att systemen ofta siktar in sig på de avdelningar som är minst 

kompatibla att dela med sig av data och försöker effektivisera dem. Slutanvändarna får 

en förbättrad beslutsfattningsförmåga, eftersom de har en större mängd information 

mera lättillgängligt till följd av att transaktionerna inom företaget kan hanteras på ett 

smidigare sätt. Också Umble et al. (2003) diskuterar i princip samma sak. De konstaterar 

att företaget genom att förbättra kommunikationen och dataöverföringen kan dra stor 

nytta av exempelvis mer exakta försäljningsprognoser. En annan stor fördel som de 

nämner är lagerhanteringen. Systemen hjälper till att mera noggrant hantera resurser 

och är därför en bärande kraft till varför det har blivit smidigare att kunna hålla lagret 

på lägsta möjliga nivå, så att onödigt kapital inte binds där. 

Markus och Tanis (2000) menar att fördelarna som ett företag erhåller till följd av ERP-

implementeringen ofta kan vara olika beroende på vilka fundamentala motiv företaget 

haft för implementeringen. Författarna anser därför att det är viktigt att ta motiven i 

beaktande vid utvärderingen av fördelarna. De menar alltså att fördelarna måste kunna 

länkas till motiven bakom implementeringen. Som exempel lyfter Markus och Tanis 

(2000) fram att vissa mål helt enkelt är mer ambitiösa än andra. Företag med mer 

ambitiösa mål är mer sannolika att nå högre än företag med mindre ambitiösa mål. 

Samtidigt är det också sannolikt att de mera ambitiösa företagen inte uppnår sina mål 

till fullo, medan företag som redan från början satt ribban lägre har lättare att göra detta. 

Med Markus och Tanis (2000) idé om att fördelarna ska kunna avspeglas i de 

ursprungliga motiven till implementeringen som grund kan konstateras att nyttan alltså 

bör se ut ungefär som motiven. Det som presenteras som motiv eller orsaker till 

implementeringen är således den nytta som ERP-systemet förväntas medföra, och 

kommer härefter att benämnas förväntad nytta. På samma sätt benämns den slutgiltiga 

nyttan upplevd nytta. 

2.3 Förändring i verksamheten 

Ett ERP-system i sig genererar nödvändigtvis inte affärsnytta för företag (Peppard, Ward 

& Daniel 2007). För att kunna skörda frukten av systemet och få en effektiv 

affärsverksamhet, måste företaget antingen omforma processerna så att de passar till 
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systemet eller ändra systemet så att det passar ihop med de existerande processerna. Det 

senare skulle med största sannolikhet slöa ner projektet och öka kostnaderna 

substantiellt, även om det per automatik också medför att inga radikala förändringar 

görs i företagets praxis och på det sättet inte heller influerar de anställdas arbetssätt 

(Ross & Vitale 2000; Buonanno, Faverio, Pigni & Ravarini 2005). Som en följd av detta 

är färdigutvecklade kompletta standardlösningar till rimliga priser eftertraktade, i 

synnerhet bland små och medelstora företag (Kettunen & Simons 2001).  

Även om systemleverantörer idag ofta erbjuder färdiga lösningar som bygger på bästa 

affärspraxis inom en viss industri, är det ändå sällan som systemet som sådant kan 

implementeras i företaget. För att få systemen att bättre stämma överens med det 

specifika företagets affärsprocesser förekommer det vanligen att vissa justeringar görs i 

systemet. I och med att systemen är uppbyggda kring den, enligt systemleverantören, 

rådande bästa affärspraxisen, medför det givetvis också att vissa förändringar i företagets 

affärsprocesser krävs (Kettunen & Simons 2001). 

Miranda, Kavanagh och Roque (2002) menar att processer inom företaget kan 

effektiveras markant vid införandet av affärssystem, men ifall processerna från början 

inte fungerar på en tillräckligt hög nivå, förbättras inte effektiviteten i slutänden. Detta 

innebär att det i samband med införandet av ny teknik är ytterst viktigt att utvärdera 

verksamheten. Vid utvärderingen vill man komma fram till huruvida de existerande 

processerna och arbetssätten kan göras på ett bättre sätt. Görs inte detta finns det risk 

för att endast de ineffektiva processerna automatiseras av den nya tekniken och de 

förväntade fördelarna uppnås således inte.  

Som en följd av detta är det vanligt att företag väljer att utveckla sina affärsprocesser för 

att kunna ta del av de potentiella fördelarna. Samtidigt tvingas företag också, på grund 

av krav från det nya systemet, forma om vissa processer. Dehning och Richardson (2002) 

argumenterar för att upplevd affärsnytta, exempelvis i form av förbättrad prestanda, är 

en kombination av investeringar i IT och förändringar i affärsverksamheten, exempelvis 

förbättrade och förändrade processer. Detta samband illustreras i figur 1.  

Den upplevda affärsnyttan av IT är alltså beroende inte bara av själva IT-investeringen, 

utan också av förändringar i verksamheten som en följd av investeringen. Tidigare 

forskning har främst studerat den direkta länken mellan IT och upplevd affärsnytta och 

på det sättet helt utelämnat de potentiella förändringar som sker mellan dessa två. I och 

med att de upplevda fördelarna är någonting som åtminstone till viss del påverkas av 
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omformningar i verksamheten, finns det skäl att beakta även detta när nytta och effekter 

undersöks. Somers och Nelson (2003) och Dehning och Richardson (2002) påpekar att 

processförändringarna är kritiska att undersöka, eftersom de till stor del möjliggör 

nyttan. Vikten av att förstå den potentiella förändring som skett inom ett företag 

poängteras, för att på ett korrekt sätt kunna uppfatta hur fördelarna har uppstått. 

Wieder, Booth, Matolcsy och Ossimitz (2006) diskuterar också samma sak. De menar att 

ERP-systemen för in sin logik i organisationen och därigenom mer eller mindre tvingar 

de anställda att tänka om i termer av integrerade processer och ändra på det sätt som 

exempelvis produktion och kontroll utförs.  

Figur 1 Effekter av IT på företag 

 

Källa: Dehning & Richardson 2002 (egen framställning) 

I tidigare forskning, speciellt på 1990-talet, nämns frekvent Business Process Re-

engineering (BPR). I grund och botten är BPR en teori om förändringar i verksamheten 

på ett mycket radikalare sätt än det som nämnts tidigare i denna avhandling. Det 

grundläggande bakom idén är en fullständig revidering av de mest centrala processerna 

i företaget. Davenport (2000:143) menar att detta inte innebär att företag förbättrar sina 

befintliga processer, utan istället helt och hållet skrotar dessa och bygger upp nya från 

grunden och sedan implementerar ett ERP-system som stöd för de nyutvecklade 

processerna.  

2.4 Realisering av nyttan 

Den potentiella nyttan som en implementering av ett ERP-system medför för 

verksamheten realiseras inte över en natt. Forskare är eniga om att alla fördelar inte 

kommer på en gång, utan att företag noterar nyttan över ett längre tidsintervall (Gattiker 

& Goodhue 2005; Shang & Seddon 2002).  

I tidigare forskning finns det ett flertal olika teoretiska modeller för implementering av 

ett ERP-system. Även om modellerna är olika, är de flesta av dem ändå i stora drag 

uppbyggda kring samma skeden och faser, det vill säga (1) en planeringsfas, (2) själva 
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implementeringen och (3) livet efter implementeringen (Ross & Vitale 2000; Markus, 

Axline, Petrie & Tanis 2000; Ahituv, Neumann & Zviran 2002). I den första fasen, 

planeringsfasen, besluter företaget om systemet och inför det i organisationen. Här gör 

företaget allt förarbete, konfigurerar programvaran, utbildar användare och konverterar 

tidigare data för att fungera i det nya systemet. I den andra fasen, implementeringen, 

inleder företaget med att testa det nya systemet. Ofta tillåts systemet köras parallellt med 

det (eller de) äldre system som företaget tidigare använt sig av. I den här fasen görs också 

övergången till det nya systemet. Fasen avslutas när man återgått till normal verksamhet 

och fullt ut använder sig av det nya systemet. Den tredje fasen, livet efter 

implementeringen, innebär fullständig, normal verksamhet. Fasen fortgår ända tills 

systemet uppdateras eller ersätts av någonting annat. Det är också här som de flesta 

fördelarna börjar visa sig och det är möjligt att studera vilken nytta företaget erhållit av 

implementeringen. (Markus et al. 2000)  

Företag upplever ofta en nedgångsfas direkt efter implementeringen, vilket kort 

illustreras med hjälp av modellen av Ross & Vitale (2000) i figur 2. De har delat in 

implementeringsprocessen i fem olika faser. Tre av dessa fem utspelar sig efter själva 

implementeringen. De fem olika faserna som Ross och Vitale nämner är (1) ERP design, 

(2) implementering, (3) stabilisering, (4) fortsatt förbättring och (5) transformation 

[egen översättning]2.  

Figur 2 Modell av implementeringsprocessen 

 

Källa: Ross & Vitale 2000 (egen framställning) 

                                                        
2 (1) design, (2) implementation, (3) stabilization, (4) continuous improvement, (5) transformation 
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I figur 2 illustreras Ross och Vitales (2000) modell av en ERP-implementering med hjälp 

av en kurva. En nedgång upplevs i samband med, och efter, implementeringen, varefter 

företaget sakta återhämtar sig och fördelarna så småningom börjar visa sig. Författarna 

menar att det är i den fjärde fasen, fortsatt förbättring, som man kan börja se resultat. 

Ross och Vitale (2000) anger inte någon exakt tidsram för nyttorealiseringen. Vad som 

står klart är att det bland forskare råder konsensus om att en nedgångsfas följer efter en 

ERP-implementering (Markus et al. 2000; Ross & Vitale 2000). Nyttan torde alltså 

realiseras någon gång efter denna nedgångsfas. Gattiker och Goodhue (2005) menar att 

det tar ett till två år efter implementeringen innan företaget börjar märka av fördelarna. 

Stöd för det här ges av Deloitte Consulting (1999) och Matolcsy, Booth och Wieder 

(2005). Nyttan börjar alltså uppkomma efter nedgångsfasen, vilket är mellan ett och två 

år efter implementeringen.  

I en modell över fördelar med ERP-system utvecklad av Shang och Seddon (2002) har 

författarna delat upp fördelarna i fem olika områden. Dessa områden (operativa 

fördelar, fördelar för ledningen, strategiska fördelar, fördelar i IT-infrastruktur och 

organisatoriska fördelar [egen översättning]3) kommer att diskuteras mera utförligt i 

avsnitt 2.5.1 i denna avhandling. Utöver detta behandlar författarna också tidsaspekten 

på nyttorealiseringen på de fem olika områdena, vilket kort behandlas här.  

Figur 3 Tidsaxel över nyttorealiseringen 

Källa: Shang & Seddon 2002 (egen framställning) 

Shang och Seddons (2002) tidsaspekt på nyttorealiseringen illustreras i figur 3. De 

operativa fördelarna och fördelar för ledningen förväntas börja realiseras inom ett till två 

år efter implementeringen. Tidiga problem som företag väntas stöta på är tidskrävande 

datainmatning. De organisatoriska fördelarna förväntas realiseras inom två till tre år. 

Tidiga problem som företag väntas stöta på är låg arbetsmoral som en följd av mycket 

extra arbete genast efter implementeringen samt fel i data. Tidsaspekten här är lite 

                                                        
3 Operational benefits, Managerial benefits, Strategic benefits, IT infrastructure benefits, Organizational 

benefits 
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längre än för operativa fördelar och ledningens fördelar, eftersom det antas ta längre för 

användarna att glömma de initiala problemen och bygga upp kunskap om systemet. De 

strategiska fördelarna och fördelarna i IT-infrastruktur har ingen tydligt angiven 

tidsram. Författarna menar att dessa realiseras olika beroende på exakt vad företaget 

planerat använda systemet till (strategiska fördelar) och gradvis ökar vartefter systemet 

expanderas (fördelar i IT-infrastruktur). Tidiga problem som företag väntas stöta på är 

förlusten av konkurrensfördelar när konkurrenter använder liknande system samt icke 

flexibla systemförändringar och frekventa systemuppdateringar. De operativa och 

organisatoriska fördelarna upplever båda en nedgång genast efter implementeringen. 

Detta har enligt författarna sin förklaring i förändrade processer inom företaget.  

Poston och Grabski (2001) har undersökt den inverkan som ERP-system har på 

finansiella mått. Via en studie på 50 företag har de kommit fram till att kostnaden för 

sålda varor i relation till inkomsten minskade markant under det tredje året efter 

implementeringen. En nederländsk studie på små och medelstora företag påvisar att det 

tagit mindre än tre år innan organisatoriska fördelar har observerats (De Loo, Bots, 

Louwrink, Meeuwsen, van Moorsel & Rozel 2013), vilket också Nicolaou (2004), som 

förespråkar en tvåårsperiod, ger medhåll för. Samtidigt menar bland andra Kallunki, 

Laitinen och Silvola (2011) att det krävs åtminstone tre år innan nyttan realiseras. 

Annan, lite äldre forskning, pekar på att det kan ta upp till mellan fyra och fem år innan 

nyttan realiseras (Wah 2000; Knorr 1999 (citerad av Poston & Grabski 2001); Wortmann 

1998 (citerad av Poston & Grabski 2001)).   

Även om det inte finns en klar brytpunkt för exakt när ett företag uppnår nytta av ett 

ERP-system, råder det ändå konsensus bland forskare om att det finns en 

fördröjningsperiod innan företag börjar observera fördelarna efter implementeringen. 

Meningarna är delade om exakt hur lång denna period är, samtidigt som alla fördelar 

inte heller realiseras på en gång. Baserat på tidigare forskning kan konstateras att 

fördröjningsperioden är mellan ett till fem år av oavbruten systemanvändning efter 

implementeringen. Ett år kan här anses vara ett extremvärde, eftersom majoriteten av 

forskarna förespråkar två till tre år och mer.  

2.5 Hur nytta kan mätas 

Att mäta nyttan av en investering, vilken som helst, är inte så enkelt som det till en början 

kanske kan verka. Om en investering medför att produktionen, och därmed också 

försäljningen, kan fördubblas är det enkel matematik, men oftast är situationen mycket 
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komplexare än så. Nyttan med en ERP-investering är inget undantag. För det första är 

det ofta svårt att avgöra exakt när själva implementeringen är utförd och vilka kostnader 

som ska hänföras just till den. Vidare är det heller inte det lättaste att identifiera den 

nytta som uppstått, både direkt och indirekt, eller att hitta ett mått för denna nytta, 

eftersom det inte nödvändigtvis rör sig om siffror. Olika sätt för hur nyttan av ett ERP-

system kan mätas presenteras nedan. Dels tas två ramverk över fördelar upp, dels 

presenteras också en omarbetad version av det balanserade styrkortet. 

2.5.1 Ramverk över fördelar 

Shang och Seddon (2002) har på basis av tidigare forskning utvecklat ett ramverk över 

fördelar. De delar upp nyttan i fem dimensioner, som alla har 3–6 underdimensioner. 

Totalt utgörs ramverket av 21 underdimensioner. Forskarna har använt en kombination 

av analyser av ERP-systems egenskaper, tidigare forskning och intervjuer för att 

sammanställa detta ramverk. Tabell 2 visar en sammanfattning av de olika fördelarna 

som dessa författare utvecklat. 

De operativa fördelarna gäller till stor del återkommande, repetitiva aktiviteter. 

Historiskt sett har informationsteknik utvecklats för att bland annat automatisera 

aktiviteter som dessa. Genom att strömlinjeforma processerna kan man uppnå fördelar 

i form av snabbhet, lägre behov av arbetskraft och ökade volymer. (Shang & Seddon 

2002) 

Ledningens uppgift är att hålla koll på företagets resurser, övervaka och följa upp 

verksamheten och fatta strategiska beslut. De beslut som fattas baserar sig till stor del på 

information och rapporter. Fördelar för ledningen uppnås genom bättre, mera 

lättillgänglig och snabbare information. De strategiska fördelarna är på sätt och vis 

också länkade till detta. Strategiska fördelar handlar dock om mer än så. Tack vare högre 

produktivitet och bättre resurshantering är det möjligt att utveckla produkter med 

konkurrensfördelar till ett lägre pris. Ett ERP-system ger också företaget möjligheten att 

i realtid vara direkt ihopkopplat till såväl kunder som affärspartner. (Shang & Seddon 

2002) 

Utbyggnaden av IT-infrastrukturen är en av grundstenarna i varje system. Genom att ha 

den senaste tekniken och en välutvecklad infrastruktur bereder man vägen för de 

potentiella fördelar som ett välfungerande ERP-system kan ge. IT-infrastrukturen i sig 

medför flexibilitet inför framtiden. Även om en stor del av IT-budgeten ofta är reserverad 
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för utbyggnad av infrastrukturen, och detta alltid är en stor kostnad, innebär en 

välutvecklad infrastruktur också lägre marginalkostnader. (Shang & Seddon 2002) 

 
Tabell 2 Ramverk över fördelar 

Dimension Underdimension  

Operativa fördelar  Minskar kostnaderna 

 Ökar omsättningshastigheterna 

 Förbättrar produktiviteten 

 Förbättrar kvaliteten 

 Förbättrar kundservicen 

Fördelar för ledningen  Förbättrar resurshanteringen 

 Förbättrar beslutsfattandet och 
planeringen 

 Förbättrar prestandan 

Strategiska fördelar  Stöder företagstillväxt 

 Stöder företagets förbindelser 

 Bygger företagsinnovationer 

 Bygger kostnadsledarskap 

 Genererar produktdifferentiering 

 Skapar externa kontakter 

Fördelar i IT-infrastruktur  Bygger flexibilitet för nuvarande 
och framtida förändringar 

 Minskar IT-kostnaderna 

 Ökar kapaciteten för IT-
infrastrukturen 

Organisatoriska fördelar  Ändrar arbetsmönster 

 Underlättar företagsinlärning och 
ökar arbetstagarnas kompetens 

 Utvecklar egenmakt 

 Bygger gemensamma visioner 

Källa: Shang & Seddon 2002 (egen framställning) 

 

Organisatoriska fördelar kan exempelvis vara de anställdas syn på företaget, inlärning, 

gemensamma visioner och dylikt. Dessa fördelar uppstår till följd av bättre 

kommunikation och samförstånd mellan anställda. Ett smidigare informationsflöde 

uppkommer helt enkelt. (Shang & Seddon 2002) 

O’Leary (2004) har gjort en förnyad studie baserat på en modell som tidigare 

presenterats av Deloitte Consulting (1998). Här delas fördelarna upp i materiella och 

immateriella fördelar, som presenteras i tabell 3. De fördelar som presenteras har 

uppstått genom undersökningar på amerikanska företag som har implementerat ett visst 

ERP-system. Totalt har 25 företag i tillverknings-, hårdvaru- och mjukvarubranschen 
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undersökts. Data från undersökningen har kategoriserats på basis av Deloitte 

Consultings (1998) tidigare modell.  

Företagen i O’Learys (2004) undersökning har själva fått räkna upp de fördelar som de 

upplever att de kan identifiera efter att de tagit i bruk ERP-systemet. Således kan företag 

alltså nämna fler än en fördel. De mest nämnda materiella fördelarna är förkortad tid för 

uppgörande av bokslut (44 % av de undersökta företagen har nämnt denna fördel), 

förbättrad orderhantering (36 %) och produktivitetsökning (20 %). På den immateriella 

sidan är de vanligaste fördelarna information/synlighet (64 %), integration (44 %), 

kundorientering (40 %) och flexibilitet (40 %). Utöver detta tillkom också en rad nya 

fördelar, som inte fanns med i Deloitte Consultings (1998) ursprungliga undersökning. 

De största nytillkomna fördelarna är tillväxt (20 %), ingen överflödig datainmatning (20 

%), ändrad affärsmodell/konkurrensfördel (16 %) och hastighet/snabbhet (16 %).  

Tabell 3 Fördelar av ERP-system 

Materiella fördelar Immateriella fördelar 

 Lagerminskning 

 Personalminskning 

 Produktivitetsökning 

 Förbättrad orderhantering 

 Tidsminskning vid uppgörande 
av bokslut 

 IT-kostnadsminskning 

 Minskning av kostnader vid 
upphandel 

 Förbättring i Cash Management 

 Ökning i omsättning/vinst 

 Minskning av transport- och 
logistikkostnader 

 Minskning i underhållskostnader 

 Tidtabellsenliga leveranser 

 Information/transparens 

 Nya förbättrade processer 

 Kundorientering 

 Kostnadsminskning 

 Integrering 

 Standardisering 

 Flexibilitet 

 Globalisering 

 År 2000-problemet 

 Affärsresultat 

 Tillgång/efterfrågekedja 

Källa: O’Leary 2004 (egen framställning) 

2.5.2 Det balanserade styrkortet 

Många forskare lyfter fram det balanserade styrkortet, som lanserades av Kaplan och 

Norton (1996), som ett sätt att mäta nytta med ERP-system. Styrkortet tar fram interna 

processfördelar, kundfördelar, finansiella fördelar och innovationsfördelar. (Rosemann 

& Wiese 1999; Markus & Tanis 2000)  

Idén om att använda det ursprungliga styrkortet som sådant för att mäta nyttan med 

ERP-system har kritiserats i senare forskning, eftersom ramverket inte nödvändigtvis 
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ger en bra helhetsbild. Forskare menar att styrkortet endast är lämpligt om syftet är att 

kartlägga de fördelar som uppstått. Ett antal forskare rekommenderar att fördelarna bör 

kunna kopplas till de ursprungliga bakomliggande motiven till ERP-implementeringen, 

vilket inte inkluderas i det balanserade styrkortet. Också tidsramen för när nyttan 

realiseras, vilket poängteras vara väldigt viktigt, faller utanför detta ramverk. (Markus et 

al. 2000; Chand, Hachey, Hunton, Owhoso & Vasudevan 2005) 

För att bättre fylla behovet av ett mera utvecklat ramverk har Chand et al. (2005) gjort 

en fallstudie i ett internationellt företag som implementerat ett stort ERP-system. 

Forskarna presenterar ett utvecklat ramverk som är en kombination av de fyra 

dimensionerna i Kaplan och Nortons (1996) balanserade styrkort och Zuboffs (1985) tre 

avsikter för användning av informationssystem: automatisera, informera och 

transformera [egen översättning]4. Automatiseringen sker genom operativa fördelar, 

informeringen genom taktiska fördelar och transformeringen genom strategiska 

fördelar. Chand et al. (2005) benämner detta ERP-styrkort [egen översättning] 5 . 

Styrkortet presenteras i tabell 4. 

Processfördelar erhålls genom förbättrad processeffektivitet som har sin grund i 

operativa fördelar såsom ökad produktion och en mindre mängd fel och förbättrat 

beslutsfattande som har sin grund i taktiska fördelar såsom bättre planering av jobb och 

bättre tillgång till information. Även flexibilitet att anpassa sig till förändringar, som har 

sin grund i strategiska fördelar såsom en smidigare anpassning vid teknikförändring, 

lagförändring och konkurrensförändring, skapar processfördelar. (Chand et al. 2005) 

  

                                                        
4 Automate, informate, transformate 
5 ERP scorecard 
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Tabell 4 ERP-styrkort 

ERP 
fördelar 

Processfördelar Kundfördelar Finansiella 
fördelar 

Lärande- och 
innovationsförde
lar 

Automatisera 
 
Operativa 
fördelar 

Mål: 
Förbättrad 
processeffektivitet 
 
 
Fördelar: 
Minskad felmängd 
Snabbare 
processering 
Ökad produktion 

Mål: 
Effektivare 
bemötande av 
kundbehov 
 
Fördelar: 
Förbättrad svarstid 
Minskade 
kundklagomål 
Minskade fel 

Mål: 
Minska kostnaderna 
 
 
 
Fördelar: 
Minskad 
lagerhållningskostn
ad 
Minskad 
arbetskraftskostnad 

Mål: 
Öka produktiviteten 
 
 
 
Fördelar: 
Användarnas 
medverkan 

Informera 
 
Taktiska 
fördelar 

Mål: 
Förbättrat 
beslutsfattande 
 
 
Fördelar: 
Bättre planering och 
uppdelning av jobb 
Bättre tillgång till 
information 
Bättre kontroll 

Mål: 
Identifiera och 
bemöta kundernas 
behov proaktivt 
 
Fördelar: 
Bättre koll på 
kundförväntningar 
Bättre kundnöjdhet 
Förbättrad 
schemaläggning och 
distribution 

Mål: 
Öka intäkterna 
 
 
 
Fördelar: 
Bättre 
prognostisering 
Ökad 
marknadsandel 

Mål: 
Göra arbetstagarna 
till effektivare 
beslutsfattare 
 
Fördelar: 
Utbildning för att 
hitta rätt 
information i 
systemet 
Utbildning för 
beslutsfattande 
Makt för anställda 
att fatta egna beslut 

Transformera 
 
Strategiska 
fördelar 

Mål: 
Mer flexibilitet att 
anpassa sig till 
förändringar 
 
Fördelar: 
Lättare anpassning 
vid förändring i 
teknik, lagar och 
konkurrens 

Mål: 
Bättre bemötande av 
nya kunder eller nya 
behov 
 
Fördelar: 
Ökad kundbas 
Partnerskap med 
kunder 

Mål: 
Öka 
marknadsvärdet 
 
 
Fördelar: 
Tillväxt 
Nya marknader 

Mål: 
Regelbundet 
mottagande av 
förändringar 
 
Fördelar: 
Förändringsledning 

Källa: Chand et al. 2005 (egen framställning) 

 

Kundfördelar erhålls genom effektivare bemötande av kundbehov som har sin grund i 

operativa fördelar såsom förbättrad svarstid, ett minskat antal reklamationer och helt 

enkelt färre fel. Här ingår även en aktivare identifiering av kundbehov som härstammar 

från taktiska fördelar såsom bättre överblick över kundförväntningar och en bättre 

schemaläggning och distribution, samt bättre bemötande av nya kunder eller nya behov 

som grundar sig i strategiska fördelar såsom en ökad kundbas och partnerskap med 

kunder.  (Chand et al. 2005) 

Finansiella fördelar uppnås genom minskade kostnader som härrör sig från operativa 

fördelar såsom minskad lagerhållningskostnad och minskad arbetskraftskostnad samt 

ökade intäkter som härrör sig från taktiska fördelar såsom bättre prognostisering och 

ökade marknadsandelar. Även ökat marknadsvärde som härrör sig från strategiska 
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fördelar såsom tillväxt och andelar på nya marknader skapar finansiella fördelar. (Chand 

et al. 2005) 

Lärande- och innovationsfördelar fås genom ökad produktivitet som har sin grund i 

operativa fördelar såsom aktiv medverkan av användarna vid ibruktagandet av systemet 

och effektivare beslutsfattande av arbetstagarna som har sin grund i taktiska fördelar 

såsom utbildning för användarna och egenmakt att fatta beslut. Också regelbundet 

mottagande av förändringar som har sin grund i strategiska fördelar såsom 

förändringsledning genererar lärande- och innovationsfördelar. (Chand et al. 2005) 

2.6 Tidigare forskning i nyttan av ERP-system i små och medelstora 

företag 

Tidigare forskning i ERP-system i små och medelstora företag är begränsad. 

Forskningen i effekter av ERP-system i små och medelstora företag är ännu mer 

begränsad. Endast ett fåtal studier är gjorda på detta område och forskare påpekar ofta 

denna brist (bl.a. Bohórquez & Esteves 2008; De Loo et al. 2013). En trolig förklaring till 

varför denna brist finns är det faktum att marknaden tidigare varit starkt koncentrerad 

till stora företag. I och med att ERP-implementeringen i stora företag nästan stagnerat 

på senare år har fokus istället flyttat till små och medelstora företag. Forskningen i ERP-

system i små och medelstora företag har därför nyligen tagit fart. (Haddara & Zach 2011)  

I en studie av Kale, Banwait och Laroiya (2010) undersöks 130 indiska små och 

medelstora företag efter en ERP-implementering. Studien är gjord som en 

enkätundersökning, där idén är att företagen ska identifiera sig med en rad materiella 

och immateriella fördelar som forskarna presenterar. De största materiella fördelarna 

som studien visar att företagen erhållit tack vare sitt ERP-system är minskat lager, 

förbättrad kundservice, minskad planeringstid och minskad ledtid. De största 

immateriella fördelarna är förbättrat beslutsfattande, strömlinjeformning av 

affärsprocesserna, mer tidsenlig information och förbättrad kommunikation.  

I en annan, ej ännu publicerad, indisk studie av Bharathi och Rakesh (2012) har 

författarna undersökt 28 små och medelstora företag i tillverknings- och 

logistikbranschen. De menar att de förbättrade interna processerna som ett företag får 

efter en implementering markant ökar dess förmåga att erhålla finansiella fördelar. 

Författarna kommer i sin studie också fram till att små och medelstora företag som tagit 

i bruk ett ERP-system har en förmåga att driva sin affärsverksamhet till en lägre kostnad, 
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hantera sina existerande uppgifter på ett mera effektivt sätt och snabbt kunna göra 

positiva förändringar i sina processer. 

De Loo et al. (2012) har utfört en studie på 21 ERP-implementerande och 19 icke-

implementerande små och medelstora nederländska företag. I studien undersöker 

forskarna företagens icke-finansiella resultat under en treårsperiod efter 

implementeringen. De observerar en positiv förändring, alltså en ökning i det icke-

finansiella resultatet och de organisatoriska fördelarna, för båda grupperna under 

undersökningsperioden. En liten skillnad till fördel för den implementerande gruppen 

framkommer dock. Skillnaden anses tillräcklig för att påvisa att forskarnas hypotes om 

att de organisatoriska fördelarna är signifikant större för ERP-implementerande företag 

än för icke-implementerande företag ska kunna accepteras.  

Velcu (2008) har utfört en multipel fallstudie på åtta finländska små och medelstora 

företag. Undersökningen pekar på att företagen har erhållit interna processfördelar, 

kundfördelar och finansiella fördelar som en följd av ERP-implementeringen. De interna 

processfördelarna visade sig i bättre transparens, snabbare utförande av 

redovisningsuppgifter, mer lättillgänglig information och snabbare omloppshastigheter. 

Erhållna kundfördelar karakteriserades av förbättrad kundservice och en mer felfri 

fakturering. De finansiella fördelarna bestod av lägre kostnader och stabilare 

vinstmarginaler.  

2.7 Risker med ERP-system 

De potentiella fördelarna som kan uppnås med hjälp av ett ERP-system är många. 

Nackdelar existerar också, men de framgår inte riktigt på samma sätt. Med ett ERP-

system som är taget i bruk på rätt sätt och fungerar som det ska uppkommer egentligen 

inte några nackdelar. Nackdelarna, eller riskerna, är istället väldigt långt knutna till 

implementeringsprocessen. Risk definieras som ”ett problem som inte ännu uppstått, 

men som kan orsaka förlust eller vara ett hot för projektets framgång om det uppstår” 

(Wiegers 1998:1). De risker som är relaterade till användningen av ett fungerande system 

är närmast mänskliga. En av de större användningsriskerna som diskuteras är felaktig 

data som uppstår vid manuell datainmatning. 
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2.7.1 Risker vid implementeringen 

Som tidigare nämnts i denna avhandling är beslutet att implementera ett ERP-system 

ett stort steg, eftersom systemen är väldigt omfattande. Detta är också orsaken till två av 

de stora nackdelarna, nämligen kostnads- och tidsfrågan. Systemen är oerhört dyra, och 

den tid det tar att fullt ut implementera ett system kan vara flera år. (Mabert et al. 2003a) 

Andra nackdelar som nämns i tidigare forskning behandlar bland annat hur systemen 

passar in i organisationen och på vilket sätt kunskapen både existerar inom 

organisationen och hur den överförs till slutanvändarna. Sumner (2000) har i en 

multipel fallstudie bland annat kommit fram till att en stor riskfaktor är att företaget 

misslyckas med att ändra på dess interna processer så att de passar ihop med det nya 

systemet. Vidare konstaterar Sumner (2000) också att svårigheter i att blanda intern och 

extern kunskap vid ibruktagandet på ett effektivt sätt och en bristande utbildning av 

slutanvändarna är stora risker.  

Sumner (2000) nämner också svårigheter i att integrera det nya systemet i verksamheten 

och försök att sammanlänka det nya ERP-systemet med de tidigare använda systemen 

som stora risker. Detta kan knytas till det faktum som nämnts tidigare i denna 

avhandling, nämligen att fördelar inte kan uppnås om systemet inte används på rätt sätt.  

I figur 2 av Ross och Vitale (2000) illustrerades med hjälp av en kurva ett typexempel på 

hur en ERP-implementering kan se ut. Fasen mellan implementerings- och 

stabiliseringsfasen brukar benämnas förtvivlans dal6, vilket symboliserar det stadium 

som företag befinner sig i innan de riktigt vet huruvida nyttan av ERP-systemet kommer 

att realiseras eller inte (Lee & Lee 2004). De risker som diskuterats i detta avsnitt är 

kritiska komponenter för att ta sig ur denna dal. Lee och Lee (2004) väljer att lägga 

särskild tyngd på effektivt förändringsarbete i samband med en implementering. De 

anser att det är den drivande faktorn till huruvida företag kan uppnå de utlovade 

fördelarna eller inte. 

2.7.2 Datakvalitet 

Utöver risker som är mer eller mindre bundna till implementeringsprocessen eller de 

förändringar som kommer med den, finns också den mänskliga faktorn i samband med 

användningen. De data som används i systemet matas in både manuellt och elektroniskt 

och organiseras sedan av systemet för att kunna användas vid beslutsfattande (Vosburg 

                                                        
6 Valley of despair 
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& Kumar 2001). Ett av de fundamentala problemen, som det i början var tänkt att de 

tidiga ERP-systemen skulle lösa, var frågor kring datakvalitet, vilket innebär att det är 

viktigt att de data som matas in i systemen är korrekta. Korrekta data är också kritiskt 

för att systemet ska fungera som planerat. Felaktiga data leder till att beslut fattas på 

felaktiga grunder, vilket kan få fatala konsekvenser. (Marsh 2005) 

Datakvalitet kan definieras som det samband som finns mellan hur data presenteras av 

ERP-systemet och hur samma data uppfattas i den verkliga världen (Park & Kusiak 

2005). Baserat på tidigare studier konstaterar Marsh (2005) att 75 % av alla 

organisationer någon gång har identifierat kostnader till följd av dålig datakvalitet. 

Samtidigt konstaterar han även att det är mycket vanligt att organisationer överskattar 

sin datakvalitet och underskattar de kostnader som inkorrekta data medför, något som i 

värsta fall kan bli ett dråpslag. Marsh (2005) framhåller också att mindre än hälften av 

organisationerna kan medge att de känner sig mycket självsäkra gällande sin 

datakvalitet. 

I affärsvärlden är det närmast allmän praxis att tolerera felaktiga data till en viss grad. 

Hellre än att ta tag i saken och eliminera felaktiga data, låter man felen helt enkelt vara. 

(Marsh 2005) Vosburg och Kumar (2001) menar att en viktig del i hur man lyckas med 

ett ERP-system och minimerar riskerna, är att ge användarna tid att acceptera de 

förändringar som följer med systemet. Idén med detta är att komma bort från allmän 

praxis och sådana rutiner som kan störa systemet, exempelvis det faktum att felaktiga 

data tolereras. På det här sättet lyckas man också ta bort kommentarer som ”vi har alltid 

gjort det så här”. (Vosburg & Kumar 2001:31) 

2.8 Utveckling av avhandlingens undersökningsmodell 

Genom att ta i bruk ett ERP-system ska ett företag kunna erhålla en mängd fördelar. 

Även om de förväntade fördelarna är många, visar studier ändå att en stor del av 

implementerande företag inte erhåller den nytta som de förväntat sig (Wang et al. 2007). 

Tidigare forskning som gjorts i ämnet har till stor del varit koncentrerad på stora företag. 

Över 99 % av företagen i Finland klassificeras som små eller medelstora, vilket ur ett 

finländskt perspektiv gör detta till ett attraktivt forskningsområde. Små och medelstora 

företag utgör idag också den marknad där ERP-system implementeras mest frekvent (De 

Loo et al. 2013). På samma gång är realiseringen av ERP-systemens nytta av väldigt stor 

vikt i små och medelstora företag, eftersom ibruktagandet innebär en stor omställning 

och stora kostnader, samtidigt som mindre företag har knappa resurser. En 
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implementering av ett ERP-system utgör också en större procentuell kostnad i relation 

till omsättningen för mindre företag än vad den gör för stora företag (Mabert et al. 

2003b).  

Tidigare forskning har studerat nyttan med ERP-system på olika sätt. Shang och 

Seddons ramverk över fördelar från 2002 delar in nyttan i fem olika dimensioner. 

Genom att dela in nyttan i dimensionerna operativa fördelar, fördelar för ledningen, 

strategiska fördelar, fördelar i IT-infrastruktur och organisatoriska fördelar ges en bra 

helhetsbild av ett företags verkliga situation. De slutgiltiga fördelarna, det vill säga den 

upplevda nyttan kommer således i denna avhandling att mätas med hjälp av Shang och 

Seddons (2002) ramverk. Ramverket fungerar bra för den typ av undersökning som 

kommer att göras, eftersom det består av en rad konkreta fördelar. Med konkreta 

fördelar som utgångspunkt är det smidigare att ställa frågor, vilket troligen leder till mera 

trovärdiga svar. På samma gång är det inte fullt lika avancerat som exempelvis ERP-

styrkortet av Chand et al. (2005), vilket också gör att Shang och Seddons (2002) ramverk 

troligen är lättare för respondenterna att relatera till. 

Avhandlingen ska genom användandet av en undersökningsmodell testa de faktorer som 

kan förklara den upplevda nyttan av ett ERP-system. Modellen som presenteras i slutet 

av detta avsnitt försöker därför åstadkomma en testbar teori för detta ändamål. 

Variablerna i modellen och deras sekventiella ordning har byggts upp baserat på de 

tidigare studier som diskuterats i avhandlingens teoretiska referensram. Härnäst 

utvecklas modellen med tillhörande hypoteser. 

Före implementeringen identifieras ett behov i form av förväntad nytta. Detta är 

företagets bakomliggande motiv till införandet av ett ERP-system, och således de 

områden där företaget förväntar förbättring eller förändring efter en investering i IT. 

(Umble et al. 2003) Högre förväntad nytta torde alltså leda till en större IT-investering, 

vilket testas genom hypotesen H1. 

H1: Högre förväntad nytta är positivt relaterad till mer omfattande IT-investeringar. 

Att ERP-systemet och företaget som sådant ska passa som hand i handske är närmast en 

utopi. Kettunen och Simons (2001) menar att företag måste göra vissa förändringar i 

affärsprocesserna för att få systemet att passa ihop med företaget och på det sättet erhålla 

en effektivare affärsverksamhet. Ett mer omfattande system torde därför kräva mer 

omfattande processförändringar, vilket testas genom hypotesen H2. 
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H2: Mer omfattande IT-investeringar är positivt relaterade till större 

processförändringar. 

Peppard et al. (2007) påpekar att ett ERP-system i sig nödvändigtvis inte genererar 

affärsnytta för företag. Den upplevda nyttan är i stället en kombination av både 

investeringen i systemet och förändringar i affärsverksamheten (Dehning & Richardson 

2002). Somers och Nelson (2003) poängterar att processförändringarna är kritiska att 

undersöka, eftersom de till stor del möjliggör nyttan. På samma sätt menar Velcu (2008) 

att förändringar i affärsprocesserna är positivt associerade med upplevda 

effektivitetsfördelar. En högre grad av processförändringar torde alltså innebära större 

upplevd nytta, vilket testas genom hypotesen H3. 

H3: En större grad av förändringar i affärsprocesserna är positivt relaterad till en 

större upplevd nytta. 

Markus och Tanis (2000) argumenterar för att den upplevda nyttan måste vara anknuten 

till den nytta som förväntas uppnås. I undersökningsmodellen, figur 4, som presenteras 

i slutet av kapitlet binds den förväntade nyttan till Shang och Seddons (2002) ramverk. 

Detta illustreras av kopplingen mellan ”förväntad nytta” och ”upplevd nytta” och testas 

genom hypotesen H4. 

H4: Den förväntade nyttan är positivt relaterad till den upplevda nyttan. 

Systemets användning förklarar hur mycket företaget slutligen kan få ut av systemet. 

Användningsgraden påverkar alltså den upplevda nyttan. Med detta i åtanke torde en 

högre användningsgrad leda till större upplevd nytta. (Nwankpa 2015) Detta antagande 

testas genom hypotesen H5.  

H5: En större systemanvändning är positivt relaterad till större upplevd nytta. 

Tidsaspekten är viktig vid nyttoutvärderingen. Tiden förklarar det faktum att nyttan inte 

genast erhålls utan istället realiseras över ett längre tidsintervall (Gattiker & Goodhue 

2005; Shang & Seddon 2002). Shang och Seddon (2002) menar att olika typer av 

fördelar realiseras efter olika lång tid, vilket i sin tur innebär att den upplevda nyttan 

torde bli större ju längre tid som förflutit sedan implementeringen. Samtidigt realiseras 

nyttan inte heller i all oändlighet utan en avtagande nytta i takt med att systemet 

föråldras har rapporterats (Chou & Chang 2008). Någon exakt tidsgräns för när nyttan 



 

 

26 

markant avtar finns inte, varför det också är svårt att testa just detta. Antagandet att tid 

påverkar den upplevda nyttan testas därför genom hypotesen H6.  

H6: Längre förfluten tid sedan implementeringen är positivt relaterat till större 

upplevd nytta. 

Avhandlingens undersökningsmodell illustreras nedan i figur 4. De relevanta studierna 

och modellerna från tidigare forskning som presenterats i den teoretiska referensramen 

binds samman i modellen. Den sekventiella ordningen mellan modellens delar har 

byggts upp av tidigare testade samband. Sambandet mellan delarna testas med hjälp av 

hypoteserna H1–H6 som presenterats tidigare i detta avsnitt. Undersökningsmodellen 

består av en basmodell innehållande variablerna förväntad nytta, investering i IT, 

processförändringar och upplevd nytta, samt en fullständig undersökningsmodell som 

utöver de redan nämnda variablerna kompletteras med variablerna systemets 

användning och tid. Avgränsningen mellan basmodell och fullständig 

undersökningsmodell illustreras i figuren med hjälp av den streckade ramen. 

Undersökningsmodellen är unik i och med att den skapats som en kombination av 

modeller och resultat från tidigare studier. Denna studie är således till vissa delar 

explorativ, eftersom sambanden i modellen inte tidigare testats tillsammans.  

Figur 4 Undersökningsmodell 
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3 FORSKNINGSUPPGIFT 

Detta kapitel beskriver upplägget för den empiriska undersökningen som gjorts i 

avhandlingen. Kapitlet redogör för forskningsmetoden, planeringen av enkäten och hur 

enkätfrågorna sammanhänger med de uppställda hypoteserna, val av sampel, utskick av 

enkäten och analysstrategin. 

Denna avhandling försöker använda teorier och modeller om ERP-system som uppstått 

genom forskning i stora företag på medelstora företag i Finland. Undersökningen ska 

besvara frågan huruvida medelstora företag upplever att de erhållit den nytta som 

eftersträvats när de valt att införa ett ERP-system i sin verksamhet.  

3.1 Undersökningsmetod 

Denna avhandling undersöker finländska medelstora företag i handel- och 

tillverkningsbranschens upplevda nytta av ibruktagandet av ett ERP-system. Utgående 

från de olika modellerna och undersökningarna som beskrevs i den teoretiska 

referensramen presenterades en undersökningsmodell i sammanfattningen av kapitel 2 

(figur 4). 

För att testa de hypoteser som ställts upp tillsammans med undersökningsmodellen 

används en kvantitativ forskningsmetod. Kvantitativ forskning genererar statistik genom 

att använda storskaliga undersökningsmetoder såsom exempelvis enkäter. En 

kvantitativ forskningsmetod når en stor skara respondenter, men kontakten med 

respondenterna är kortvarig. (Dawson 2007:16)  

Denna avhandling använder sig av en enkät. Det finns tre grundläggande typer av 

enkäter: enkäter med slutna frågor, öppna frågor eller en kombination av både slutna 

och öppna frågor. Enkäter med slutna frågor genererar kvantitativa data, medan öppna 

frågor genererar kvalitativa data även om undersökaren själv kan välja att kvantifiera 

svaren under analysstadiet. Det är vanligt att använda sig av enkäter som är en 

kombination av både öppna och slutna frågor. (Dawson 2007:32–33) Denna 

undersökning kommer i första hand att bestå av kvantitativa data i form av slutna frågor, 

men genom en öppen fråga kommer även kvalitativa data att samlas in. 

Inom de ekonomiska vetenskaperna är enkäter en av de populäraste metoderna för 

datainsamling (Ghauri & Grønhaug 2010:119). Vid en enkätundersökning besvarar 
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respondenterna själva skriftligen frågorna utan att undersökaren är närvarande 

(Sachdeva 2009:112). Fördelar med enkätundersökningar är att de är relativt billiga, 

undersökaren har ingen inverkan på svarandet, det är lätt att ställa också känsliga frågor, 

respondenterna kan fylla i enkäten när det bäst passar dem och det är en relativt snabb 

och smidig datainsamlingsmetod. (De Leeuw, Hox & Dillman 2008:113–114;130–133) 

Nackdelar med enkäter är att en väldigt tydlig formulering av frågorna krävs eftersom 

eventuella missförstånd inte kan förtydligas i och med att undersökaren inte är på plats, 

det uppstår en okontrollerad mätsituation samt att svar på frågor utan fasta 

svarsalternativ kan vara svåra att analysera (Schonlau, Fricker & Elliot 2002:14; Dawson 

2007:92). 

Det finns fyra antaganden om internetenkäter jämfört med andra traditionella 

undersökningsmedium.  Dessa fyra antaganden är att internetenkäter kräver mindre tid, 

de är åtminstone lika bra om inte bättre än traditionella enkäter, de är billigare att utföra 

och lättare att genomföra. (Schonlau et al. 2002:2–3) 

Internetenkäter är förmånligare än postenkäter om bara kostnaden för postavgifter och 

utskrift beaktas, eftersom internetenkäten inte har sådana kostnader. Däremot uppstår 

frågan gällande hur den tid som används för att konstruera internetenkäten ska 

prissättas. En oerfaren undersökare stöter lätt på tekniska problem som kan leda till att 

den kostnadsfördel som internetenkäten har gentemot postenkäten inte längre väger 

tyngre. (Schonlau et al. 2002:26–28) Postenkät har generellt sett högre svarsprocent än 

internetenkäter, medan internetenkäter har snabbare svarstid. Svarstiden för en 

internetenkät är cirka nio dagar, jämfört med svarstiden för en postenkät som är cirka 

14 dagar (Schonlau et al. 2002:21; 28). 

3.2 Data 

För att underlätta sammanställningen och hanteringen av det material som samlats in 

använder denna avhandling en internetenkät. Internetenkäten gör det också lättare att 

följa upp vem som inte har svarat och skicka påminnelser enbart till dessa (Dawson 

2007:56). Vid uppgörandet av internetenkäten används verktyget Webropol. 

Data som samlas in genom enkäten är primärdata. Fördelarna med primärdata är att 

data hänger ihop med de forskningsfrågor och mål som finns uppställda, eftersom 

forskaren själv bestämmer vilka data som ska samlas in. De största nackdelarna med 
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primärdata är att det kan vara svårt att få tillgång till målgruppen, tidsdrygt att få in svar 

och att det kan vara kostsamt. (Ghauri & Grønhaug 2010:99–100) 

3.3 Enkätplanering 

Enkäten (bilaga 1) är baserad på de hypoteser som formulerats i den teoretiska 

referensramen. Totalt ställdes sex hypoteser upp. Målet vid planeringen av enkäten är 

att göra den så kort som möjligt och således inkludera endast det som är absolut 

nödvändigt för utförandet av undersökningen för att på så sätt om möjligt kunna 

förbättra svarsprocenten. Egna erfarenheter visar nämligen att enkätundersökningar 

inte alltid blir ifyllda, men sannolikheten ökar markant ju kortare enkäterna är.  

Enkäten görs upp på både svenska och finska. Eftersom enkäten skickas ut till finländska 

företag kan det förväntas att ett av dessa språk är respondenternas modersmål. 

Respondenterna ges således möjligheten att svara på det språk som de själva anser vara 

lättast för dem. Enkäten planeras och görs på svenska, varefter den översätts till finska. 

Den finskspråkiga versionen kontrolleras även av finskspråkiga för att få ett korrekt och 

felfritt språk.  

Enkäten undersöker både företag som för tillfället använder sig av ett ERP-system och 

företag som inte gör det. Detta poängterades även i följebrevet (bilaga 3) för att inte 

avskräcka företag som inte använder ett sådant system från att delta i undersökningen.  

Fråga 1 undersöker företagets situation, det vill säga om företaget använder ett ERP-

system eller inte, och i vilken utsträckning. Beroende på företagens situation ombeds 

respondenterna efter fråga 1 att besvara olika delar av enkäten. Tabell 5 nedan redogör 

för vilka delar av enkäten som besvaras beroende på företagets situation. 

Tabell 5 Uppdelningen av enkätens delområden 

Företagets ERP-situation Enkätfråga nr. 

Använder för tillfället 1, 5–12 

Tar i bruk eller planerar att ta i bruk 1, 4, 12 

Inga planer på att ta i bruk 1–3, 12 

 

Frågorna 2 och 3 behandlar orsaker till varför företaget inte använder ett ERP-system 

och vilka substitut som istället utnyttjas. Fråga 4 undersöker vilka bakomliggande motiv 
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företaget har haft för att ta i bruk ett ERP-system. Fråga 4 består av totalt 21 påståenden 

som besvaras genom att välja den siffra på en skala som bäst motsvarar företagets 

situation. En sjugradig Likert-skala, där 1 = helt av annan åsikt, 4 = vet inte eller har 

ingen bestämd åsikt och 7 = helt av samma åsikt, används. Frågorna 2–4 bidrar med 

statistik för de grupper företag som antingen håller på att ta i bruk, planerar att ta i bruk 

eller inte har några planer på att ta i bruk ett ERP-system. 

För företag som för tillfället använder ett ERP-system i sin verksamhet används fråga 1 

som grund för att testa de samband som är beroende av IT-investeringens omfattning, 

det vill säga hypoteserna H1 och H2. Fråga 5–11 besvaras endast av företag som för 

tillfället använder ett ERP-system i sin verksamhet. Fråga 5 samlar in den 

bakgrundsinformation som behövs för att undersöka det samband som är beroende av 

hur länge ERP-systemet använts, det vill säga hypotes H6.  

Påståendena i frågorna 6 används som grund för att testa sambanden mellan förväntad 

nytta och IT-investeringar och förväntad nytta och upplevd nytta i hypoteserna H1 och 

H4. Fråga 6 är utformad och besvaras på samma sätt som fråga 4. Fråga 7, som mäter de 

upplevda fördelarna av ERP-systemet, består av totalt 22 påståenden och besvaras 

genom att välja den siffra på en skala som bäst motsvarar företagets situation. En 

sjugradig Likert-skala, där 1 = helt av annan åsikt, 4 = vet inte eller har ingen bestämd 

åsikt och 7 = helt av samma åsikt, används. 

Påståendena i frågorna 8 och 9 används som grund för att testa de samband som är 

beroende av processförändringar som gjorts och i vilken utsträckning ERP-systemet 

används i företaget, det vill säga hypoteserna H2 och H3 samt H5. Frågorna består av 

fem respektive två påståenden och besvaras genom att välja den siffra på en skala som 

bäst motsvarar i vilken utsträckning företagen identifierar sig med påståendena. En 

sjugradig Likert-skala, där 1 = inte alls och 7 = oerhört mycket, används. 

Frågorna 10 och 11 bidrar med information om hur involverade respondenterna varit i 

ERP-systemets anskaffnings- och införandeprojekt. 

Alla respondenter, oberoende av om deras företag använder ett ERP-system eller inte, 

ombeds slutligen besvara fråga 12. Frågan är öppen och samlar således in allmänna, 

kvalitativa data från respondenterna.  

Tabell 6 nedan visar vilka enkätfrågor som används för att testa vilka hypoteser och från 

vilka källor frågorna är hämtade. En del av enkätfrågorna används för att testa fler än en 
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hypotes, samtidigt som vissa av enkätfrågorna inte testar hypoteser alls, utan istället 

bidrar med statistik och information om respondenterna. Tidigare källor kunde inte 

användas för att formulera enkätfrågor till alla uppställda hypoteser. Dessa enkätfrågor 

har istället själv formulerats med den teoretiska referensramen som grund. De flesta av 

enkätfrågorna innefattar flera påståenden vars avsikt är att mäta samma sak. 

Tabell 6 Enkätfrågor, hypoteser och källor 

Enkätfråga Hypotes Källa 

1 H1, H2  

2 – Aberdeen Group (2011) 

3 – Aberdeen Group (2011) 

4 – Shang & Seddon (2002, egen formulering) 

5 H6  

6 H1, H4 Shang & Seddon (2002, egen formulering) 

7 H3, H4 Yang & Su (2009) 

8 H2, H3 Hong & Kim (2002) 

  Gattiker & Goodhue (2002) 

  Madapusi (2008) 

9 H5 Nwankpa (2015) 

10 – Kaataja (2008) 

11 – Kaataja (2008) 

12 –  

 

De enkätfrågor som hämtats från tidigare studier har översatts från engelska och finska. 

Dessa frågor har alltså testats förut och är således validerade. De egna frågorna har inte 

testats tidigare. För att säkerställa att också dessa frågor fungerar och uppfattas på rätt 

sätt pilottestades enkäten på en ekonomiansvarig vid ett medelstort företag i 

Österbotten. Utöver detta har enkäten också lästs igenom av två ekonomer och två 

ekonomistuderande för att säkerställa att den uppfattas på rätt sätt och för att 

språkgranska den finska översättningen. 

Efter pilottestningen utfördes några små språkförändringar för att tydligare föra fram 

budskapet på ett mer lättförståeligt sätt till respondenterna. En kommentar av den 

ekonomiansvariga som utförde testet var att bättre rapporter för beslutsfattande var en 

av de största fördelarna som upplevdes i just det företaget. 
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3.4 Sampel 

Speciellt vid kvantitativa undersökningar är det viktigt att använda ett sampel som 

representerar den undersökta populationen. Det är i det närmaste omöjligt att 

undersöka hela populationen, eftersom det troligen är för dyrt och tidskrävande. (Ghauri 

& Grønhaug 2010:138) Studiens sampel har hämtats från företagsdatabasen Orbis och 

består av medelstora aktiebolag i Finland som verkar inom branscherna handel och 

tillverkning. Företag inom de nämnda branscherna som har 10–249 anställda och 

omsätter max 50 miljoner euro eller har en balansomslutning om max 43 miljoner euro 

för det senast tillgängliga året valdes ut. Detta resulterade i sammanlagt 4 417 företag. 

Samplet är alltså begränsat inte bara av bransch, storlek och företagstyp, utan också av 

huruvida de finns tillgängliga i den specifika databas som används eller ej. 

Ur Orbis fås även namn på företagsledare och nyckelpersoner inom företagen, 

personernas titel samt adress till företagens hemsida. I Excel skapades först en lista 

genom att filtrera för personer med titeln ekonomichef. Efter detta skapades en annan 

lista genom att filtrera för personer med titeln verkställande direktör. Dessa två listor 

kombinerades så att alla ekonomichefer först plockades ut, varefter komplettering 

gjordes med verkställande direktörer för de företag som inte hade ekonomichefer. 

Namnen matchades sedan med företagets www-adress för att erhålla kontaktuppgifter i 

form av den mest troliga e-postadressen enligt modellen fornamn.efternamn@doman.fi. 

Efter denna filtrering föll 234 företag bort på grund av otillräckliga uppgifter, och det 

slutgiltiga samplet bestod av 4 183 kompletta e-postadresser. 

I och med att adresserna var egenhändigt konstruerade enligt den mest troliga 

kombinationen var det inte möjligt att avgöra huruvida adresserna var korrekta eller 

inte. Ett stickprov på 20 e-postadresser gjordes. Adresserna testades genom en e-

posttestare7 och genom sökningar på företagens hemsidor. tolv e-postadresser kunde 

med säkerhet sägas fungera, tre adresser verkade stämma men bekräftelse var inte 

möjlig att få och fem adresser var felaktiga. Med anledning av ett relativt högt troligt 

bortfall (25–40 %) vid utskicket på grund av risk för felaktigt konstruerade adresser 

valdes hela listan ut som slutligt sampel. Tabell 7 redogör för studiens slutliga sampel. 

Tabell 7 Sampel 

SAMPEL 

                                                        
7 Mailtester.com 
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Ursprungligt sampel 4 417 

Otillräckliga uppgifter 234 

Slutgiltig sampelstorlek 4 183 

3.5 Utskick 

Enkäten utformades i enkätverktyget Webropol i en svensk och en finsk version. 

Enkäterna kopplades sedan ihop så att respondenterna kunde välja vilket språk de ville 

svara på. Båda versionerna testades före utskicket så att de med säkerhet fungerade. E-

postadresserna till de 4 183 respondenterna importerades till Webropol via en Excelfil. 

På grund av den stora sampelstorleken importerades adresserna i totalt åtta omgångar 

för att undvika att systemet överbelastades. Enkäten i bilaga 1 och 2 med följebrev i bilaga 

3 skickades ut till respondenterna via Webropol 15.2.2016 kl. 15.00. Under den första 

kvällen erhölls 924 automatiska felmeddelanden om att enkäten inte nått fram på grund 

av felaktiga e-postadresser. Under natten hade ytterligare 114 felmeddelanden 

inkommit. Totalt uppgick bortfallet på grund av felaktigt konstruerade e-postadresser 

alltså till 1 138 (27 %), vilket i relation till stickprovet som gjordes var på förväntad nivå 

(25–40 %). Utöver detta erhölls även 23 automatiska meddelanden om att personerna 

inte längre var i företagets tjänst, 54 automatiska meddelanden om frånvaro och tre 

meddelanden om att företagen inte ville delta i undersökningen. Det totala bortfallet 

kunde konstateras vara 1 161 och enkäten nådde således slutligen 3 022 respondenter. 

Efter det första utskicket hade 132 svar inkommit. 

En påminnelse skickades till alla som inte ännu hade svarat 23.2.2016 kl. 9.30 (bilaga 4). 

Denna gång inkom aningen fler, 1 152, automatiska felmeddelanden om att meddelandet 

inte kunde levereras. Detta tyder troligen på att utöver de felaktigt konstruerade e-

postadresserna har undersökningen efter första utskicket blockerats i vissa av 

respondenternas e-postservrar. Vidare inkom även 138 automatiska meddelanden om 

frånvaro och sex meddelanden om att företagen inte ville delta i undersökningen. Efter 

den första påminnelsen inkom ytterligare 102 svar. 

I samband med det första utskicket och den första påminnelsen inkom många 

automatiska meddelanden om att respondenterna var på vintersemester under de 

aktuella veckorna. Med detta i åtanke konstaterades att antalet svar troligen kunde ökas 

om en andra påminnelse skickades. En andra påminnelse skickades därför till alla som 

inte svarat 29.2.2016 kl. 8.00 (bilaga 5). Svarstiden förlängdes också med några dagar 



 

 

34 

till 3.3.2016. Den totala svarstiden var således drygt två och en halv vecka. Efter den 

andra påminnelsen inkom ytterligare 65 svar.  

Totalt besvarade således 299 respondenter undersökningen, vilket ger en svarsprocent 

om 9,9 %. Detta är i nivå med exempelvis Gattiker och Goodhue (2002) som gjort en 

likartad, faxbaserad studie med en svarsprocent om 12 %. Forskarna sände ut en enkät 

till ett sampel som bestod av icke tidigare kontaktade såväl ERP-användare som icke-

användare. De antog att icke-användarna skulle bidra till ett bortfall i svar, eftersom de 

inte skulle vara lika benägna att svara på enkäten som användarna. Flera inkomna 

svarsmeddelanden i undersökningen i denna avhandling indikerade också att 

respondenterna låtit bli att svara eftersom de inte ansåg företaget vara undersökningens 

målgrupp på grund av utebliven ERP-användning. I en nyare studie utförd av Nwankpa 

(2015) har forskaren på förhand kontaktat respondenterna och bett dem delta i 

undersökningen, vilket medför att en ytterst hög svarsprocent förväntas. Trots detta 

besvarade inte mer än 26 % den webbaserade enkäten. Svarsprocenten om 9,9 % i denna 

studie är i nivå med vad en webbaserad undersökning förväntas generera (Schonlau et 

al. 2002:20) och kan således anses tillfredsställande. 

För att kontrollera målgruppens homogenitet utfördes ett t-test. I t-testet delades 

respondenterna in i två grupper enligt när de svarat. De som svarade efter det första 

utskicket bildade grupp 0 och de som svarat efter påminnelserna bildade grupp 1. Inga 

signifikanta skillnader mellan när respondenterna svarat hittades (bilaga 6). Gruppen är 

således homogen alla svar kunde användas. Den deskriptiva statistiken utgörs av alla 299 

respondenters svar, eftersom det där även framkommer om respondenterna underlåtit 

att svara på vissa påståenden. I de statistiska analyserna används endast svar av 

respondenter som meddelat att de för tillfället använder ett ERP-system. Från gruppen 

av ERP-användare eliminerades ännu fem bristfälliga svar inför de statistiska 

analyserna.  

Den procentuella fördelningen över när respondenterna svarat presenteras i figur 5. Flest 

respondenter, 44 %, besvarade enkäten efter det första utskicket. Efter den första 

påminnelsen erhölls 34 % av svaren. 22 % av svaren erhölls efter den andra påminnelsen. 

Figur 5 Procentuell fördelning av svarstiden 
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3.6 Analysstrategi 

Enkätsvaren i Webropol utgör det insamlade datamaterialet. Materialet importeras till 

Excel och IBM SPSS Statistics 23 där det bearbetas. För att testa undersökningsmodellen 

och dess hypoteser utförs statistiska analyser. Regressionsanalys är en lämplig 

analysmetod för studier där sambandet mellan en beroendevariabel och flera oberoende 

variabler testas. Valet av analysmetod står i detta fall mellan multipel regressionsanalys 

och strukturell ekvationsmodellering (SEM). Någonting som skiljer analysmetoderna åt 

är att den multipla regressionsanalysen, olikt SEM, förutsätter att datamaterialet ska 

vara normalfördelat (Julien & Ramangalahty 2003). Huruvida datamaterialet är 

normalfördelat eller inte kommer därför att avgöra vilken analysmetod som används. 
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4 RESULTAT 

Detta kapitel presenterar resultaten från avhandlingens empiriska undersökning. 

Kapitlet inleds med att presentera enkätresultaten i form av deskriptiv statistik. Efter 

detta presenteras resultaten från analyserna i PLS.  

4.1 Deskriptiv statistik 

Totalt besvarades enkäten av 299 respondenter. Fördelningen över i vilken utsträckning 

respondenternas företag använder sig av ERP-system i sin verksamhet presenteras i figur 

6. Totalt besvarade 247 användare, 19 ibruktagare och 33 icke-användare enkäten. I 

detta avsnitt presenteras deskriptiv statistik över svaren på enkätens frågor, först för svar 

som inkommit från icke-användare, följt av svar från ibruktagare och svar från 

användare. 

Figur 6 Fördelning över omfattningen av ERP-användning (n = 299) 

 

 

4.1.1 Icke-användare 

Bland de som för tillfället inte använder och inte har planerat att ta i bruk ett ERP-system 

var de största orsakerna till detta att ett ERP-system inte behövs i verksamheten och att 

företagen var för små (figur 7). Istället för ERP-system använder sig dessa företag av 

bland annat kalkylblad (t.ex. Excel) och redovisningsprogram (figur 8). I figurerna visas 
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hur många av de totalt 33 respondenterna som svarat på respektive svarsalternativ. 

Bortsett från några undantag hör alla dessa företag till de mindre företagen som deltog i 

undersökningen. De största icke-användarna har en omsättning som närmar sig 15 

miljoner euro och kring 50 anställda, men majoriteten håller sig kring 5 miljoner euro 

(eller mindre) i omsättning och 10–20 anställda. De två största icke-användarna 

meddelade också att de inte har behov av ett ERP-system, eftersom de använder sig av 

egenhändigt utvecklade program. 

Av de öppna kommentarerna framkom bland annat att icke-användarna på grund av sin 

storlek inte hade undersökt huruvida de skulle behöva ett ERP-system. Samtidigt ansåg 

de att deras existerande åtskilda system och program (t.ex. kassa-, försäljnings- och 

inköpsprogam) räcker till för tillfället. De öppna kommentarerna är i linje med den 

deskriptiva statistik som presenteras nedan. 

Figur 7 Orsaker till icke-användning (n = 33) 

 

Figur 8 Substitut till ERP-system för icke-användare (n = 33) 
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4.1.2 Ibruktagare 

De respondenter som uppgav att deras företag för tillfället håller på att ta i bruk eller har 

planerat att ta i bruk ett ERP-system ombads besvara en fråga gällande fördelar som de 

förväntade sig av ett ERP-system (fråga 4). Dessa fördelar anses alltså vara de motiv som 

finns som grund för ibruktagandet av systemet. Totalt var respondenterna 19 stycken. I 

frågan ingick 21 påståenden om motiv som finns specificerade i sin helhet i bilaga 1 och 

i förkortad version i anslutning till tabell 8. I tabell 8 presenteras den procentuella 

fördelningen mellan de sju svarsalternativen (1 = helt av annan åsikt, 4 = vet inte eller 

har ingen bestämd åsikt och 7 = helt av samma åsikt). Det svarsalternativ som fått flest 

svar för respektive påstående är markerat med fet stil mot skuggad bakgrund. 

Medelvärdet per påstående anges också. De högsta medelvärdena (>5,5) är markerade.  

Tabell 8 Procentuell fördelning per svarskategori för förväntad nytta (ibruktagare, n = 19) 

 

Motiv: 1) Minska kostnaderna, 2) öka omsättningshastigheter och produktivitet, 3) förbättra kvaliteten på 

varor/tjänster, 4) lättare kunna tillgodose kundernas behov, 5) förbättrad datakvalitet, 6) lättare kunna 

hantera resurserna, 7) lättare kunna fatta beslut och planera effektivt, 8) minska kostnaderna och öka 

intäkterna, 9) få bättre rapporter för beslutsfattande, 10) få stöd i företagets långsiktsplanering, 11) öka 

förmågan att bygga företagsinnovationer och att regelbundet utföra förändringar, 12) minska lagerhållnings- 

och personalkostnader, 13) generera produktdifferentiering, 14) bättre kontakt till kunder och leverantörer, 

15) öka flexibiliteten för framtida IT-investeringar, 16) minska IT-kostnaderna, 17) öka IT-kapaciteten, 18) 

öka företagets kompetens och arbetstagarnas inlärning, 19) förändra arbetsrutinerna, 20) öka 

Förväntad nytta

Totalt 

medel-

värde

Medel-

värde

1 

(%)

2 

(%)

3 

(%)

4 

(%)

5 

(%)

6 

(%)

7 

(%)

Inget 

svar 

(%)

Totalt 

(%)

Operativa 1 5,58 0,00 0,00 0,00 1 0,53 42,11 26,32 21 ,05 0,00 1 00,0

fördelar 2 5,58 0,00 0,00 1 0,53 1 0,53 21 ,05 26,32 31,58 0,00 1 00,0

3 4,89 0,00 0,00 1 0,53 31,58 21 ,05 31,58 5,26 0,00 1 00,0

4 5,37 0,00 0,00 5,26 1 0,53 42,11 26,32 1 5,7 9 0,00 1 00,0

5 5,95 0,00 0,00 5,26 0,00 21 ,05 42,11 31 ,58 0,00 1 00,0

Fördelar för 6 6,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,53 63,16 26,32 0,00 1 00,0

ledningen 7 5,89 0,00 0,00 5,26 5,26 5,26 63,16 21 ,05 0,00 1 00,0

8 5,58 0,00 0,00 1 0,53 5,26 21 ,05 42,11 21 ,05 0,00 1 00,0

9 5,79 0,00 0,00 5,26 5,26 1 5,7 9 52,63 21 ,05 0,00 1 00,0

Strategiska 10 5,68 0,00 0,00 5,26 5,26 26,32 42,11 21 ,05 0,00 1 00,0

fördelar 11 4,7 4 0,00 5,26 1 0,53 21 ,05 36,84 21 ,05 5,26 0,00 1 00,0

12 5,63 0,00 0,00 5,26 1 0,53 1 5,7 9 52,63 1 5,7 9 0,00 1 00,0

13 3,68 5,26 1 0,53 26,32 31,58 21 ,05 5,26 0,00 0,00 1 00,0

14 4,95 0,00 0,00 5,26 36,84 26,32 21 ,05 1 0,53 0,00 1 00,0

Fördelar i 15 4,37 5,26 5,26 21 ,05 1 5,7 9 21 ,05 31,58 0,00 0,00 1 00,0

IT-infrastr. 16 3,63 0,00 26,32 1 5,7 9 26,32 31,58 0,00 0,00 0,00 1 00,0

17 4,37 0,00 1 5,7 9 5,26 26,32 31,58 21 ,05 0,00 0,00 1 00,0

Org. 18 5,1 1 0,00 0,00 1 0,53 1 0,53 42,11 31 ,58 5,26 0,00 1 00,0

fördelar 19 5,32 0,00 0,00 5,26 5,26 47,37 36,84 5,26 0,00 1 00,0

20 4,42 0,00 5,26 1 0,53 36,84 36,84 5,26 5,26 0,00 1 00,0

21 4,05 5,26 5,26 1 0,53 42,11 31 ,58 5,26 0,00 0,00 1 00,0

5,47

5,86

4,94

4,1 2

4,7 2
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kommunikationen för att utveckla organisationskulturen och gemensamma visioner, 21) öka arbetstagarnas 

egenmakt att fatta beslut. 

Majoriteten av påståendena har ett medelvärde på drygt 5, nämligen 11 stycken eller 52 

procent. Av dessa har alla påståenden högst svarsfrekvens på antingen svarsalternativ 5 

eller 6.  Överlag är svaren på påståendena mycket koncentrerade till dessa 

svarsalternativ.  

Fem av påståendena har högst svarsfrekvens på alternativ 4 som innebär att 

respondenten inte vet eller inte har någon bestämd åsikt. Påståendena 14 och 21 var de 

påståenden där respondenterna mest svarade att de inte visste eller hade någon bestämd 

åsikt. Dessa påståenden behandlade kontakt till kunder och leverantörer och 

arbetstagarnas egenmakt att fatta beslut. Orsaken till att många respondenter svarade 

att de inte visste på dessa påståenden kan ha att göra med att dessa påståenden kanske 

inte anses vara lika konkreta som flera av de andra (t.ex. minskade kostnader och ökad 

kapacitet), och därför svåra att svara på. Samtidigt finns också möjligheten att företagen 

helt enkelt inte är uppkopplade direkt till kunder och leverantörer via sina ERP-system. 

I påstående 13 och 16 påträffas de lägsta medelvärdena på drygt 3,6. Dessa påståenden 

behandlar produktdifferentiering och IT-kostnader. Påstående 2, som behandlar 

produktivitet och omsättningshastigheter, har högst svarsfrekvens på svarsalternativ 7, 

men inget medelvärde på 7 påträffades. Påstående 6, som behandlar företagets 

resurshantering, är det enda påståendet som har ett medelvärde på 6 eller högre. 

Ibruktagarna väntar sig störst nytta i dimensionerna operativa fördelar och fördelar för 

ledningen. 

Medelvärdena för alla dimensioner som helheter överstiger 4, vilket innebär att alla 

dimensioner som helhet också betraktas som fördelar precis som förutspått. Däremot 

bör dimensionen som behandlar IT-infrastruktur inte ses som en fördel (men inte heller 

en nackdel), eftersom medelvärdet på 4,12 i det närmaste föreslår att respondenterna 

inte vet eller inte har någon bestämd åsikt. Ibruktagarna väntar sig störst nytta i 

operativa fördelar (medelvärde 5,47) och fördelar för ledningen (5,86).  

Av de öppna kommentarerna framkom bland annat att ibruktagarna ansåg att de tidiga 

ERP-systemen varit för tungkörda och avancerade för medelstora företag, men att 

nutidens system lämpar sig väl också för denna grupp. Detta är något som också stämmer 

överens med ERP-distributörernas fokusskifte mot små och medelstora företag som De 
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Loo et al. (2013) diskuterar. Vikten av ERP-systemet i ett tillverkande företag med många 

processer, lagerhållning och dylikt poängterades också i de öppna kommentarerna. 

4.1.3 ERP-användare 

De respondenter som uppgav att deras företag använder sig av ett ERP-system ombads 

besvara frågorna 5–12 i enkäten. Totalt var respondenterna 247 stycken. Företagen hade 

tagit i bruk sitt nuvarande ERP-system för allt från ett halvt år ända upp till 35 år sedan. 

Högsta svarskoncentrationen för när systemet är taget i bruk återfinns vid 10 år och 

medelvärdet av alla observationer är likaså 10,52 år. Majoriteten av respondenterna 

meddelar också att de tagit i bruk sitt system för 10 år sedan eller mindre. Samtidigt 

hittas många observationer också på 15 och 20 år. Detta kan emellertid tyda på att 

respondenterna inte längre minns eller inte är helt säkra på exakt när systemet tagits i 

bruk, utan svaret har fått bli det jämna år som legat närmast till hands. 

Motiv för användare 

Fråga 6 var uppbyggd på samma sätt som fråga 4 som presenterades i avsnittet om de 

som planerar eller håller på att ta i bruk ett ERP-system, det vill säga frågan bestod av 

totalt 21 påståenden gällande motiv för ibruktagandet av ett ERP-system (specificerade 

i bilaga 1 och i förkortad version i föregående avsnitt). I tabell 9 presenteras den 

procentuella fördelningen mellan de sju svarsalternativen (1 = helt av annan åsikt, 4 = 

vet inte eller har ingen bestämd åsikt och 7 = helt av samma åsikt). De svarsalternativ 

som fått flest svar för respektive påstående är markerat med fet stil mot skuggad 

bakgrund. Medelvärdet per påstående anges också. De högsta medelvärdena (>5,5) är 

markerade.  

Majoriteten av påståendena har ett medelvärde på drygt 5, nämligen tio stycken eller 48 

procent. Av dessa har alla påståenden, inte olikt de som planerar eller håller på att ta i 

bruk ett ERP-system, högst svarsfrekvens på antingen svarsalternativ 5 eller 6. Överlag 

är svaren på frågans påståenden mycket koncentrerade till svarsalternativen 5 och 6.  

Fyra av frågans påståenden har högst svarsfrekvens på alternativ 4 som innebär att 

respondenten inte vet eller inte har någon bestämd åsikt. Påståendena 11, 13, 16 och 21, 

som behandlar företagsinnovationer, produktdifferentiering, IT-kostnader och 

arbetstagarnas egenmakt att fatta beslut, hör hit. Påståendena 13 och 21 återfinns också 

i samma grupp för de som planerar eller håller på att ta i bruk ett ERP-system. Dessa 



 

 

41 

påståenden hör också till de påståenden som har lägst medelvärden. Orsaken till att 

många respondenter svarat att de inte visste eller inte hade någon bestämd åsikt på just 

dessa påståenden kan ha att göra med att dessa påståenden inte nödvändigtvis anses 

vara lika konkreta som en del av de andra påståendena, och därför svårare att ta ställning 

till.  

Tabell 9 Procentuell fördelning per svarskategori för förväntad nytta (användare, n = 242) 

 

Det lägsta medelvärdet, 3,55, påträffades i påstående 13 som behandlar 

produktdifferentiering. Fyra av påståendena har ett medelvärde som är lägre än 4 (och 

högre än 3,55). Påstående 5, som behandlar datakvalitet, har högst svarsfrekvens på 

alternativ 7. Påståendet är också det enda som har ett medelvärde på 6 eller högre.  

Medelvärdena för alla dimensioner som helheter överstiger 4, vilket innebär att alla 

dimensioner som helhet också betraktas som fördelar, precis som förutspått. Däremot 

bör dimensionen som behandlar IT-infrastruktur inte ses som en fördel (men inte heller 

en nackdel), eftersom medelvärdet på 4,13 i det närmaste föreslår att respondenterna 

inte vet eller inte har någon bestämd åsikt. De högsta medelvärdena påträffas i 

dimensionerna operativa fördelar (5,43) och fördelar för ledningen (5,67).  

Fördelar för användare 

Förväntad nytta

Totalt

medel-

värde

Medel-

värde

1 

(%)

2 

(%)

3 

(%)

4 

(%)

5 

(%)

6 

(%)

7 

(%)

Inget 

svar 

(%)

Totalt 

(%)

Operativa 1 5,05 1,24 5,79 7,85 13,22 30,58 23,55 16,12 1,65 100,0

fördelar 2 5,46 2,07 2,48 3,72 9,09 28,51 29,75 23,97 0,41 100,0

3 5,08 0,83 4,55 8,68 13,22 28,51 30,17 12,81 1,24 100,0

4 5,51 2,07 4,55 3,31 6,20 22,31 35,95 24,79 0,83 100,0

5 6,05 0,41 1,65 0,41 4,96 16,12 35,12 40,50 0,83 100,0

Fördelar för 6 5,84 1,24 2,48 2,48 4,13 17,77 37,60 33,47 0,83 100,0

ledningen 7 5,70 1,24 0,83 3,72 9,09 17,77 39,67 26,86 0,83 100,0

8 5,14 0,83 2,48 10,33 14,46 28,10 24,38 17,77 1,65 100,0

9 5,99 0,41 0,83 2,48 4,13 16,94 37,60 37,19 0,41 100,0

Strategiska 10 5,05 2,48 2,48 7,85 16,53 27,69 29,75 12,40 0,83 100,0

fördelar 11 3,95 3,72 12,81 21,49 24,79 21,90 11,57 2,89 0,83 100,0

12 4,92 2,48 6,20 12,40 11,16 26,45 25,62 15,29 0,41 100,0

13 3,55 9,09 17,36 22,73 23,14 16,12 8,26 2,48 0,83 100,0

14 4,45 3,72 9,92 16,53 15,29 25,21 18,18 10,33 0,83 100,0

Fördelar i 15 4,31 3,72 12,40 11,98 21,49 26,86 15,29 7,02 1,24 100,0

IT-infrastr. 16 3,86 5,79 12,81 20,66 25,21 21,07 9,50 3,31 1,65 100,0

17 4,23 7,02 9,92 13,22 19,83 23,97 20,66 3,72 1,65 100,0

Org. 18 4,90 4,13 2,89 9,09 14,46 32,64 24,79 11,57 0,41 100,0

fördelar 19 5,33 2,07 2,89 7,02 8,26 24,38 36,78 17,77 0,83 100,0

20 4,05 7,44 11,57 13,64 23,14 25,21 11,98 4,96 2,07 100,0

21 3,91 5,79 11,98 19,42 27,27 20,66 8,68 4,55 1,65 100,0

5,43

5,67

4,39

4,13

4,55



 

 

42 

Fråga 7 undersökte fördelar som ERP-användande företag upplever att de erhållit, och 

bestod av 22 påståenden som finns specificerade i sin helhet i bilaga 1 och i förkortad 

version i anslutning till tabell 10. I tabell 10 presenteras den procentuella fördelningen 

mellan de sju svarsalternativen (1 = helt av annan åsikt, 4 = vet inte eller har ingen 

bestämd åsikt och 7 = helt av samma åsikt). De svarsalternativ som fått flest svar för 

respektive påstående är markerat med fet stil mot skuggad bakgrund. Medelvärdet per 

påstående anges också. De högsta medelvärdena (>5,5) är markerade. 

Majoriteten av påståendena har ett medelvärde på drygt 4, nämligen 10 stycken eller 45 

procent. Dessa påståenden karakteriseras av en stark koncentration av svar strax under 

och strax ovanför svarsalternativ 4 vilket innebär att respondenten inte vet eller inte har 

någon bestämd åsikt. Inga av dessa påståenden är alltså uppdelade på så sätt att 

respondenterna skulle svara i två läger (de som håller starkt med och de som är starkt 

emot).  

Sju av frågans påståenden har högst svarsfrekvens på alternativ 4. Påståendena 3 och 12 

var de påståenden där respondenterna mest frekvent svarade att de inte visste eller inte 

hade någon bestämd åsikt. Dessa påståenden behandlade systemutbildning och 

företagsinnovationer. Orsaken till att många respondenter svarade att de inte visste eller 

inte hade någon åsikt på just dessa påståenden kan ha att göra med att medelstora 

företag nödvändigtvis inte har ett konkret förfarande gällande intern systemutbildning 

och att företagsinnovationerna kan vara svåra att ta ställning till på grund av påståendets 

karaktär.  

Det lägsta medelvärdet, 3,76, påträffades i påstående 7 som behandlar anpassning av 

produkter. Sex av påståendena har ett medelvärde som är lägre än 4 (och högre än 3,7). 

Inga påståenden har ett medelvärde på 6 eller högre. Inga påståenden har heller högst 

svarsfrekvens på alternativ 7. Sex påståenden har ett medelvärde på 5 eller högre. Av 

dessa har tre ett medelvärde på 5,5 eller högre. Dessa påståenden behandlar 

kostnadskontroll, datakvalitet och rapportkvalitet. 

 

Tabell 10 Procentuell fördelning per svarskategori för upplevd nytta (användare, n = 242) 
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Fördelar: 1) bättre kostnadskontroll, 2) minskade produktionstider och ökad lageromsättningshastighet, 3) 

ökad medverkan av erfarna användare vid systemutbildningen, 4) förbättrad kvalitetshantering och -

kontroll, 5) proaktivt och effektivt tillgodoseende av kundernas behov, 6) förbättrad datakvalitet, 7) ökad 

anpassningsförmåga för specifika kundbehov, 8) mer effektivt beslutsfattande av de anställda, 9) minskade 

kostnader, ökade intäkter och förbättrat marknadsvärde, 10) bättre rapporter för beslutsfattande, 11) stöd i 

företagets strategiska långsiktsplanering för tillväxt, 12) ökad förmåga att bygga företagsinnovationer och 

utföra förändringar, 13) minskade lagerhållnings- och personalkostnader, 14) generering av 

produktdifferentiering, 15) skapat externa kontakter för att ha bättre koppling till kunder och leverantörer, 

16) ökad flexibilitet för framtida IT-förändringar, 17) minskade IT-marginalkostnader, 18) ökad kapacitet 

för snabbt och förmånligt införande av ny IT, 19) ökad företagskompetens och inlärning, 20) förändrade 

arbetsrutiner, 21) stark organisationskultur och genensamma visioner som följd av bättre kommunikation, 

22) egenmakt för arbetstagarna att själva fatta också kritiska beslut. 

Medelvärdena för dimensionerna som helheter överstiger 4 för alla utom en. 

Dimensionen som behandlar IT-infrastruktur har ett medelvärde om 3,95. Däremot bör 

denna dimension inte ses som en nackdel (men inte heller en fördel), eftersom värdet i 

det närmaste föreslår att respondenterna inte vet eller inte har någon bestämd åsikt. De 

andra dimensionerna kan som helheter emellertid betraktas som fördelar, precis som 

förutspått. De högsta medelvärdena påträffas i dimensionerna operativa fördelar (4,98) 

och fördelar för ledningen (4,71). Baserat på den deskriptiva statistiken är det alltså inom 

dessa dimensioner som den största nyttan rapporteras. 

 

Upplevd nytta

Totalt

medel-

värde

Medel-

värde

1 

(%)

2 

(%)

3 

(%)

4 

(%)

5 

(%)

6 

(%)

7 

(%)

Inget 

svar 

(%)

Totalt 

(%)

Operativa 1 5,56 0,41 1,65 2,89 7,02 30,58 38,43 18,18 0,83 100,0

fördelar 2 5,09 2,48 4,13 7,02 11,98 29,75 29,34 14,05 1,24 100,0

3 3,84 9,92 9,92 13,64 31,82 20,66 9,50 2,48 2,07 100,0

4 4,68 2,89 4,96 12,81 16,12 33,06 21,07 7,85 1,24 100,0

5 5,08 2,48 4,13 5,79 11,57 33,88 28,93 11,98 1,24 100,0

6 5,62 1,24 2,48 2,48 8,26 22,31 36,78 25,21 1,24 100,0

Fördelar för 7 3,76 13,64 12,81 16,12 20,25 15,29 14,05 5,37 2,48 100,0

ledningen 8 4,68 3,31 4,13 11,57 16,12 36,78 20,25 6,61 1,24 100,0

9 4,68 2,07 6,20 11,57 15,29 38,02 16,53 8,68 1,65 100,0

10 5,68 2,48 1,24 3,72 5,37 20,25 38,43 27,69 0,83 100,0

Strategiska 11 4,95 2,48 2,89 5,79 17,36 35,12 24,79 9,09 2,48 100,0

fördelar 12 3,87 5,37 13,64 16,94 30,17 19,83 9,09 3,31 1,65 100,0

13 4,60 6,20 3,31 12,81 16,94 30,58 20,25 8,68 1,24 100,0

14 3,89 6,61 14,05 13,64 27,69 25,21 6,61 4,13 2,07 100,0

15 4,30 6,61 9,09 14,05 16,53 28,93 16,12 6,61 2,07 100,0

Fördelar i 16 4,03 4,96 10,74 18,18 25,21 24,79 9,92 4,13 2,07 100,0

IT-infrastr. 17 3,89 3,72 15,29 19,42 23,97 23,14 9,50 2,89 2,07 100,0

18 3,93 6,20 10,33 20,66 25,21 23,14 8,68 4,13 1,65 100,0

Org. 19 4,72 2,48 3,31 8,26 19,83 41,32 19,01 4,55 1,24 100,0

fördelar 20 5,36 2,48 1,24 4,96 7,85 28,51 40,91 12,81 1,24 100,0

21 4,34 4,96 5,37 12,81 24,38 34,30 11,98 4,55 1,65 100,0

22 4,02 6,20 9,09 15,29 26,86 27,69 8,68 2,89 3,31 100,0

4,71

4,32

3,95

4,61

4,98
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Nyttorealisering över tid för användare 

I den teoretiska referensramen diskuterades även de olika dimensionernas 

nyttorealisering över tid. Detta gjordes utifrån Shang och Seddons (2002) studie och 

illustrerades i figur 3. Illustrationen är baserad på företag som implementerat sina ERP-

system för tre år sedan. För att undersöka sambandet mellan resultaten från 

undersökningen i denna avhandling och Shang och Seddons (2002) undersökning, 

plockades de företag som implementerat sina ERP-system för ett, två respektive tre år 

sedan ut. Medelvärdena från svaren över fördelarna för de olika dimensionerna räknades 

ut och presenteras i figur 9 nedan. Redan i detta skede bör dock poängteras att resultaten 

mellan de olika åren inte riktigt kan jämföras direkt utan i det närmaste är riktgivande. 

Orsaken till detta är att olika företag i olika skeden används, jämfört med Shang och 

Seddons (2002) studie, där samma företag analyserats för alla tre år. 

Figur 9 Nyttorealiseringens utveckling över tid (1–3 år, n = 32) 

 

Av de 247 företag som totalt använde ett ERP-system hade 32 tagit i bruk sitt system för 

tre år sedan eller mindre. Företagen var jämnt fördelade över de tre åren. 

Nyttorealiseringen över tid för dimensionerna operativa fördelar, fördelar för ledningen 

och strategiska fördelar tycks följa de kurvor som är baserade på Shang och Seddons 

(2002) resultat. Detta innebär att fördelarna inom de olika dimensionerna verkar 

förändras ungefär vid samma skeden under de tre åren i båda studierna. Samtidigt visar 

resultaten från undersökningen att nyttorealiseringen över tid för dimensionerna 

fördelar i IT-infrastruktur och organisatoriska fördelar inte mer än delvis tycks följa 

samma mönster som för företagen i Shang och Seddons (2002) undersökning. Kan detta 

bero på förändrade teknologiska förutsättningar sedan 2002 och att bland annat 

kommunikation och inlärning (som de organisatoriska fördelarna utgörs av) definieras 

olika inom olika företag?  

 

Operativa fördelar
Fördelar för 

ledningen
Strategiska fördelar

Fördelar i IT-

infrastruktur

Organisatoriska 

fördelar

Tid Medelvärde Medelvärde Medelvärde Medelvärde Medevärde

1 år 4,7 8 4,38 4,28 3,7 2 4,68

2 år 4,80 4,43 4,02 4,27 4,7 2

3 år 5,05 4,86 4,54 4,25 4,68

år år år årår
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Processförändringar och användningsgrad för användare 

Fråga 8 och 9 behandlade processförändringar som gjordes vid ibruktagandet och 

systemets användningsgrad. Frågorna bestod av fem respektive två påståenden. I tabell 

11 presenteras den procentuella fördelningen mellan de sju svarsalternativen för 

respektive fråga (1 = inte alls och 7 = oerhört mycket). De svarsalternativ som fått flest 

svar för respektive påstående är markerat med fet stil mot skuggad bakgrund. 

Medelvärdet per påstående anges också. De högsta medelvärdena (>5,5) är markerade. 

Alla påståenden för båda frågorna har medelvärden på 4,4 eller högre. Påståendena som 

gäller processförändringar har högst svarsfrekvens på antingen svarsalternativ 5 eller 6. 

Samtidigt förekommer även svar på svarsalternativ 1–3 vilket indikerar att vissa företag 

klarat av att ta i bruk sina ERP-system utan att förändra sina processer i desto större 

utsträckning. De färdigutvecklade standardlösningarna som Kettunen och Simons 

(2001) efterlyste verkar alltså i viss mån existera.  

Påståendena gällande användningsgraden har båda medelvärden på 6 eller högre och 

svarsfrekvensen är högst på svarsalternativ 7.  

Tabell 11 Procentuell fördelning per svarskategori för processförändringar och systemets 
användningsgrad (användare, n = 242) 

 

I de öppna kommentarerna poängterades, precis som bland icke-användarna, att ERP-

system kan vara väldigt tungkörda, speciellt de äldre systemen. Samtidigt lyftes ändå 

fram att företag idag inte skulle klara av att fungera utan ett ERP-system. Många menade 

att systemet är hjärtat i produktionsstyrningen och att i synnerhet tillverkande företag 

har stor nytta av ett ERP-system, vilket också var en av orsakerna till avhandlingens 

branschbegränsningar.  

Process-

förändringar

Totalt

medel-

värde

Medel-

värde

1 

(%)

2 

(%)

3 

(%)

4 

(%)

5 

(%)

6 

(%)

7 

(%)

Inget 

svar 

(%)

Totalt 

(%)

1 5,32 0,81 2,43 6,07 10,12 29,96 36,03 14,17 0,40 100,0

2 4,81 0,40 8,50 10,53 16,60 28,74 23,48 11,34 0,40 100,0

3 5,08 0,40 4,05 8,10 15,38 30,77 27,94 12,55 0,81 100,0

4 5,30 0,81 2,43 6,07 12,96 26,72 34,41 15,38 1,21 100,0

5 4,42 4,86 10,53 11,74 16,19 29,55 19,84 6,48 0,81 100,0

Systemets 

användning

1 6,20 0,00 0,81 1,62 5,26 10,12 31,98 48,58 1,62 100,0

2 6,25 0,00 1,21 2,43 3,24 10,53 27,94 53,85 0,81 100,0
6,23

4,98
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Frågan om nyttorealiseringen dök också upp bland de öppna kommentarerna. Flera 

respondenter kommenterade att ordentlig planering lägger grunden till 

nyttorealiseringen, även om det är svårt att direkt räkna återbetalningstiden för ett ERP-

system eftersom all nytta inte handlar om konkreta pengar. Flera respondenter var också 

missnöjda med sina anskaffningar, eftersom systemen på grund av anpassningar blivit 

alltför dyra och fördelarna aldrig riktigt uppstått. Många andra var däremot överens om 

att dagens system är ganska lätta att ta i bruk som de är och att fördelarna relativt snabbt 

visar sig. Flera respondenter som ännu använde sig av första vågens ERP-system 

meddelade att de antingen kontinuerligt uppdaterat sina system, eller att de inom de 

kommande åren skulle investera i någonting helt nytt. De menade att de äldre systemen 

inte längre ger nytta i samma utsträckning som tidigare och att de skulle ha mer nytta av 

ett modernare system.  

Konkreta fördelar som ännu poängterades i de öppna kommentarerna var bland annat 

förbättrad datakvalitet och bättre rapporter, automatiserade processer, stöd i 

beslutsfattande, att i realtid kunna hålla bättre koll på tidsplaneringen och ekonomin 

samt förhöjd kvalitet (på varor och/eller tjänster). 

4.1.4 Jämförande diskussion om nyttoaspekten mellan 

användargrupperna 

Generellt sett kan två allmänna konklusioner dras om skillnader i hur nyttoaspekten 

betraktas mellan de olika grupperna. (1) ibruktagare förväntar sig större nytta än vad 

ERP-användare gör och (2) ERP-användare förväntar sig större nytta än vad de upplever 

att de fått. 

Skillnaderna åskådliggörs i tabell 12. I den mittersta kolumnen presenteras skillnaden 

mellan motiv för ibruktagare och användare. I kolumnen längst till höger presenteras 

skillnaden mellan motiv och fördelar för användare.  Skillnaden presenteras som den 

procentuella skillnaden mellan medelvärdena för respektive grupp och dimension. 

Som framgår av tabellen är skillnaden i motiv som störst när det gäller fördelar i IT-

infrastruktur, där ibruktagarna förväntar sig hela 12,53 % större nytta än vad användarna 

gjorde. En förklaring till detta kan eventuellt vara att den tekniska utvecklingen hela 

tiden går framåt, och att ett företag som tar i bruk ett ERP-system år 2016 troligen kräver 

mera av sin informationsteknologi än vad ett företag som tog i bruk ett system för bara 

något år sedan gör. 
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Tabell 12 Skillnader i nytta mellan användargrupper 

 

De största skillnaderna mellan motiv och fördelar för användarna hittas i dimensionerna 

operativa fördelar och fördelar för ledningen. Fördelar för ledningen är emellertid 

överlägset störst, där användarna förväntat sig hela 20,38 % större nytta än vad de 

upplever att de fått. En förklaring till detta kan vara att exempelvis bättre 

resurshantering och minskade kostnader (som är delar av dimensionen fördelar för 

ledningen) hörde till de stora motiven till implementeringen från första början, men att 

dessa av orsak eller annan inte kunnat realiseras i lika stor utsträckning som man 

hoppats. Samtidigt bör också poängteras att båda dessa dimensioner där skillnaderna 

var som störst mellan motiv och fördelar ändå var de dimensioner där högst nytta 

uppmättes. 

4.1.5 Deskriptiv statistik för analysens variabler 

I tabell 13 presentera deskriptiv statistik för de variabler som ingår i de statistiska 

analyser som kommer att göras. För varje variabel anges medelvärde, standardavvikelse, 

teoretiskt max- och minvärde samt verkligt max- och minvärde. Totalt erhölls 247 svar, 

varav 242 var användbara. Bortfallet berodde på att fem av respondenterna underlåtit 

att svara på en stor del av enkätens påståenden. Variablerna utgörs av summavariabler 

för de olika grupper av påståenden som fanns i enkäten. För de fyra första variablerna 

användes en sjugradig Likert-skala och därför antar variablerna värden mellan ett och 

sju. För variabeln investering i IT användes påståenden som konverterats till en tregradig 

skala, och för variabeln tid fick respondenterna själva fylla i det antal år som förflutit 

sedan de tagit i bruk sitt ERP-system. 

Dimensioner

Ibruktagare i relation till 

användare (motiv)

Användare i relation till 

användare (motiv och 

fördelar)

Operativa fördelar +0,74% +9,04%

Fördelar för ledningen +3,35% +20,38%

Strategiska fördelar +12,53% +1,62%

Fördelar i IT-

infrastruktur
-0,24% +4,56%

Organisatoriska 

fördelar
+3,74% -1,30%
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Tabell 13 Deskriptiv statistik för analysens variabler (n = 242) 

 

4.2 Dataanalys 

Detta avsnitt inleds med att testa modellens reliabilitet och validitet. Efter att modellens 

kvalitet fastställts, presenteras resultaten av de statistiska analyser som utförts.  

Valet av analysmetod stod mellan multipel regressionsanalys och strukturell 

ekvationsmodellering (SEM). Datamaterialet visade sig inte vara normalfördelat (bilaga 

7), varför SEM används. SEM kan i korthet sägas vara en vidareutveckling av multipel 

regressionsanalys. SEM möjliggör konstruerandet av modeller där variabler kan vara 

både oberoende och beroende och gör det enkelt att förstå beroendeförhållandena 

mellan dessa variabler och hur de påverkar varandra. Samtidigt ges möjligheten att 

utföra analyser av alla variabler och deras förhållanden till varandra i ett och samma test. 

Användningen av SEM förespråkas därför i explorativa studier, där målet är att utveckla 

och hitta den modell som passar bäst. (Cheng 2001) PLS (Partial Least Squares) är en 

strukturell ekvation som fungerar bra i explorativa studier som denna där måtten är nya 

och sambanden tidigare inte blivit testade (Ainuddin, Beamish, Hulland & Rouse 2007). 

PLS fungerar också med ett förhållandevis litet sampel (Lee 2001) i jämförelse med 

andra strukturella ekvationer som exempelvis LISREL. Det bearbetade datamaterialet 

överfördes således till analysprogrammet SmartPLS2 (Ringle, Wende & Will 2005) där 

analyserna utfördes.  

4.2.1 Modellens reliabilitet och validitet 

Innan dataanalysen gjordes eliminerades sådana variabler som baserat på den 

deskriptiva statistiken inte var användbara. Dessa är sådana motiv och fördelar som 

enligt undersökningen istället visade sig vara nackdelar. Eftersom en sjugradig Likert-

skala användes i enkäten, dras gränsen för vad som betraktas som någonting positivt 

Variabel
Medelvärde

Standard-

avvikelse

Teoretisk 

spriding
Verklig 

spridning

Förväntad nytta 4,83 0,84 1–7 1–7

Upplevd nytta 4,54 0,92 1–7 1–7

Processförändringar 4,99 0,98 1–7 1–7

Systemets användning 6,23 0,97 1–7 2–7

Investering i IT 2,01 0,59 1–3 1–3

Tid 10,52 6,77 – 0,5–35
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(fördel) vid värdet 4. Från detta medelvärde tolereras i denna avhandling en liten 

avvikelse om 0,2, varför motiv och fördelar med ett medelvärde som underskred 3,80 

förkastades.  Efter elimineringen återstod 20 motiv och 21 fördelar. Detta innebär at 

motiv 13, som behandlade produktdifferentiering, och fördel 7, som behandlade 

produktanpassning för specifika kundbehov, eliminerades. 

Indikatorernas reliabilitet 

För att testa reliabiliteten för indikatorerna utfördes en PLS-analys. I tabell 14 

presenteras korrelationen mellan de latenta variablerna (konstrukten) och de 

observerade indikatorerna. Detta samband kallas yttre laddning. Enligt Hulland (1999) 

bör dessa laddningar i en bra modell gärna vara högre än 0,7, men absolut inte lägre än 

0,4. Roy, Dewit och Aubert (2001) menar att laddningarna bör vara högre än 0,5, men 

för att öka modellens trovärdighet ska de gärna överstiga 0,707. Vid explorativa studier 

tillåts också lägre laddningar (Hulland 1999), varför ett fåtal laddningar i 

undersökningen i denna avhandling som är drygt 0,6 kan accepteras, även om 

indikatorer som inte överstiger gränsvärdet anses visa svag reliabilitet och därför bör 

elimineras. Signifikansen för indikatorerna bedöms genom användning av bootstrap-

metoden som testades med 500 samples. Indikatorer som inte uppnådde tillräckligt hög 

laddning eliminerades. De återstående indikatorerna åskådliggörs i tabell 14. Som 

framgår av tabellen är dessa laddningar signifikanta på 1 % nivå. 

Tabell 14 Yttre laddningar (basmodell, n = 242) 

 

Konstrukt Indikator

Yttre 

laddning Signifikans Konstrukt Indikator

Yttre 

laddning Signifikans

Modell 1

mot_11 0,70 *** Utsträckning extent_1 1,00 ***

mot_14 0,71 *** ben_08 0,64 ***

mot_15 0,78 *** ben_09 0,67 ***

mot_16 0,69 *** ben_12 0,77 ***

mot_17 0,73 *** ben_13 0,68 ***

mot_18 0,67 *** ben_14 0,74 ***

mot_20 0,72 *** ben_15 0,68 ***

mot_21 0,70 *** ben_16 0,76 ***

change_01 0,80 *** ben_17 0,72 ***

change_02 0,63 *** ben_18 0,77 ***

change_03 0,81 *** ben_19 0,69 ***

change_04 0,80 *** ben_21 0,73 ***

***p<0,01 ben_22 0,69 ***

Förväntad 

nytta
Upplevd nytta

Process-

förändringar
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Även om den deskriptiva statistiken visade höga medelvärden för många indikatorer och 

också höga medelvärden för de flesta dimensionerna som helheter, var det många 

indikatorer som inte höll måtten när de yttre laddningarna mättes. Detta bidrog till 

bortfall av dimensioner som helheter. För den förväntade nyttan klarade sig tyvärr inga 

indikatorer för dimensionerna operativa fördelar och fördelar för ledningen. Däremot 

finns indikatorer som representerar de resterande tre dimensionerna kvar. På samma 

sätt eliminerades alla indikatorer från dimensionen operativa fördelar, när 

indikatorernas laddningar fastställdes för den förväntade nyttan.  

Multikollinearitet 

Multikollinearitet testades genom att analysera korrelationen mellan variablerna i 

modellen. Enligt Grewal, Cote och Baumgartner (2004) kan 0,75 räknas som gränsvärde 

för hög korrelation mellan två variabler. Som framgår av tabell 15 är korrelationen 

mellan variablerna i allmänhet låg. Två variabler, förväntad nytta och upplevd nytta, 

korrelerar däremot ganska starkt, även om korrelationen inte överstiger 0,75. Denna 

korrelation är markerad med fet stil i tabellen. En signifikant korrelation mellan just 

förväntad nytta och upplevd nytta var däremot väntad, eftersom indikatorerna för dessa 

är uppbyggda enligt samma teoretiska ramverk. En lösning på multikollinearitet är att ta 

bort en av de två variablerna som korrelerar starkt med varandra. Även om korrelationen 

mellan dessa två variabler inte överstiger 0,75, kommer ändå två olika versioner av 

basmodellen att testas, en där variabeln förväntad nytta ingår och en där den är 

eliminerad.  

Tabell 15 Korrelationsmodell (basmodell, n = 242) 

 

Modell 1

      

Upplevd 

nytta

Process-

förändringar Utsträckning

Förväntad 

nytta

Upplevd 

nytta
1 0 0 0

Process-

förändringar
0,39** 1 0 0

Utsträckning
0,22** 0,14* 1 0

Förväntad 

nytta
0,69** 0,28** 0,12 1

**p<0,01, *p<0,05
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Intern konsistens 

Efter att de indikatorer som inte uppfyllde kraven som ställts på de yttre laddningarna 

eliminerats, testades modellens interna konsistens (eng. internal consistency). 

Traditionellt sätt har Cronbachs Alfa använts för att testa detta, men i strukturella 

ekvationsmodeller i PLS har composite reliability (CR) visat sig vara ett bättre mått. 

Enligt Hair, Ringle och Sarstedt (2011) kan 0,7 ses som ett gränsvärde för god CR. Som 

framgår av tabell 16 överskrids värdet för alla variabler i modellen, vilket indikerar att 

modellen har god intern konsistens. Cronbachs Alfa (som bör överstiga 0,6) inkluderas 

även i tabell 16. I PLS saknas ett index som genast beskriver hur bra en teoretisk modell 

stämmer mot insamlad data (eng. Goodness of Fit, GoF). För att bedöma GoF brukar 

istället redundancy, där positiva värden eftersträvas, användas. (Tenenhaus, Vinzi, 

Chatelin & Lauro 2005) Som framgår av tabell 16 är alla redundancy värden positiva.  

Konvergent validitet 

Konvergent validitet (eng. convergent validity) anger i hur hög grad flera test mäter ett 

och samma fenomen. I praktiken innebär det hur bra de olika indikatorerna mäter sina 

respektive konstrukt. Genomsnittlig varians extraherad (eng. Average Variance 

Extracted, AVE) används för att säkerställa god konvergent validitet. Enligt Hair et al. 

(2011) bör AVE överstiga 0,5 för en modell av god kvalitet. Som framgår av tabell 16 

överstigeralla AVE-värden för modellen 0,5, vilket tyder på god konvergent validitet. 

Tabell 16 Översikt över modellens kvalitet (basmodell, n = 242) 

 

4.2.2 Utvärdering av modellen 

Tre olika modeller kommer att presenteras i detta avsnitt. Först och främst presenteras 

en basmodell (modell 1) bestående av de mest grundläggande variablerna. På grund av 

möjlig multikollinearitet mellan variablerna förväntad nytta och upplevd nytta 

presenteras därefter också en modell där den första är eliminerad (modell 2). Slutligen 

Modell 1
AVE

Composite 

Reliability

Cronbachs 

Alfa Redundancy

Upplevd nytta 0,51 0,93 0,91 0,06

Processförändringar 0,58 0,85 0,76 0,01

Investering i IT 1,00 1,00 1,00 0,02

Förväntad nytta 0,51 0,89 0,86 0,00
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presenteras den fullständiga undersökningsmodellen (modell 3). Reliabiliteten och 

validiteten för modellerna 2 och 3 har testats på samma sätt som de testades för modell 

1 i föregående avsnitt. Tabell över resultaten presenteras i bilaga 8. 

Signifikansen bedöms på basen av t-värdet för stigkoefficienterna (β-värdet) som 

erhållits genom användningen av bootstrap-metoden (242 cases, 500 samples). Kritiska 

t-värden är 1,65 (signifikant på 10 % nivå), 1,96 (signifikant på 5 % nivå) och 2,58 

(signifikant på 1 % nivå). 

Stigkoefficienter 

I basmodellen (modell 1) testas hypoteserna H1–H4. Som framgår av tabell 17 och figur 

10 är alla dessa stigar signifikanta. Hypoteserna H1–H4 stöds alltså av de statistiska test 

som gjorts i denna studie, vilket indikerar att bakomliggande motiv till ibruktagandet av 

systemet, storleken på investeringen och omfattningen av de interna 

processförändringarna som gjorts i samband med ibruktagandet tillsammans påverkar 

den upplevda nyttan av ett ERP-system. Därtill har de bakomliggande motiven också en 

stark direkt påverkan på den upplevda nyttan, vilket var väntat eftersom dessa två 

variabler är uppbyggda utifrån samma teoretiska ramverk. Modellens förklaringsgrad R2 

är 0,519, vilket innebär att den upplevda nyttan till 51,9 % kan förklaras av de variabler 

som ingår i modell 1. 

Figur 10 Undersökningsmodell 1 – resultat 

Stigkoefficienterna (signifikanta samband vid heldragen linje), signifikansnivå (***p<0,01, **p<0,05, 
*p<0,10) och förklaringsgrad R2 (inom parentes) anges. 

 

H1, som föreslår att högre förväntad nytta är positivt relaterat till mer omfattande IT-

investeringar, och H2, som föreslår att mer omfattande IT-investeringar är positivt 

relaterade till större processförändringar, har de svagaste stigkoefficienterna (β = 0,124 

respektive β = 0,112) i modellen. Hypoteserna är båda två signifikanta på 10 % nivå, även 

om de endast med nöd och näppe överstiger gränsen. H3, som föreslår att en större grad 

av förändringar i affärsprocesserna leder till en större upplevd nytta är signifikant på 1 



 

 

53 

% nivå. Liknande resultat har rapporterats av Velcu (2008). H4, som föreslår att den 

förväntade nyttan är positivt relaterad till den upplevda nyttan, är också signifikant på 1 

% nivå.  

Vid analysen av modell 1 upptäcktes också ett samband som inte diskuterats i den 

teoretiska referensramen och således inte fanns med bland hypoteserna. Sambandet 

mellan förväntad nytta och processförändringar (β = 0,264) är signifikant på 1 % nivå. 

Det är i det här skedet svårt att spekulera i exakt vad detta samband kan betyda, eftersom 

belägg för sambandet saknas i tidigare forskning. 

Också sambandet mellan investering i IT och upplevd nytta testades vid analysen av 

modellen. Sambandet visade sig emellertid inte vara signifikant (β = 0,061, t = 1,288). 

Tabell 17 Stigkoefficienter och t-statistik (modell 1–3) 

 

Eftersom sambandet mellan förväntad nytta och upplevd nytta korrelerade relativt 

starkt, beslöts att en modell som exkluderar variabeln förväntad nytta (modell 2) också 

testas. I och med att denna variabel utesluts ur modellen, elimineras också de hypoteser 

Stigar

Processförändringar -> 

Upplevd nytta
0,214 *** 0,404 *** 0,150 ***

Investering i IT -> 

Processförändringar
0,112 * 0,142 ** 0,113 *

Förväntad nytta -> 

Upplevd nytta
0,631 *** 0,624 ***

Förväntad nytta -> 

Processförändringar
0,264 *** 0,257 ***

Förväntad nytta -> 

Investering i IT
0,124 * 0,124 *

Processförändringar -> 

Systemets användning
0,344 ***

Tid -> Upplevd nytta 0,046

Tid -> Systemets 

användning
0,214 ***

Systemets användning -> 

Upplevd nytta
0,196 ***

***p<0,01, **p<0,05, *p<0,10

Modell 1 Modell 2 Modell 3
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(H1 och H4) som är uppbyggda kring variabeln. I modell 2 testas följaktligen hypoteserna 

H2 och H3. Som framgår av tabell 17 och figur 11 är dessa stigar signifikanta. Precis som 

i modell 1 stöds alltså hypoteserna H2 och H3 av de statistiska test som gjorts i denna 

studie, vilket indikerar att storleken på investeringen och omfattningen av de interna 

processförändringarna som gjorts i samband med ibruktagandet tillsammans påverkar 

den upplevda nyttan av ett ERP-system. Modellens förklaringsgrad R2 är 0,169, vilket 

innebär att den upplevda nyttan till 16,9 % kan förklaras av de variabler som ingår i 

modell 2. 

H2, som föreslår att mer omfattande IT-investeringar är positivt relaterade till större 

processförändringar (β = 0,142) är signifikant på 5 % nivå. H3, som föreslår att en större 

grad av förändringar i affärsprocesserna leder till större upplevd nytta (β = 0,404), är 

signifikant på 1 % nivå. 

Figur 11 Undersökningsmodell 2 – resultat 

Stigkoefficienterna (signifikanta samband vid heldragen linje), signifikansnivå (***p<0,01, **p<0,05, 
*p<0,10) och förklaringsgrad R2 (inom parentes) anges. 

 

I den fullständiga undersökningsmodellen (modell 3) testas hypoteserna H1–H6. Som 

framgår av tabell 17 och figur 12 är alla utom en av dessa stigar signifikanta. Hypoteserna 

H1–H5 stöds alltså av de statistiska test som gjorts i denna studie, vilket indikerar att 

bakomliggande motiv till ibruktagandet av systemet, storleken på investeringen, 

omfattningen av de interna processförändringarna som gjorts i samband med 

ibruktagandet och systemets användningsgrad tillsammans förklarar den upplevda 

nyttan av ett ERP-system. Därtill har de bakomliggande motiven och systemets 

användning båda två också en direkt påverkan på den upplevda nyttan. Modellens 

förklaringsgrad R2 är 0,551, vilket innebär att den upplevda nyttan till 55,1 % kan 

förklaras av de variabler som ingår i modell 3. 

Den stig som löper mellan variablerna tid och upplevd nytta är inte signifikant, vilket 

innebär att H6 inte stöds av modellen. Samtidigt är detta samband, som diskuterades 

redan vid hypotesformuleringen, också svårt att testa. Tidigare studier rapporterar om 

avtagande nytta i takt med att systemet föråldras (Chou & Chang 2008), även om alla 
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företag är olika och det inte finns någon exakt gräns för när nyttan är märkbart mindre 

än tidigare. Flera respondenter kommenterade också att de upplevde att nyttan minskat 

vartefter systemet åldrats, vilket ytterligare tyder på att detta kan vara en bidragande 

orsak till att studien inte gav stöd åt H6. Var borde då gränsen dras? I ett försök att hitta 

ett signifikant samband mellan de båda variablerna gjordes ytterligare analyser där 

variabeln tid grupperades enligt olika metoder (3 olika grupper (β = -0,018, t = 0,401), 

dummy-variabel (β = -0,060, t = 1,438) och naturlig logaritm (β = 0,021, t = 0,506)), 

men ett signifikant samband kunde inte uppnås. En annan möjlig förklaring till att tiden 

inte direkt påverkar den upplevda nyttan kan ha att göra med den stora spridning som 

fanns i datamaterialet. Som tidigare nämnts fanns företag som tagit i bruk sitt system 

från allt från ett halvt ända upp till 35 år sedan med bland respondenterna. Över 70 % av 

dessa har tagit i bruk systemet för 5 eller mer år sedan. Företag som redan länge haft sitt 

system i bruk kan ha svårare att identifiera de konkreta fördelarna än ett företag som 

precis tagit i bruk sitt system och därför också har tiden före systemets implementering 

i färskt minne. Detta kunde också vara en delförklaring till att det tänkta sambandet 

mellan tid sedan implementeringen och upplevd nytta inte stöds i undersökningen. För 

att kontrollera detta gjordes ytterligare analyser. Denna gång begränsades 

datamaterialet till företag som implementerat sitt ERP-system för högst 6 år sedan, men 

utan signifikant resultat. 

Istället upptäcktes ett samband mellan variablerna tid och systemets användning (β = 

0,214) som är signifikant på 1 % nivå. Tiden har enligt denna studie alltså inte en direkt 

effekt på den upplevda nyttan, utan tiden påverkar istället systemets användning, vilket 

i sin tur har en direkt påverkan på den upplevda nyttan. En förklaring till detta kan vara 

att ett företag som är längre in i ERP-systemets mognadsprocess har lärt känna systemet 

bättre och är mer beroende av det, eftersom företagets verksamhet är uppbyggd kring 

själva systemet. Systemet kan därför anses utgöra en mycket större del av det vardagliga 

arbetet än vad det gör i ett företag som ännu lär känna sitt nyligen implementerade 

system. Samtidigt finns också möjligheten att fler moduler tas i bruk efter hand, vilket 

också torde leda till högre systemanvändning, som i sin tur ökar nyttan. Sambandet 

diskuteras ytterligare i avhandlingens avslutande kapitel. 

Vidare upptäcktes också vid analysen ett annat samband som inte diskuterats i den 

teoretiska referensramen, och således inte fanns med bland hypoteserna. Sambandet 

mellan variablerna processförändringar och systemets användning (β = 0,344) är 

signifikant på 1 % nivå. Detta samband är i sig logiskt, eftersom tidigare forskning (bl.a. 
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Kettunen & Simons 2001) menar att processförändringar nästan oundvikligen måste 

utföras för att det implementerade systemet ska kunna användas. Sambandet diskuteras 

ytterligare i avhandlingens avslutande kapitel. 

Figur 12 Undersökningsmodell 3 – resultat 

Stigkoefficienterna, (signifikanta samband vid heldragen linje, osignifikanta samband vidå streckad linje), 
signifikansnivå (***p<0,01, **p<0,05, *p<0,10) och förklaringsgrad R2 (inom parentes) anges. 
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5 SAMMANFATTNING, DISKUSSION OCH AVSLUTNING 

I avhandlingens avslutande kapitel sammanfattas det väsentligaste av avhandlingen. 

Resultaten från avhandlingens empiriska undersökning diskuteras ytterligare och ett 

förslag på en utvecklad undersökningsmodell ges. Slutligen diskuteras avhandlingens 

reliabilitet och validitet, och dess kontribution, följt av förslag till fortsatt forskning. 

Ett ERP-system är en stor investering och någonting som tidigare bara ansågs lämpa sig 

för större företag. En stor del av de tidigare studier som gjorts är därför också baserade 

på större företag. I dag använder sig de flesta stora företag av ett ERP-system, varför 

ERP-distributörerna på senare år flyttat fokus från denna marknad och mer och mer 

riktat in sig på mindre företag. Mindre företag har efterhand också börjat intressera sig 

för ERP-systemen, eftersom lättkörda system som lämpar sig för just dem har utvecklats. 

Syftet med avhandlingen var att undersöka faktorer som förklarar nyttan av ett ERP-

system bland finländska medelstora företag. För att uppnå syftet sammanställdes en 

undersökningsmodell och sex hypoteser baserat på tidigare forskning. Hypotesernas 

uppgift var att förklara sambanden i modellen. Undersökningsmodellen användes sedan 

som bas för den empiriska undersökningen som utfördes med hjälp av en enkät. 

Undersökningen gjordes elektroniskt i enkätverktyget Webropol. Enkäten skickades ut 

till 4 183 företag, varav 3 022 kunde nås. Totalt inkom 299 svar. Undersökningen visar 

att bakomliggande motiv till implementeringen, IT-investeringens storlek, interna 

processförändringar, systemets användningsgrad och tid sedan investeringen är faktorer 

som förklarar nyttan. 

Utöver de sex hypoteser som formulerades ställdes även två mindre frågor i samband 

med syftesformuleringen. Dessa frågor besvaras i korthet nedan: 

Får företagen nytta av ett ERP-system? Ja, undersökningen visar att företag får nytta 

av ett ERP-system. 

Vilka typer av nytta erhålls? Undersökningen visar att den största nyttan uppstår i 

dimensionerna operativa fördelar och fördelar för ledningen. Konkreta fördelar från 

dessa dimensioner är bland annat minskade kostnader och förbättrad resurshantering. 

Statistiska analyser utfördes i analysprogrammet SmartPLS2 (Ringle et al. 2005). Totalt 

utfördes tre PLS-regressionsanalyser för att testa de sex hypoteserna i 

undersökningsmodellen. I PLS-regressionsanalys 1 analyserades endast basmodellen, 
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där hypoteserna H1–H4 testades. I PLS-regressionsanalys 2 avlägsnades variabeln 

förväntad nytta eftersom det fanns risk för multikollinearitet i modellen. Regressionen 

testade således endast hypoteserna H2 och H3. I PLS-regressionsanalys 3 analyserades 

hela undersökningsmodellen, där hypoteserna H1–H6 testades. 

För att göra undersökningens resultat mera överskådliga presenteras de uppställda 

hypoteserna i tabell 18. Av tabellen framgår även huruvida undersökningen gav stöd för 

hypoteserna eller inte.  

Tabell 18 Sammanställning av undersökningens resultat 

 

Hypoteserna H1–H5 stöddes av avhandlingens empiriska undersökning, vilket visar att 

dessa samband är signifikanta och i linje med vad som diskuterats i den teoretiska 

referensramen och de tidigare studier som använts som bas när undersökningsmodellen 

utformats (Umble et al. 2003; Kettunen & Simons 2001; Dehning & Richardson 2002; 

Velcu 2008; Nwankpa 2015; Markus & Tanis 2000). Tyvärr gav undersökningen inte 

stöd åt hypotesen H6. Tidigare forskning påvisar att nyttan realiseras över ett längre 

tidsintervall (Gattiker & Goodhue 2005; Shang & Seddon 2002). Trots detta kunde inte 

H6, som undersöker sambandet mellan tid sedan implementeringen och upplevd nytta, 

påvisas vara signifikant. Annan forskning (bl.a. Poston & Grabski 2001; De Loo et al. 

2013; Kallunki et al. 2011) pekar på att det tar kring tre år efter att ett ERP-system tagits 

Hypotes
Stöds av 

undersökningen

Stöds inte av 

undersökningen

H1: Högre förväntad nytta är positivt 

relaterad till mer omfattande IT-investeringar. X

H2: Mer omfattande IT-investeringar är 

positivt relaterade till större 

processförändringar.
X

H3: En större grad av förändringar i 

affärsprocesserna är positivt relaterad till 

större upplevd nytta.
X

H4: Den förväntade nyttan är positivt 

relaterad till den upplevda nyttan. X

H5: En större systemanvändning är positivt 

relaterad till större upplevd nytta. X

H6: Längre förfluten tid sedan 

implementeringen är positivt relaterat till 

större upplevd nytta.
X
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i bruk till det att nyttan realiseras. Som konstaterades i resultatpresentationen hade över 

70 % av företagen i undersökningen tagit i bruk sina system för åtminstone fem år sedan. 

I och med att den kritiska punkten för nyttorealisering torde vara någon gång kring 

treårsstrecket, kan den stora andelen företag som implementerat sina system för en 

längre tid sedan ha förvrängt analysen något i just detta avseende. Samtidigt diskuteras 

också avtagande nytta i takt med att systemet föråldras (Chou & Chang 2008). Däremot 

är det inte möjligt att peka på en tidsgräns för när nyttan är märkbart mindre än tidigare, 

vilket också gör H6 svår att testa. I modellen över implementeringsprocessen (figur 2) 

illustrerades Ross och Vitales (2000) tankar om när nyttan realiseras. Med modellen i 

åtanke kan antas att företag som har implementeringsprocessen och tiden före systemet 

i färskt minne lättare märker av nyttan som systemet för med sig, i och med den klara 

uppgången i faserna stabilisering och fortsatt förbättring. Jämför detta med företag 

som för en rad år sedan tagit i bruk sina system och för tillfället hunnit mycket längre på 

kurvan. Företag i exempelvis tranformationsfasen (en fas som till stor del går ut på 

vidareutveckling av systemet) kan ha betydligt svårare att identifiera konkreta fördelar 

som, kanske redan för en längre tid sedan, uppstått som en följd av systemets 

implementering. 

Utöver de samband som diskuterats i den teoretiska referensramen och således 

förutspåtts i hypoteserna hittades vid analysen av modellen ytterligare intressanta och 

signifikanta samband.   

Först och främst påträffades ett samband mellan variablerna tid och systemets 

användning. Sambandet kan förklaras med stöd av det faktum att företag som är längre 

in i ERP-systemets mognadsprocess mera koncentrerar sig på att utveckla systemets 

potential och processer (Holland & Light 2001) som en följd av att systemet är mer 

bekant och företaget är mer beroende av det. Systemet kan anses vara en mycket större 

del av arbetet för företag som haft det i bruk under en längre tid, och att systemet därför 

också används mer än hos företag som ännu jobbar på att lära känna sitt nyligen 

implementerade system. Det är också vanligt att företag tar i bruk ytterligare moduler 

efter hand (Ross & Vitale 2000) och således ökar systemanvändningen som en följd av 

att allt i företaget blir mer och mer koncentrerat till systemet. 

Vidare hittades även ett samband mellan processförändringar och systemets 

användning. Somers & Nelson (2003) hävdar att det är viktigt att undersöka sambandet 

mellan processförändringar och upplevd nytta, eftersom nyttan möjliggörs av 

processförändringarna. Detta samband undersöktes och visade sig vara signifikant. Med 
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denna idé i åtanke kan det också ses som logiskt att processförändringarna borde 

påverka systemets användning, i och med att systemet måste användas för att nyttan ska 

upplevas. Det går troligen inte heller att dra nytta av systemets fulla potential, det vill 

säga använda det fullt ut, utan att först göra interna processförändringar (bl.a. Kettunen 

& Simons 2001). 

Slutligen påträffades också ett samband mellan förväntad nytta och processförändringar. 

Något exakt belägg för att högre förväntad nytta ska leda till större processförändringar 

finns inte i tidigare studier. Av den anledningen är det också i detta skede svårt att 

spekulera i exakt vad detta samband kan bero på. 

5.1 Begränsningar 

En  begränsning i denna avhandling är undersökningens sampel. Utöver begränsningar 

som rör företagens storlek och bolagsform, består samplet endast av företag som finns i 

företagsdatabasen Orbis. Utöver detta krävs även att företaget namngett antingen en Vd 

eller en ekonomichef som använder sitt första namn som tilltalsnamn, och att företaget 

har en hemsida bland företagsuppgifterna, eftersom kontaktuppgifterna genererades på 

basen av denna information. 

En annan begränsning är att ämnet och enkäten kan ha uppfattats som svårförståeligt 

för vissa av företagen, speciellt icke-användare. Flera inkomna svarsmeddelanden gjorde 

gällande att visa respondenter valt att inte svara på enkäten eftersom de ansåg att deras 

företag inte var mål för enkäten, bland annat på grund av utebliven ERP-användning, 

även om också företag som dessa uppmanades delta i undersökningen. Det finns alltså 

skäl att anta att detta bidrog till ett visst svarsbortfall. 

5.2 Reliabilitet och validitet 

Undersökningens instrument utgjordes av enkäten. Enkäten utformades tillsammans 

med undersökningsmodellen med den teoretiska referensramen som grund. Enkätens 

uppgift var att bidra med primärdata som skulle användas för att analysera de olika 

sambanden mellan variablerna i undersökningsmodellen. För att säkerställa hög 

reliabilitet mättes de olika variablerna med flera påståenden eller frågor i enkäten. De 

flesta enkätfrågorna hämtades från tidigare studier och var således testade och kan sägas 

fungera. Några frågor formulerades själv och pilottestades därför för att säkerställa att 

de uppfattades på rätt sätt.  
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5.3 Kontribution 

En del av den kunskapslucka som identifierades i problemdiskussionen gällde huruvida 

de modeller som uppstått genom forskning i stora företag direkt kan användas också i 

forskning på mindre företag. I den teoretiska referensramen sammanställdes en 

undersökningsmodell för att undersöka den upplevda nyttan av ett ERP-system baserat 

på tidigare studier. Modellen var ny, eftersom sambanden mellan de olika delarna i den 

tidigare inte hade testats tillsammans. Undersökningsmodellen visade sig fungera med 

en förklaringsgrad om 52,5 %. Baserat på samband som hittades i den empiriska 

undersökningen gjordes små modifieringar för att ytterligare optimera modellen vilket 

ledde till att förklaringsgraden ökade till 55,1 %. Avhandlingen har således fyllt en 

kunskapslucka och kommit fram till att tidigare modeller som härstammar från 

forskning i stora företag går att använda också på mindre företag. Den nya och utvecklade 

modellen, som således är den slutgiltiga modellen och en del av avhandlingens 

kontribution, presenteras nedan i figur 13. I den utvecklade modellen ingår sambanden 

mellan förväntad nytta och processförändringar, processförändringar och systemets 

användning, samt tid och systemets användning, som upptäcktes i den empiriska 

undersökningen. 

Utöver den teoretiska kontributionen kan denna avhandling också vara av intresse för 

såväl ERP-användande som icke-användande medelstora företag. Eftersom ERP-system 

blir allt vanligare också för mindre företag är det troligen intressant att veta att nytta 

verkligen uppstår, vilka faktorer som förklarar denna nytta och vilka konkreta fördelar 

som kan förväntas. Samtidigt kan det också vara av intresse för ERP-distributörer att 

veta vilken nytta marknaden förväntar sig av ett ERP-system, för att kunna utveckla sin 

verksamhet.   
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Figur 13 Föreslagen ny modell 

 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 

Studien presenterar en undersökningsmodell för användning i fortsatt forskning. 

Modellen är emellertid relativt komplex och kräver stora mängder data för att kunna 

testas. De mest intressanta observationerna som gjordes i denna studie rörde variablerna 

systemets användning, processförändringar, tid och upplevd nytta, varför en avskalad 

modell som består av endast dessa variabler kunde användas i fall där datamaterialet är 

begränsat. Ett intressant uppslag för fortsatt forskning skulle därför vara att utföra en 

likartad, kvantitativ studie med ett sampel begränsat till företag som implementerat sitt 

system för högst 6 år sedan. Det kunde vara intressant att titta närmare på speciellt 

variabeln tid, eftersom det förutspådda sambandet mellan tid sedan implementeringen 

och upplevd nytta inte kunde styrkas av den empiriska undersökningen som gjordes i 

denna avhandling. Skulle tiden ha den förutspådda effekten för ett mer tidsbegränsat 

sampel? En liknande analys med begränsat sampel gjordes också i denna avhandling, 

men inga signifikanta resultat rapporterades. Det förefaller dock troligt att ett samband 

kunde existera, varför det vore intressant at närmare studera detta i kommande studier. 

Grupperingar kunde också göras enligt det kritiska 3-årsstrecket för att undersöka 

eventuella skillnader över tid. En kombinerad kvantitativ och kvalitativ studie skulle 

även kunna bidra med ytterligare djup. 
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BILAGA 1 ENKÄT PÅ SVENSKA 

Nyttan av ERP-system 
 

1. Använder ni ett ERP-system i ert företag? 
Beroende på ert svar ombeds ni efter denna fråga att besvara olika delar av enkäten. 
  

Ja, fullt ut (alla tillgängliga moduler) 
 Ja, mer eller mindre (de flesta tillgängliga modulerna) 
 Ja, till viss del (en eller ett fåtal moduler) 

Nej, men vi håller på att ta i bruk 
Nej, men vi planerar att ta i bruk 

 Nej, vi har inte planerat att ta i bruk 
 

2. Varför använder ni inte ett ERP-system? 
Markera i vilken utsträckning nedannämnda alternativ stämmer överens med ert 
företags situation. Skala: 1 = instämmer inte alls, 4 = vet inte eller har ingen bestämd 
åsikt och 7 = instämmer fullständigt. 
 
 Den ansträngning som krävs för ERP-implementeringen är för hög 
 Vi klarar av att fungera effektivt utan ett ERP-system 
 Kostnaden för mjukvara och underhåll är för hög 
 Företaget är för litet 
 Systemen är för komplicerade 
 Annat, vad? 
 

3. I vilken utsträckning använder ni er av nedanstående verktyg istället 
för ett ERP-system? 

Markera i vilken utsträckning ni använder nedanstående alternativ. Skala: 1 = inte alls 
och 7 = oerhört mycket. 
 
 Kalkylblad (t.ex. Excel) 
 Redovisningsprogram 
 Många åtskilda program 
 Äldre system som inte skulle betraktas som ”ERP” 
 Egenhändigt utvecklade program 
 Program som finns färdigt tillgängliga på datorn 
 Annat, vad? 
 

4. Vårt företags motiv till att införa ett ERP-system är att 
Markera i vilken utsträckning ni anser att nedannämnda motiv stämmer in på ert 
företag. Skala: 1 = helt av annan åsikt, 4 = vet inte eller har ingen bestämd åsikt och 7 
= helt av samma åsikt. 
 

...minska kostnaderna 

...öka omsättningshastigheter och förbättra produktiviteten 

...förbättra kvaliteten på varorna och/eller tjänsterna 

...lättare kunna tillgodose kundernas behov 

...få förbättrad datakvalitet 

...lättare kunna hantera företagets resurser 
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...lättare kunna fatta beslut och planera mer effektivt 

...kunna minska kostnaderna och öka intäkterna i företaget 

...få tillgång till bättre rapporter för beslutsfattande  

...få stöd i företagets långsiktiga planering 

...öka förmågan att bygga företagsinnovationer och att regelbundet utföra 

förändringar 

...kunna minska lagerhållnings- och personalkostnader 

...generera produktdifferentiering 

...få bättre kontakt till kunder och leverantörer (inte bara IT) 

...öka flexibiliteten för framtida IT-investeringar 

...minska IT-kostnaderna 

...få ökad IT-kapacitet 

...öka företagets kompetens och arbetstagarnas inlärning 

...förändra arbetsrutinerna 

...öka kommunikationen för att utveckla en stark organisationskultur och 

gemensamma visioner 

...öka arbetstagarnas egenmakt att fatta beslut 
 

5. För hur många år sedan införde ni ert ERP-system? 
 

__ år sedan 

 
6. Vårt företags motiv till att införa ERP-systemet var att: 

Markera i vilken utsträckning ni anser att nedannämnda motiv stämmer in på ert 
företag. Skala: 1 = helt av annan åsikt, 4 = vet inte eller har ingen bestämd åsikt och 7 
= helt av samma åsikt. 
  

...minska kostnaderna 

...öka omsättningshastigheter och förbättra produktiviteten 

...förbättra kvaliteten på varorna och/eller tjänsterna 

...lättare kunna tillgodose kundernas behov 

...få förbättrad datakvalitet 

...lättare kunna hantera företagets resurser 

...lättare kunna fatta beslut och planera mer effektivt 

...kunna minska kostnaderna och öka intäkterna i företaget 

...få tillgång till bättre rapporter för beslutsfattande  

...få stöd i företagets långsiktiga planering 

...öka förmågan att bygga företagsinnovationer och att regelbundet utföra 

förändringar 
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...kunna minska lagerhållnings- och personalkostnader 

...generera produktdifferentiering 

...få bättre kontakt till kunder och leverantörer (inte bara IT) 

...öka flexibiliteten för framtida IT-investeringar 

...minska IT-kostnaderna 

...få ökad IT-kapacitet 

...öka företagets kompetens och arbetstagarnas inlärning 

...förändra arbetsrutinerna 

...öka kommunikationen för att utveckla en stark organisationskultur och 

gemensamma visioner 

...öka arbetstagarnas egenmakt att fatta beslut 

 
7. Efter införandet av ERP-systemet har vårt företag fått nedannämnda 

fördelar: 
Markera i vilken utsträckning ni anser att nedannämnda fördelar stämmer in på ert 
företag Skala: 1 = helt av annan åsikt, 4 = vet inte eller har ingen bestämd åsikt och 7 
= helt av samma åsikt. 
 

Bättre kontroll över verksamhetens kostnader 

Minskade produktionstider och ökad omsättningshastighet för varulagret 

Ökning av erfarna användares (eng. power user) medverkan vid 

systemutbildningen  

Förbättrad kvalitetshantering och -kontroll 

Proaktivt och effektivt tillgodoseende av kundernas behov 

Förbättrad datakvalitet 

Ökad förmåga att skräddarsy produkter för att möta specifika kundbehov 

Ett mera effektivt beslutsfattande för de anställda 

Minskade kostnader, ökade intäkter och förbättrat marknadsvärde 

Tillgång till bättre rapporter för beslutsfattande 

Stöd i den långsiktiga strategiska planeringen för företagstillväxt 

Ökad förmåga att bygga företagsinnovationer och att regelbundet utföra 

förändringar 

Minskade lagerhållnings- och personalkostnader 

Generering av produktdifferentiering inklusive anpassning  

Skapat externa kontakter för att ha bättre koppling till kunder och 

leverantörer 

 Ökad flexibilitet för framtida IT-förändringar 

Minskade marginalkostnader för IT 
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Ökad kapacitet för att snabbt och förmånligt kunna införa ny 

informationsteknik 

Ökad företagskompetens och inlärning för arbetstagarna  

Förändrade arbetsrutiner 

Utveckling av en stark organisationskultur och gemensamma visioner 

som följd av bättre kommunikation  

Utveckling av egenmakt för arbetstagarna att själva fatta också kritiska 

beslut  

 
8. Förändringar som gjorts i verksamheten i samband med ERP-

systemets införande 
Markera i vilken utsträckning ERP-systemet har förändrat er verksamhet och era 
processer.  Skala: 1 = inte alls, 7 = oerhört mycket. 
 

Vårt företag gjorde förändringar i processer och rutiner vid ibruktagandet 
av ERP-systemet. 
 
Mycket arbete lades ner på att förändra dokument och datainmatning för 
att passa ihop med ERP-systemet. 
 
Den interna koordineringen av affärsprocesserna är annorlunda i 
jämförelse med före införandet av ERP-systemet. 
 
ERP-systemet har ändrat på hur arbetet utförs i vårt företag. 
 
Vårt företag var tvunget att förändras för att passa ihop med ERP-
systemet. 

 
9. ERP-systemets användningsgrad 

Markera i vilken utsträckning ERP-systemet används. Skala: 1 = inte alls och 7 = 
oerhört mycket (stor del av arbetstiden, många gånger per dag). 
 
 ERP-systemet används i vårt företag som stöd i arbetet. 
 
 Överlag används ERP-systemet i vårt företag. 
 

10. I vilken utsträckning medverkade ni i ERP-systemets 
införskaffnings- och införandeprojekt? 

Ni kan också välja flera alternativ eller inte välja något alternativ alls 
 

Jag är/var mitt områdes huvudanvändare. 
Jag fick utbildning i ERP-systemets användning. 

För vårt nuvarande ERP-system 
I ett tidigare ERP-projekt på min nuvarande eller tidigare 
arbetsplats 

 
11. Hur väsentligt är ERP-systemet för utförandet av Era 

arbetsuppgifter? 
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Inte alls väsentligt 
Nästan inte alls väsentligt 
Ganska väsentligt 
Mycket väsentligt 

 
Synpunkter eller kommentarer på enkäten eller ERP-system i allmänhet? 
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BILAGA 2 ENKÄT PÅ FINSKA 

Toiminnanohjausjärjestelmän tuomat hyödyt 
 

1. Käytättekö toiminnanohjausjärjestelmää (ERP-järjestelmää) 
yrityksenne toiminnoissa? 

Vastauksestanne riippuen teitä pyydetään tämän kysymyksen jälkeen vastaamaan 
kyselyn eri osa-alueisiin.  
 Kyllä, täysin (kaikki saatavissa olevat moduulit)  
 Kyllä, lähes täysin (useimmat saatavissa olevista moduuleista) 
 Kyllä, osittain (yksi tai muutama moduuli) 

Ei, mutta käyttöönotto on meneillään  
Ei, mutta käyttöönotto on suunnitteilla 

 Ei, eikä ole suunnitelmiakaan 
 

2. Miksi ette käytä toiminnanohjausjärjestelmää? 
Merkitkää missä määrin alla olevat vaihtoehdot pitävät paikkaansa yrityksessänne. 
Asteikko: 1 = täysin eri mieltä, 4 = en tiedä tai ei ole mielipidettä ja 7 = täysin samaa 
mieltä 
 
 Käyttöönotto vaatii liikaa resursseja ja sitoutumista 
 Pystymme toimimaan tehokkaasti ilman toiminnanohjausjärjestelmää 
 Ohjelmiston ja ylläpidon kustannukset ovat liian korkeat 
 Yrityksemme on liian pieni 
 Järjestelmät ovat liian monimutkaisia 
 Muu, mikä? 
 

3. Missä määrin käytätte alla olevia työkaluja 
toiminnanohjausjärjestelmän sijaan?  

Merkitkää missä määrin käytätte alla olevia vaihtoehtoja. Asteikko: 1 = ei ollenkaan ja 7 
= erittäin paljon. 
 
 Taulukkolaskenta (esim. Excel) 
 Kirjanpitojärjestelmä 
 Monta erillistä ohjelmaa 
 Iäkkäämpi järjestelmä, jota ei voida pitää toiminnanohjausjärjestelmänä
 Yrityksen tarpeisiin kehitetty ohjelma  
 Tietokoneesta saatavilla olevat ohjelmat 

Muu, mikä?   
 

4. Yrityksemme perustelut toiminnanohjausjärjestelmän 
käyttöönottoon ovat: 

Merkitkää missä määrin katsotte että alla olevat vaihtoehdot pitävät paikkaansa 
yrityksessänne. Asteikko: 1 = täysin eri mieltä, 4 = en tiedä tai ei ole mielipidettä ja 7 = 
täysin samaa mieltä. 

 

...kustannusten vähentäminen 

...kiertonopeuksien nostaminen ja tuottavuuden parantaminen 

...tuotteiden ja/tai palveluiden laadun parantaminen  

...asiakastarpeiden tyydyttämisen helpottaminen  
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...tiedon laadun parantaminen 

...yrityksen resurssikäytön helpottaminen  

...päätöksenteon helpottaminen ja suunnittelun tehostaminen 

...yrityksen kulujen karsiminen ja tuottojen lisääminen 

...parempien raporttien saanti päätöksentekoa varten  

...yrityksen pitkäaikaisen suunnittelun tukeminen 

...yritysinnovaatioiden ja muutoskyvyn tehostaminen 

...varastointi- ja henkilöstökulujen vähentäminen  

...tuote-erikoistumisen tuottaminen  

...yhteyksien parantaminen asiakkaisiin ja tavarantoimittajiin (ei vain 

IT:tä) 

...tulevaisuuden tietotekniikkainvestointien joustavuuden parantaminen  

... tietotekniikkakulujen vähentäminen   

... tietotekniikkakapasiteetin lisääminen 

...yrityksen toimintakyvyn ja työntekijöiden oppimisen lisääminen  

...työrutiinien muuttaminen  

...viestinnän lisääminen vahvan organisaatiokulttuurin ja yhteisten 

visioiden kehittämiseksi 

...työntekijöiden oman vaikutusvallan lisääminen päätöksenteossa  

 
5. Kuinka monta vuotta sitten toiminnanohjausjärjestelmän 

käyttöönotto tapahtui? 
 

__ vuotta sitten 

 
6. Yrityksemme syyt toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon 

olivat: Merkitkää missä määrin katsotte että alla olevat vaihtoehdot pitävät 
paikkaansa yrityksessänne. Asteikko: 1 = täysin eri mieltä, 4 = en tiedä tai ei ole 
mielipidettä ja 7 = täysin samaa mieltä  

  
...kustannusten vähentäminen 

...kiertonopeuksien nostaminen ja tuottavuuden parantaminen 

...tuotteiden ja/tai palveluiden laadun parantaminen  

...asiakastarpeiden tyydyttämisen helpottaminen  

...tiedon laadun parantaminen 

...yrityksen resurssikäytön helpottaminen  

...päätöksenteon helpottaminen ja suunnittelun tehostaminen 

...yrityksen kulujen karsiminen ja tuottojen lisääminen 

...parempien raporttien saanti päätöksentekoa varten  
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...yrityksen pitkäaikaisen suunnittelun tukeminen 

...yritysinnovaatioiden ja muutoskyvyn tehostaminen 

...varastointi- ja henkilöstökulujen vähentäminen  

...tuote-erikoistumisen tuottaminen  

...yhteyksien parantaminen asiakkaisiin ja tavarantoimittajiin (ei vain 

IT:tä) 

...tulevaisuuden tietotekniikkainvestointien joustavuuden parantaminen  

... tietotekniikkakulujen vähentäminen   

... tietotekniikkakapasiteetin lisääminen 

...yrityksen toimintakyvyn ja työntekijöiden oppimisen lisääminen  

...työrutiinien muuttaminen  

...viestinnän lisääminen vahvan organisaatiokulttuurin ja yhteisten 

visioiden kehittämiseksi 

...työntekijöiden oman vaikutusvallan lisääminen päätöksenteossa  

 
7. Käyttöönoton jälkeen toiminnanohjausjärjestelmän tuomat hyödyt 

ovat: 
Merkitkää missä määrin alla olevat hyödyt pitävät paikkaansa yrityksessänne. 
Asteikko: 1 = täysin eri mieltä, 4 = en tiedä tai ei ole mielipidettä ja 7 = täysin 
samaa mieltä  

 
Parempi kustannushallinta liiketoiminnassa 

Tuotannon kiertoajan vähentäminen sekä varaston kiertonopeuden 

nostaminen 

Edistyneiden käyttäjien (eng. power user)  lisääntynyt läsnäolo 

käyttäjäkoulutuksissa 

Parantunut laadunhallinta ja -valvonta 

Ennakoitu ja tehokkaampi asiakastarpeiden tyydytys 

Parantunut tiedonlaatu 

Lisääntynyt määrä räätälöityjä tuotteita erikoisasiakkaiden tarpeiden 

tyydyttämiseksi 

Työntekijöiden tehokkaampi päätöksentekokyky 

Kulujen pienentyminen, tuottojen lisääntyminen ja markkina-arvon 

kasvu 

Paremmat raportit päätöksentekoa varten 

Tuki pitkäaikaisessa strategisessa suunnittelussa yrityksen kasvua varten 

Yritysinnovaatioiden kasvu ja parantunut kyky tehdä säännöllisiä 

muutoksia 
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Varastointi- ja henkilöstökulujen vähentäminen  

Lisääntynyt tuote-erikoistuminen ja sopeutuminen 

Parantuneet ulkoiset kontaktit jotka ovat helpottaneet yhteydenpitoa 

asiakkaisiin ja tavarantoimittajiin 

Parantunut joustavuus tulevaisuuden tietotekniikkainvestoinneissa 

Tietotekniikan rajakustannusten pienentyminen 

Lisääntynyt kapasiteetti jonka avulla voi nopeasti ja edullisesti ottaa 

käyttöön uutta tietotekniikkaa 

Yrityksen lisääntynyt toimintakyky ja työntekijöiden tehostunut kyky 

oppia 

Työrutiinit ovat muuttuneet 

Parantunut kommunikaatio on luonut vahvan organisaatiokulttuurin ja 

yhteiset visiot 

Työntekijöiden vaikutusvalta tehdä myös kriittisiä päätöksiä on kasvanut 

 
8. Yrityksen toiminnassa tehdyt muutokset 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä: 
Merkitkää missä määrin ERP-järjestelmä on muuttanut toimintaanne ja prosessejanne. 
Asteikko: 1 = ei ollenkaan ja 7 = erittäin paljon. 
 

Yrityksemme teki muutoksia prosesseissa ja rutiineissa 
toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä.  
 
Dokumenttien muuttamiseen ja tiedonsyöttämiseen laitettiin paljon aikaa 
jotta ne sopisivat toiminnanohjausjärjestelmään. 
 
Yrityksemme työprosessien sisäinen koordinaatio on erilainen verrattuna 
aikaan ennen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa. 
 
Toiminnanohjausjärjestelmä on muuttanut työntekoa yrityksessämme. 
 
Yrityksemme täytyi muuttua jotta se sopeutuisi 
toiminnanohjausjärjestelmään. 

 
9. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöaste 

Merkitkää missä määrin ERP-järjestelmää käytetään. Asteikko: 1 = ei ollenkaan ja 7 = 
erittäin paljon (suurin osa työajasta, monta kertaa päivässä). 
  

Toiminnanohjausjärjestelmää käytetään yrityksessämme toiminnan 
tueksi. 
 Toiminnanohjausjärjestelmää käytetään yrityksessämme. 
 

10. Missä määrin olette ollut mukana ERP-järjestelmien hankinta- ja 
käyttöönottoprojekteissa? 

Voitte valita useampia vaihtoehtoja tai olla valitsematta yhtään. 
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Olen/olin oman alueeni pääkäyttäjänä. 
Sain koulutusta ERP-järjestelmän käyttöön. 

Nykyisen ERP-järjestelmämme projekteissa 
Aiemmissa ERP-projekteissa nykyisessä tai edellisissä 
työpaikoissani 

 
11. Kuinka oleellisena pidätte nykyistä ERP-järjestelmäänne omien 

työtehtävienne suorittamisen kannalta? 
En lainkaan oleellisena 
En juurikaan oleellisena 
Melko oleellisena 
Erittäin oleellisena 
 

12. Mielipiteenne ja kommenttinne kyselystä tai yleensä 
toiminnanohjausjärjestelmistä? 
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BILAGA 3 FÖLJEBREV PÅ FINSKA OCH SVENSKA 

Ämnesrad: Toiminnanohjausjärjestelmän tuomat hyödyt/Nyttan av ERP-system 

Arvoisa vastaanottaja! (på svenska, vänligen läs längre ner) 

Teen parhaillaan pro gradu-tutkielmaani toiminnanohjausjärjestelmistä Hanken 
Svenska handelshögskolanissa Vaasassa. Tutkielmani tarkoituksena on selvittää 
toiminnanohjausjärjestelmien tuomat hyödyt pk-yrityksissä. 
Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP-järjestelmä) on yrityksen tietojärjestelmä, joka 
integroi eri toiminnot, esimerkiksi myynnin, tuotannon, jakelun, varastonhallinnan, 
laskutuksen, kirjanpidon ja henkilöstöhallinnon. Olen saanut yrityksenne yhteystiedot 
Orbis-yritystietokannasta.  

Kysely kohdistuu myös sellaisille yrityksille, jotka eivät tällä hetkellä käytä 
toiminnanohjausjärjestelmää. Vastauksenne on siis tärkeä, huolimatta siitä käyttääkö 
yrityksenne toiminnanohjausjärjestelmää vai ei.  

Pyydän ystävällisesti Teitä osallistumaan tutkimukseen täyttämällä kyselylomakkeen, 
joka löytyy sähköpostin lopussa olevasta linkistä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 
minuuttia. Pyydän Teitä vastaamaan joko suomeksi tai ruotsiksi viimeistään 28.2.2016 
mennessä. Teidän vastauksenne ovat erittäin tärkeitä tutkimuksen onnistumisen 
kannalta.  

Käsittelen vastauksenne luottamuksellisesti raportoimatta kenenkään yksittäisiä 
vastauksia, ainoastaan kokonaisuuksia. Vastaan mielelläni tutkimusta koskeviin 
kysymyksiinne osoitteessa linus.nygren@student.hanken.fi.  

Kiitos osallistumisestanne! 

Ystävällisin terveisin, 
Linus Nygren 

Bästa mottagare! 

Jag skriver som bäst min magisteravhandling vid Hanken Svenska handelshögskolan i 
Vasa.  Syftet med avhandlingen är att undersöka vilken nytta finländska små och 
medelstora företag får av ett affärssystem. Ett affärssystem (ERP-system) är företagets 
övergripande informationssystem som integrerar verksamhetens funktioner såsom 
försäljning, produktion, distribution, lagerhållning, fakturering, bokföring och 
personaladministration. Jag har fått Ert företags uppgifter från företagsdatabasen 
Orbis. 

Enkäten undersöker också företag som inte för närvarande använder sig av ett ERP-
system i sin verksamhet. Ert svar är således viktigt vare sig Ni använder ett sådant 
system eller inte. 

För att kunna utföra undersökningen ber jag Er vänligen fylla i enkäten via länken som 
finns i slutet av detta meddelande. Det tar ungefär 10 minuter att svara på enkäten. Jag 
ber Er svara antingen på svenska eller finska senast 28.2.2016. Er medverkan är 
mycket viktig för att göra undersökningen användbar och säkra en hög tillförlitlighet.  

Jag behandlar Era svar konfidentiellt och rapporterar inte enskilda svar, endast 
helheter. Svaren kommer inte att kunna härledas till enskilda personer eller företag. 
Jag besvarar gärna frågor rörande undersökningen, så kontakta mig vid behov per e-
post på adressen linus.nygren@student.hanken.fi. 

Tack för Er medverkan! 

Med vänlig hälsning, 
Linus Nygren 

mailto:linus.nygren@student.hanken.fi
mailto:linus.nygren@student.hanken.fi
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BILAGA 4 PÅMINNELSEBREV 1 PÅ FINSKA OCH SVENSKA 

Ämnesrad: Toiminnanohjausjärjestelmän tuomat hyödyt / Nyttan av ERP-system 

Arvoisa vastaanottaja! (på svenska, vänligen läs längre ner) 

Pyysin Teitä noin viikko sitten samanlaisessa sähköpostiviestissä osallistumaan 
tutkimukseeni vastaamalla kyselyyn. Kyselyn tavoitteena on selvittää 
toiminnanohjausjärjestelmien tuomat hyödyt pk-yrityksissä. Kysely tehdään pro gradu-
tutkielmaani varten Hanken Svenska handelshögskolanissa Vaasassa. Linkin kyselyyn 
löydätte tämän viestin lopusta. 

Jos ette ole vielä vastanneet kyselyyn, muistutan, että Teillä on vielä muutama päivää 
aikaa vastata, eli viimeistään sunnuntaina 28.2.2016 toivoisin saavani vastauksenne. 
Teidän vastauksenne on erittäin tärkeä tutkimuksen tilastotieteellisien analyysien 
onnistumisen kannalta. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. 

Kysely kohdistuu myös sellaisille yrityksille, jotka eivät tällä hetkellä käytä 
toiminnanohjausjärjestelmää. Vastauksenne on siis tärkeä, huolimatta siitä käyttääkö 
yrityksenne toiminnanohjausjärjestelmää vai ei.  

Käsittelen vastauksenne luottamuksellisesti raportoimatta kenenkään yksittäisiä 
vastauksia, ainoastaan kokonaisuuksia. Vastaan mielelläni tutkimusta koskeviin 
kysymyksiinne osoitteessa linus.nygren@student.hanken.fi.  

Mikäli olette jo vastanneet, kiitän ja pyydän anteeksi aiheetonta muistutusta. 

Kiitos osallistumisestanne! 

Ystävällisin terveisin, 
Linus Nygren 

Bästa mottagare! 

För ungefär en vecka sedan bad jag Er i ett liknande e-postmeddelande om att delta i 
min undersökning genom att svara på en enkät. Syftet med enkäten är att undersöka 
vilken nytta finländska små och medelstora företag får av ett affärssystem. 
Undersökningen görs för min magisteravhandling vid Hanken Svenska 
handelshögskolan i Vasa. Länken till enkäten finns i slutet av detta meddelande.  

Om Ni inte ännu besvarat enkäten, påminner jag om att Ni fortfarande har några dagar 
på Er att svara, dvs. senast söndag 28.2.2016 önskar jag få Era svar. Ert deltagande är 
mycket viktigt för att undersökningens statistiska analyser ska lyckas. Det tar ungefär 
10 minuter att svara på enkäten.  

Enkäten undersöker också företag som inte för närvarande använder sig av ett ERP-
system i sin verksamhet. Ert svar är således viktigt vare sig Ni använder ett sådant 
system eller inte. 

Jag behandlar Era svar konfidentiellt och rapporterar inte enskilda svar, endast 
helheter. Svaren kommer inte att kunna härledas till enskilda personer eller företag. 
Jag besvarar gärna frågor rörande undersökningen, så kontakta mig vid behov per e-
post på adressen linus.nygren@student.hanken.fi. 

Ifall ni redan har svarat, tackar jag och ber om ursäkt för den obefogade påminnelsen. 

Tack för Er medverkan! 

Med vänlig hälsning, 
Linus Nygren 

  

mailto:linus.nygren@student.hanken.fi
mailto:linus.nygren@student.hanken.fi
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BILAGA 5 PÅMINNELSEBREV 2 PÅ FINSKA OCH SVENSKA 

Ämnesrad: Toiminnanohjausjärjestelmän tuomat hyödyt / Nyttan av ERP-system 

Arvoisa vastaanottaja! (på svenska, vänligen läs längre ner) 

Pyysin Teitä aikaisemmin samanlaisessa sähköpostiviestissä osallistumaan 
tutkimukseeni vastaamalla kyselyyn. Kyselyn tavoitteena on selvittää 
toiminnanohjausjärjestelmien tuomat hyödyt pk-yrityksissä. Kysely tehdään pro gradu-
tutkielmaani varten Hanken Svenska handelshögskolanissa Vaasassa. Linkin kyselyyn 
löydätte tämän viestin lopusta. 

Vastausaikaa on pidennetty torstaihin 3.3.2016. Jos ette ole vielä vastanneet kyselyyn, 
pyydän Teitä ystävällisesti osallistumaan. Koska jokainen vastaus on erittäin tärkeä 
tutkimuksen tilastotieteellisien analyysien onnistumisen kannalta, toivonkin että 
ehditte vastata. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia.  

Kysely kohdistuu myös sellaisille yrityksille, jotka eivät tällä hetkellä käytä 
toiminnanohjausjärjestelmää. Vastauksenne on siis tärkeä, huolimatta siitä käyttääkö 
yrityksenne toiminnanohjausjärjestelmää vai ei.  

Käsittelen vastauksenne luottamuksellisesti raportoimatta kenenkään yksittäisiä 
vastauksia, ainoastaan kokonaisuuksia. Vastaan mielelläni tutkimusta koskeviin 
kysymyksiinne osoitteessa linus.nygren@student.hanken.fi.  

Mikäli olette jo vastanneet, kiitän ja pyydän anteeksi aiheetonta muistutusta. 

Kiitos osallistumisestanne! 

Ystävällisin terveisin, 
Linus Nygren 

Bästa mottagare! 

Jag bad Er tidigare i ett liknande e-postmeddelande om att delta i min undersökning 
genom att svara på en enkät. Syftet med enkäten är att undersöka vilken nytta 
finländska små och medelstora företag får av ett affärssystem. Undersökningen görs för 
min magisteravhandling vid Hanken Svenska handelshögskolan i Vasa. Länken till 
enkäten finns i slutet av detta meddelande.  

Svarstiden har nu förlängts till torsdag 3.3.2016. Om Ni ännu inte har deltagit i 
undersökningen, ber jag Er vänligen att svara på enkäten. Varje svar är mycket viktigt 
för att undersökningens statistiska analyser ska lyckas och jag hoppas att Ni tar Er tid 
att svara. Det tar ungefär 10 minuter att svara på enkäten.  

Enkäten undersöker också företag som inte för närvarande använder sig av ett ERP-
system i sin verksamhet. Ert svar är således viktigt vare sig Ni använder ett sådant 
system eller inte. 

Jag behandlar Era svar konfidentiellt och rapporterar inte enskilda svar, endast 
helheter. Svaren kommer inte att kunna härledas till enskilda personer eller företag. 
Jag besvarar gärna frågor rörande undersökningen, så kontakta mig vid behov per e-
post på adressen linus.nygren@student.hanken.fi. 

Ifall ni redan har svarat, tackar jag och ber om ursäkt för den obefogade påminnelsen. 

Tack för Er medverkan! 

Med vänlig hälsning, 
Linus Nygren 

  

mailto:linus.nygren@student.hanken.fi
mailto:linus.nygren@student.hanken.fi
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BILAGA 6 T-TEST FÖR SKILLNADER I SVARSTID 

 

Lower Upper

Equal 

variances 

assumed

,811 ,369 ,315 245 ,753 ,2732 ,8663 -1,4331 1,9795

Equal 

variances 

not 

assumed

,315 240,925 ,753 ,2732 ,8681 -1,4368 1,9832

Equal 

variances 

assumed

,060 ,806 -1,522 244 ,129 -3,33925 2,19452 -7,66186 ,98337

Equal 

variances 

not 

assumed

-1,524 243,598 ,129 -3,33925 2,19084 -7,65466 ,97616

Equal 

variances 

assumed

,016 ,900 -1,244 244 ,215 -3,45313 2,77674 -8,92257 2,01632

Equal 

variances 

not 

assumed

-1,249 243,893 ,213 -3,45313 2,76518 -8,89980 1,99355

Equal 

variances 

assumed

1,693 ,194 -2,443 244 ,015 -1,54853 ,63390 -2,79715 -,29992

Equal 

variances 

not 

assumed

-2,428 229,325 ,016 -1,54853 ,63782 -2,80528 -,29179

Equal 

variances 

assumed

,280 ,597 ,457 244 ,648 ,12043 ,26378 -,39916 ,64001

Equal 

variances 

not 

assumed

,457 243,170 ,648 ,12043 ,26372 -,39905 ,63990

Equal 

variances 

assumed

1,331 ,250 -1,738 245 ,083 -,130 ,075 -,278 ,017

Equal 

variances 

not 

assumed

-1,733 239,387 ,084 -,130 ,075 -,278 ,018

tid

sum_mot

sum_ben

sum_chan

ge

sum_use

Independent Samples Test

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference

95% Confidence 

Interval of the 

Difference

extent
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BILAGA 7 NORMALFÖRDELNINGSTEST 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

answg_01 ,307 242 ,000 ,762 242 ,000 

extent_1 ,331 242 ,000 ,755 242 ,000 

time_01 ,142 242 ,000 ,937 242 ,000 

mot_02 ,198 242 ,000 ,867 242 ,000 

mot_03 ,203 242 ,000 ,908 242 ,000 

mot_04 ,242 242 ,000 ,834 242 ,000 

mot_05 ,248 242 ,000 ,784 242 ,000 

mot_06 ,266 242 ,000 ,794 242 ,000 

mot_09 ,256 242 ,000 ,803 242 ,000 

mot_10 ,191 242 ,000 ,910 242 ,000 

mot_11 ,138 242 ,000 ,950 242 ,000 

mot_12 ,198 242 ,000 ,915 242 ,000 

mot_13 ,136 242 ,000 ,946 242 ,000 

mot_14 ,172 242 ,000 ,940 242 ,000 

mot_15 ,172 242 ,000 ,942 242 ,000 

mot_18 ,219 242 ,000 ,908 242 ,000 

mot_19 ,232 242 ,000 ,866 242 ,000 

ben_04 ,216 242 ,000 ,927 242 ,000 

ben_05 ,236 242 ,000 ,890 242 ,000 

ben_06 ,242 242 ,000 ,848 242 ,000 

ben_08 ,235 242 ,000 ,916 242 ,000 

ben_09 ,230 242 ,000 ,925 242 ,000 

ben_10 ,259 242 ,000 ,816 242 ,000 

ben_12 ,169 242 ,000 ,949 242 ,000 

ben_13 ,201 242 ,000 ,923 242 ,000 

ben_18 ,143 242 ,000 ,950 242 ,000 

ben_19 ,249 242 ,000 ,900 242 ,000 

ben_21 ,199 242 ,000 ,927 242 ,000 

change_01 ,210 242 ,000 ,887 242 ,000 

change_02 ,190 242 ,000 ,926 242 ,000 

change_03 ,198 242 ,000 ,916 242 ,000 

change_05 ,212 242 ,000 ,925 242 ,000 

mot_01 ,203 242 ,000 ,914 242 ,000 

mot_07 ,262 242 ,000 ,842 242 ,000 

mot_08 ,179 242 ,000 ,920 242 ,000 

mot_16 ,156 242 ,000 ,948 242 ,000 
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mot_17 ,175 242 ,000 ,930 242 ,000 

mot_20 ,156 242 ,000 ,943 242 ,000 

mot_21 ,155 242 ,000 ,949 242 ,000 

ben_01 ,225 242 ,000 ,867 242 ,000 

ben_02 ,215 242 ,000 ,898 242 ,000 

ben_03 ,198 242 ,000 ,935 242 ,000 

ben_07 ,112 242 ,000 ,939 242 ,000 

ben_11 ,214 242 ,000 ,905 242 ,000 

ben_14 ,166 242 ,000 ,945 242 ,000 

ben_15 ,190 242 ,000 ,937 242 ,000 

ben_16 ,147 242 ,000 ,950 242 ,000 

ben_17 ,142 242 ,000 ,949 242 ,000 

ben_20 ,235 242 ,000 ,841 242 ,000 

ben_22 ,181 242 ,000 ,938 242 ,000 

change_04 ,213 242 ,000 ,894 242 ,000 

use_01 ,276 242 ,000 ,752 242 ,000 

use_02 ,303 242 ,000 ,713 242 ,000 

 

a. Lilliefors Significance Correction 
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BILAGA 8 RELIABILITET OCH VALIDITET FÖR 
UNDERSÖKNINGSMODELL 2–3 

 

Modell 2
AVE

Composite 

Reliability

Cronbachs 

Alfa Redundancy

Upplevd nytta 0,51 0,92 0,91 0,08

Processförändringar 0,59 0,85 0,76 0,01

Investering i IT 1,00 1,00 1,00 0,00

Modell 3

Upplevd nytta 0,51 0,93 0,91 0,05

Processförändringar 0,59 0,85 0,76 0,01

Investering i IT 1,00 1,00 1,00 0,02

Förväntad nytta 0,51 0,89 0,86 0,00

Tid 1,00 1,00 1,00 0,00

Systemets användning 0,86 0,93 0,84 0,10

Översikt över modellens kvalitet för modell 2 och 3

Modell 2

      

Upplevd 

nytta

Process-

förändringar Utsträckning

Upplevd 

nytta
1 0 0

Process-

förändringar
0,40** 1 0

Utsträckning
0,23** 0,14* 1

Modell 3

      

Upplevd 

nytta

Process-

förändringar Utsträckning

Förväntad 

nytta Tid

Systemets 

användning

Upplevd 

nytta
1 0 0 0 0 0

Process-

förändringar
0,39** 1 0 0 0 0

Utsträckning
0,22** 0,15* 1 0 0 0

Förväntad 

nytta
0,69** 0,27** 0,12 1 0 0

Tid
0,03 0,02 0,12 -0,08 1 0

Systemets 

användning
0,32** 0,35** 0,37** 0,12 0,22** 1

**p<0,01, *p<0,05

Korrelationsmatris modell 2 och 3
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Konstrukt Indikator

Yttre 

laddning Signifikans Konstrukt Indikator

Yttre 

laddning Signifikans

Modell 2

ben_08 0,67 *** ben_19 0,72 ***

ben_09 0,69 *** ben_21 0,76 ***

ben_12 0,77 *** ben_22 0,72 ***

ben_13 0,68 *** change_01 0,81 ***

ben_14 0,72 *** change_02 0,57 ***

ben_15 0,67 *** change_03 0,83 ***

ben_16 0,71 *** change_04 0,83 ***

ben_17 0,67 *** Utsträckning extent_01 1,00 ***

ben_18 0,73 ***

Modell 3

mot_11 0,70 *** ben_08 0,65 ***

mot_14 0,71 *** ben_09 0,68 ***

mot_15 0,78 *** ben_12 0,77 ***

mot_16 0,69 *** ben_13 0,68 ***

mot_17 0,73 *** ben_14 0,74 ***

mot_18 0,67 *** ben_15 0,68 ***

mot_20 0,72 *** ben_16 0,75 ***

mot_21 0,70 *** ben_17 0,71 ***

Utsträckning extent_01 1,00 *** ben_18 0,77 ***

change_01 0,80 *** ben_19 0,69 ***

change_02 0,60 *** ben_21 0,73 ***

change_03 0,82 *** ben_22 0,70 ***

change_04 0,82 *** use_01 0,93 ***

Tid time_01 1,00 *** use_02 0,92 ***

***p<0,01

Yttre laddningar modell 2 och 3

Systemets 

användning

Process-

förändringar

Upplevd 

nytta

Process-

förändringar

Förväntad 

nytta

Upplevd 

nytta


