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Sammanfattning 
 
Den här studien handlar om villkor för individens lärande på ett företag i samband med en 
förändringsprocess som innebar implementering av ny teknik, närmare bestämt ett nytt ERP- 
system (Enterprise Resource Planning system). Ett ERP- system är ett dataprogram som 
samordnar en verksamhets olika funktioner och systemet integrerar all data som verksamheten 
är i behov av i en central databas. Syftet med studien är att belysa villkoren för individers 
lärande i ett fallföretag i samband med införandet av ett ERP- system på ett företag, mer 
specifikt hur lärandeprocessen sett ut och vilka faktorer som har varit betydande för 
individernas lärande under förändringsarbetet.  
 
Undersökningen har genomförts på ett fallföretag och är kvalitativ till sitt slag. Empirin består 
av 8 intervjuer med individer på företaget som varit med om den förändringsprocess som det 
inneburit att byta från det gamla till nya ERP- systemet. En av dem var projektledare för 
implementeringen och sju av dem är anställda i olika funktioner på företaget, tre av dessa var 
även så kallade ”nyckelanvändare” under implementeringsprocessen. De teoretiska 
utgångspunkterna som legat till grund för studien handlar om förändringar i organisationer, 
det individuella lärandet vid utbildning, reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande, 
perspektivtagande och samarbete samt hinder och förutsättningar för lärande. Tolkningen och 
analysen av intervjuerna relaterad till de teoretiska utgångspunkterna har varit inspirerad av 
hermeneutiken och analyskapitlet är uppdelat i de olika teman som utkristalliserade sig under 
arbetet med de utskrivna intervjutexterna. Dessa teman belyser de olika områdena som 
intervjupersonerna talade om under intervjuerna.  
 
I intervjuerna framkom det att processen med att införa det nya ERP- systemet har varit både 
lång, mödosam och problemfylld både för individerna och för organisationen i stort och 
förändringen har mötts av ett visst missnöje och motstånd som har skapat en negativ 
inställning och attityd bland personalen. Genom analysen av intervjumaterialet visade det sig 
att individernas lärprocesser och deras sätt att hantera förändringen som implementeringen 
innebar har påverkats av en mängd olika saker. Några slutsatser som kan dras är att det nya 
ERP- systemet inte passade och fortfarande inte passar helt och hållet för tillverkande företag. 
Något som också inverkade var att beslutet om implementering inte kunde påverkas lokalt på 
fallföretaget, vilket skapade en motsträvig och negativ inställning hos personalen. Det verkar 
även råda en stämning på företaget om att det var bättre förr, och det gamla och det nya 
systemet jämförs med varandra. Den kanske tydligaste slutsatsen är att intervjupersonerna 
upplever att överblicken över systemet och hur det samspelar och avspeglar verksamheten är 
dålig, vilket leder till att de enbart ser till sin del i produktionsprocessen och i och med det får 
svårt att inta andra individers perspektiv. Framträdande är också att det under det initiala 
skedet av implementeringen existerade olika villkor för lärande beroende på om individen var 
nyckelanvändare eller inte, detta främst när det gällde lärandeformer och vilka förutsättningar 
till utvecklingsinriktat lärande som gällde.  
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1. Inledning  
 

I inledningen beskrivs först studiens bakgrund vilket följs av en problematisering och studiens 
syfte och frågeställningar. Därefter beskrivs studiens disposition och fallföretaget 
presenteras. Kapitlet avslutas med ett tydliggörande av uppsatsens intresseområde och 
avgränsningar. 

 
 
1.1 Bakgrund 
 
Organisationer står idag inför nya utmaningar som exempelvis ökad internationalisering och 
en allt större betydelse av informations- och kommunikationsteknik (Jacobsen & Thorsvik. 
2002, s 439) som gör att de på olika sätt behöver förändras. Förändring av och i 
organisationer är ett vanligt fenomen och förändringsprocesser äger i olika omfattning alltid 
rum i dem. Exempelvis har den tekniska utvecklingen inom arbetslivet, datoriseringen och 
den nya informationstekniken, skapat förändringar som ställer krav på att anställda har en 
högre kunskapsnivå och kontinuerligt utvecklar och förnyar sina kunskaper (Granberg, 1998, 
s 35). Dessa krav gör att lärande, som är ett komplicerat och brett fenomen, blir viktigt i 
organisationer. Vi lär från det att vi föds till det att vi dör men sättet och omständigheterna 
kring lärandet ser olika ut beroende på vart i livet vi befinner oss. Ett litet barn lär sig hur det 
ska uttrycka olika behov som hunger och smärta och för ett lite äldre barn som precis börjat 
skolan handlar det om att lära sig olika grunder som exempelvis alfabetet men också olika 
sociala normer om hur de ska bete sig. Ju högre upp i den formella utbildningen vi kommer 
desto mer av både fackkunskaper och andra omkringliggande kunskaper lär vi oss, samtidigt 
som vi utvecklas som enskilda individer. Lärandet tar dock inte slut i och med att en formell 
utbildning är avslutad. Den syn på lärande som företeelse och begrepp som har dominerat har 
med tiden genomgått en kraftig expansion i flera avseenden (Ellström & Hultman, 2004, s 9). 
Istället för att se lärande som någonting som främst sker i skola och utbildning i barn- och 
ungdomsår så talas det idag om det ”livslånga och livsvida lärandet”. Expansionen som skett 
går att se i synen på lärande och vad som lärs ut, det har skett en förskjutning från ett 
anpassningsperspektiv till en starkare betoning av ett utvecklingsperspektiv (Ellström & 
Hultman, 2004, s 10). Det är främst den del som utvidgat lärandebegreppet, lärandet efter 
formell utbildning, som blir intressant i organisationers förändringsprocesser. Det tycks vara 
så att intresset och uppmärksamheten för det arbetslivspedagogiska växer (Granberg, 1998, s 
34) vilket gör akademiska studier inom området relevanta.  
 
Det försiggår dagligen processer och förändringar i organisationer som individen behöver 
förhålla sig till. Det kan vara allt från ett nytt textdokument som kräver ny kunskap till stora 
omvälvande organisationsförändringar som kräver långtgående lärandeprocesser. Ett i dagens 
IT- baserade samhälle vanligt fenomen är att organisationer implementerar ny teknik som 
individerna sedan måste lära sig att använda. IT har gått från att ha varit ett verksamhetsstöd 
till att få en mer strategisk och därmed viktigare betydelse i företag (Rönnborg & Simson, 
2002, s 5; Scott & Vessey, 2000, s 213). Införandet av ny teknik är sedan länge ett etablerat 
forskningsområde och i och med den kraftiga informationstekniska utvecklingen så har 
intresset för införandet av ny teknik fått ett uppsving (Axén-Ruzicka, 2002, s 1). Ett intressant 
exempel på en implementering av informationsteknik som är vanlig bland företag och som 
påverkar hela organisationen är införandet av så kallade ERP- system (Enterprise Resource 
Planning System eller integrerade affärssystem på svenska). Det är i korta ordalag en 
strategisk verksamhetslösning som samordnar en verksamhets olika funktioner som 
exempelvis personal, ekonomi, produktion och distribution (Bradin m.fl. 2005, s 19; Robey 
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m.fl. 2002, s 18). Det är ett standardiserat informationssystem som innefattar hela 
verksamheten och integrerar all data som verksamheten är i behov av i en central databas 
(Bradin m.fl. 2005, s 20). Att köpa och implementera ett ERP- system är kostsamt då både 
programmet i sig och konsulterna som stöttar implementeringen kostar, dessutom är 
processen att lära personalen att använda systemet avsevärt längre för ERP- system än för 
många andra liknande projekt (Robey m.fl. 2002, s 18). Implementeringen av ERP- system är 
många gånger en stor förändringsprocess i en organisation och det är någonting som 
individerna i organisationen måste förhålla sig till och lära sig att hantera. Individen måste 
således förhålla sig till både förändringen i organisationen och det nya arbetsverktyget som 
ERP- systemet utgör och det finns många olika faktorer som kan vara av betydelse för hur 
denna lärprocess ser ut.  
 
1.2 Problematisering 
 
Ett beslut om implementering av ett ERP- system som inte är väl underbyggt kan skapa 
problem och många gånger är det så att organisationen i allt för hög grad måste anpassa sig 
efter systemet och inte tvärt om, systemet blir utgångspunkten istället för organisationen. Det 
finns flera exempel på företag som fått finansiella problem och till och med gått i konkurs när 
en implementering av ett ERP-system inte gått enligt planerna. (Davenport, 1998, s 125) I den 
kostsamma och riskabla förändringsprocessen hänger mycket på att individ och IT möts, det 
är individerna i organisationen som ska använda det tekniska arbetsredskapet och på så vis 
skapa förutsättningarna för organisationen. Mycket relevant för företag är därför vad det är 
som kan ha betydelse för individerna i deras lärande i samband med förändringar och 
införandet av ny IT- teknik, vilka villkoren för lärande är. Det är svårt att sätta fingret på 
exakt vad det är som kan ha betydelse vilket gör området intressant att studera. Det kan 
exempelvis tänkas att det har med de organisatoriska förutsättningarna att göra, bland annat i 
vilken grad kulturen och klimatet uppmuntrar till och ”förenklar” lärandeprocessen och det 
konkreta utbildningsgenomförandet. En annan faktor av betydelse skulle kunna vara de 
anställdas, ledningens och eventuella projektledares inställning till förändringen. Det är ofta 
så att förändringar stöter på motstånd av olika slag, vilket kan ses som en naturlig reaktion 
från individer och grupper (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s 447). Motstånd har ofta sitt 
ursprung i att individer försvarar det som är välkänt för dem då förändring ofta innebär att gå 
från någonting som känns säkert till något som präglas av osäkerhet. Eftersom området är 
brett och även delvis problematiskt då faktorers inverkan ser olika ut från organisation till 
organisation och från individ till individ så behövs det ett konkret fall där individers 
upplevelser kan tas tillvara för att kunna ta reda på vad som påverkar individens lärande. I 
detta möte mellan individ, förändring och ny teknik kan det finnas många intressanta aspekter 
som kan belysa villkor för lärande. 
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att belysa villkoren för individers lärande i ett fallföretag i samband 
med införandet av ett ERP- system på ett företag, mer specifikt hur lärandeprocessen sett ut 
och vilka faktorer som har varit betydande för individernas lärande under förändringsarbetet. 
 
För att kunna nå syftet ska dessa frågeställningar försöka besvaras utifrån de anställdas 
upplevelser: 
 

- Vilka sätt att lära verkar ha förekommit under processen? 
- Vilka villkor för lärande har uppmärksammats under implementeringsprocessen?  



 
 

5

- Vad kan ha påverkat individernas lärande i samband med förändringsprocessen? 
 
1.4 Disposition 
 
Här redogörs för uppsatsen disposition. I resterande del av detta kapitel beskrivs först 
fallföretaget för att skapa en bild av organisationen och vad som låg bakom beslutet att införa 
det nya ERP- systemet. Därefter belyses uppsatsens allmänna intresseområde och hur intresset 
för just detta område väcktes. Kapitlet avslutas med uppsatsens avgränsningar. I kapitel två 
redogörs först för vilken litteratur som ligger till grund för de teoretiska utgångspunkterna och 
sedan följer en beskrivning av de teorier som används i studien och som berör förändringar i 
organisationer, hur individer lär i arbetslivet, samarbete och perspektivtagande i samband med 
lärande och förändring i organisationer och hinder och förutsättningar för lärande. Kapitlet 
avslutas med en diskussion kring hur de teoretiska utgångspunkterna relaterar till varandra. I 
kapitel tre beskrivs metodramverket för studien. En teoretisk överblick över den kvalitativa 
metoden och den kvalitativa forskningsintervjun ges samt en beskrivning om hur 
tillvägagångssättet och materialinsamlingen sett ut. Det beskrivs hur hermeneutiken har 
inspirerat arbetet med analysen och vissa aspekter av materialinsamlingen problematiseras, 
det redogörs även för hur intervjuguiden formulerats. I kapitel fyra analyseras intervjuerna 
och presenteras i sex teman som visade sig vara centrala under arbetets gång. I analysen 
används de teoretiska utgångspunkterna för att belysa och nyansera informationen. I kapitel 
fem förs en diskussion kring vad som framkom i analysen och slutsatser dras i relation till 
uppsatsen syfte och frågeställningar.    
 
1.5 Fallföretaget och studieområdet 
 
Fallföretaget i denna studie är ett litet tillverkande industriföretag med ca 70 anställda. 
Företaget är en del av en stor internationell koncern, men eftersom de är ett tillverkande 
företag har de alla funktioner som större företag har, allt ifrån marknadsföring, försäljning, 
orderregistrering, konstruktion, tillverkning, distribution till service och 
personaladministration. Företaget är beläget i södra norrland och har under senare år haft god 
tillväxt. För några år sedan påbörjades processen med att införas ett nytt ERP- system som är 
utvecklat främst för större icke tillverkande företag. Detta har varit problematiskt då de 
tidigare använde sig av ett lokalt utvecklat system som är anpassat till småskaliga 
industriföretag och är inriktat mot produktion. Då företaget är en del av en familjeägd koncern 
med huvudkontor utanför Sverige så togs inte beslutet om det nya systemet lokalt utan var ett 
koncernbeslut. Anledningen till beslutet var att så många som 46 olika ERP- system användes 
i enbart den division som fallföretaget tillhör vilket av koncernledningen ansågs ohållbart. Det 
krävdes nya former för kommunikation av information och samordning mellan olika delar 
både lokalt på företaget och mot andra delar av koncernen i andra länder. Den nya 
informationstekniken möjliggör en sådan samordning varpå beslutet fattades, och nu använder 
sig alla filialer av samma ERP- system. Görs en ändrig exempelvis i en produktionsorder i 
Sverige så kan kollegorna i exempelvis Tyskland och USA se ändringen i realtid och sedan 
förhålla sig till det. Lokalt i Sverige utsågs en projektansvarig som i samarbete med IT- 
konsluter ansvarade för implementeringen.  
 
1.6 Uppsatsens intresseområde 
 
Intresset för detta område väcktes i och med att jag själv haft kontakt med företaget genom ett 
sommarvikariat och då även fick chansen att bekanta mig med ERP- systemet i fråga. Jag fick 
också en inblick i de anställdas syn på systemet, både genom att prata med folk och genom att 
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ta del av en medarbetarundersökning som gjordes våren 2007. Där framgick att åsikterna 
kring ERP- systemet till stora delar var negativa och några uttalanden som förekom var bland 
annat (punkterna ersätter namnet på systemet): 
 

”…….. har försämrat min överblick i arbetet betydligt”. 
 
”…….. borde vara ett hjälpmedel men det fungerar  mer som ett hinder i arbetet”. 

 
”Byt affärssystem eller komplettera med ett system som är användarvänligt även för ”nån gång per 
dag användaren”. Inte kul att tätt som oftast begära hjälp”.   

 
I och med detta uppstod funderingar kring vad det är som kan påverka individerna i en sådan 
här förändringsprocess och hur de fick lära sig att hantera systemet i sitt dagliga arbete. Det 
här exemplet: företaget som implementerat ett nytt ERP- system kan hjälpa till att skapa 
förståelse för vad det är som påverkar individers lärande i en förändringsprocess. Det faktum 
att vi idag ser lärande som någonting som pågår hela livet samt att intresset för det 
arbetslivspedagogiska fältet tycks växa gör ämnet aktuellt även i ett mer övergripande 
perspektiv. Studier som denna, som kombinerar teorier från det pedagogiska forskningsfältet 
med praktiska exempel från företag, kan hjälpa till att utveckla synen på hur lärande i arbetet i 
samband med förändringsprocesser går till och vad det är som kan påverka processerna. ERP- 
system är ett exempel på en stor förändring och det är intressant att undersöka de villkor för 
individens lärande som finns i mötet mellan ny teknik och individ.  
 
1.7 Uppsatsen avgränsningar 
 
Denna uppsats fokuserar på ett specifikt fall där en förändringsprocess äger rum när ett nytt 
redskap ska komma till användning. Detta fall fungerar som ett titthål i arbetet med att belysa 
vilka sätt att lära som förekom under processen och vilka villkor för lärande som verkar ha 
uppmärksammats hos individerna i samband med implementeringen. I detta fall är det 
individuella perspektivet i fokus då det handlar om individens villkor för lärande. Då studien 
baseras på ett fallföretag så kommer resultaten endast att gälla individerna på företagets 
upplevelser och erfarenheter. 
 
 
2. Teori 
 
Teorikapitlet inleds med en redogörelse för den litteratur som använts i studien. Detta följs av 
de teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för uppsatsen och berör förändringar i 
organisationer, det individuella lärandet vid utbildning, reproduktivt och utvecklingsinriktat 
lärande, perspektivtagande och samarbete samt hinder och förutsättningar för lärande.    

 
 
2.1 Val av litteratur 
 
Inom området för denna uppsats finns mycket litteratur att välja bland då det skrivits mycket 
om just lärande i arbetslivet, förändringsarbete och förändringsprocesser i organisationer och 
teknikens inverkan på individ och organisation. Några författare har dock valts ut för att 
belysa de aspekter som denna uppsats berör. Nedan redogörs kort för den valda litteraturen, 
utan någon inbördes rangordning.    
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För att mer konkret belysa förändringsprocesser och förändringsarbete i organisationer 
kommer kapitlet ”Förändring i organisationer” i Dag Ingvar Jacobsen och Jan Thorsviks bok 
Hur moderna organisationer fungerar från 2002 att användas. Kapitlet beskriver 
lättförståeligt och konkret men ändå relativt djupgående förändring i organisationer, vilket är 
anledningen till varför just denna bok valts.  
 
Annika Lundmarks resonemang kring den individuella lärandeprocessen som hon beskriver 
den i kapitel 2 i sin bok Utbildnings i arbetslivet. Utgångspunkter och principer för planering 
och genomförande av personalutbildning från 1998 kommer att användas. Anledningen till att 
Lundmark valts är att hennes resonemang är nära knutet till praktisk verksamhet gällande 
lärande i arbetslivet och att hon på ett konkret sätt tydliggör den individuella lärprocessen vid 
pedagogisk påverkan i arbetslivet.  
 
Per-Erik Ellström dyker upp i många sammanhang när det gäller arbetslivspedagogik. I denna 
uppsats kommer främst hans resonemang om reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande att 
användas och de av hans texter som används är boken Lärande och förändring i 
organisationer från 2004, en artikel skriven i tidskriften ”Pedagogisk forskning i Sverige” 
från 2005 som heter Arbetsplatslärandets janusansikte och boken Arbete och lärande- 
förutsättningar och hinder för lärande i dagligt arbete” från 1996. Anledningen till att 
Ellström valts att användas är att han är konkret i sina resonemang samtidigt som han 
reflekterar på en djupare nivå. Hans forskningsområde svarar också bra mot denna uppsats 
syfte och det finns många resonemang att ta fasta på. Dessutom kan hans resonemang kring 
reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande fungera som ett perspektiv på hur lärande i 
arbetslivet fungerar och ser ut. 
 
Nilsen och Mäkitalo har i Säljös och Jernströms bok Lärande i arbetsliv och var dag från 
2004 skrivit ett kapitel som heter ”Att överbygga ”vi” och ”dom”- om konsten att ta andras 
perspektiv i samtal om organisationsförändring”. Här talas det om förmågan att inta andras 
perspektiv och vikten av att se helheten i en verksamhet. Också dessa författare belyser vilka 
villkor för lärande som är viktiga samtidigt som de kopplar det till förändring i organisationer.   
 
Nancy Dixon har skrivit en bok som heter Dialog på arbetet från år 2000 där hon i ett kapitel 
behandlar samarbete och produktivitet, framförallt om att förstå förutsättningarna för och 
resultatet av samarbete i samband med lärande och, i likhet med Nilsen och Mälitalo, om 
vikten av att kunna inta andra individers perspektiv. Detta är relevant då syftet och en av 
frågeställningarna behandlar just förutsättningarna, eller villkoren, för lärande. 
 
2.2 Teoretiska utgångspunkter 
 
De teoretiska utgångspunkterna är upplagda på så sätt att de inleds med en del om 
förändringar i organisationer, vilket belyser själva grundförutsättningen i det fallföretag som 
studeras. Implementeringen innebar en omfattande förändringsprocess både på individ och 
organisationsnivå. Därefter smalnas området av och berör genom Lundmark och Ellström de 
mer individbundna aspekterna av lärandeprocesser i organisationer, men med inslag av vad 
det är i omgivningen som kan påverka lärande.  Slutligen berörs mer konkret vad det är som 
kan främja eller hindra lärande i arbetslivet. Tanken är alltså att teorikapitlet av läsaren ska 
upplevas som en tratt där resonemanget går från att beröra övergripande aspekter till att 
allteftersom beröra det mer konkreta.  
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2.2.1 Förändring i organisationer 
 
En förändring i en organisation innebär att någonting ändras, antingen genom att det utvecklas 
nya element utöver de som redan finns, exempelvis om ett företag inrättar en ny avdelning 
eller genom att existerande element kopplas ihop eller delas upp på ett nytt sätt. En 
organisation kan dela upp en avdelning i två resultatenheter eller avskaffa existerande element 
som i sin tur kan innebära att någonting nytt kommer. (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s 439) 
Med utgångspunkt i detta så menar Jacobsen och Thorsvik (2002, s 440) att förändring kan 
handlar om tre olika förhållanden. Det första är förändring av en uppgift, teknik och/eller mål 
och strategi. En organisation kan exempelvis utforma nya sätt att utföra uppgifter genom ny 
teknik eller att mål ändras eller strategi byts. Det andra är förändring i organisationens 
struktur, vilket innebär förändring i hur arbetsuppgifter är fördelade och hur de samordnas och 
hur organisationen styrs och kontrolleras. Det tredje är förändring i organisationens kultur, 
alltså förändrade normer, värderingar och antaganden. (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s 440) 
 
Det går att använda sig av några olika dimensioner för att klassificera olika typer av 
förändring. En dimension handlar om hur omfattande förändringen är. En inkrementell 
förändring innebär att det sker genom många små förändringar och många sådana kan över 
tiden resultera i en radikal förändring. En strategisk förändring innebär att organisationen 
måste genomgå en radikal förändring på relativt kort tid. Det är vanligt att organisationen 
förändrar sina mål och strategier. Här handlar det om dramatiska förändringar som att 
exempelvis börja producera nya varor eller tjänster. (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s 440-441) 
Den andra grundläggande dimensionen handlar om huruvida förändringen bygger på 
förväntningar (proaktiv) eller är en reaktion på förhållanden som redan har förändrats 
(reaktiv). Om en förändring är reaktiv så innebär det att organisationen ger ett svar på något 
som redan hänt i omvärlden eller internt. En proaktiv förändring innebär att organisationen 
försöker ändra sig innan förändringen sker i omvärlden. (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s 441-
442) Den tredje dimensionen handlar om huruvida förändringen är strukturell eller kulturell. 
Förändringar av strukturslag handlar om förändringar i specialisering, samordning, styrning, 
arbetsfördelning och belöningssystem medan kulturförändringar riktas in på att förändra 
individers attityder och uppfattningar. Det är svårt att skilja dessa åt när det handlar om 
praktiken då en strukturförändring ofta följs av kulturförändringar och vice versa. Det hävdas 
också att båda måste förändras för att det ska lyckas. (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s 444) Den 
fjärde dimensionen handlar om i vilken utsträckning en förändring är planerad eller oplanerad. 
Om en förändring är planerad är den byggd på lärande där aktörerna i organisationen aktivt 
anpassar den till de nya förhållandena. En förändring kan dock vara oplanerad och ett resultat 
av tillfälligheter, av att fenomen sammanfaller tidsmässigt, av maktkamper och av konflikter. 
(Jacobsen & Thorsvik, 2002, s 444) Det är emellertid planerade förändringar som de flesta 
tänker på när de hör talas om förändring i en organisation. I detta perspektiv ses strukturen 
som något som kan förändras och manipuleras av människor, då ofta av ledningen, och 
förändringen ses som en anpassad rationell beslutsprocess (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s 
445). 
 
Förändring möter ofta motstånd och Jacobsen och Thorvik (2002, s 447) menar att detta beror 
på en rationell reaktion från individer och grupper men att detta inte behöver vara 
dysfunktionellt, då motstånd ofta har sitt ursprung i att individer försvarar det som är välkänt, 
rätt och riktigt för dem. De lyfter vidare fram orsaker till att det uppstår motstånd mot 
förändring (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s 447-450). Den första är fruktan för det okända då 
förändring ofta innebär att gå från någonting som känns säkert till en situation som präglas av 
osäkerhet. Det är tryggare för individen att hålla fast vid vad denne har då det är svårt att veta 



 
 

9

vad som komma skall. Den andra orsaken är att förändring kan innebära ett brott mot ett 
psykologiskt kontrakt. Det finns oskrivna förväntningar mellan medlemmarna i en 
organisation och en förändring av organisationen kan innebära att dessa förväntningar bryts, 
vilket kan leda till motstånd. Den tredje orsaken är förlust av identitet. En individ kan ha 
skapat en speciell mening genom arbetet och denne kanske identifierar sig med det denne 
sysslar med och en förändring kan leda till att meningsmönstret bryts. Den fjärde orsaken är 
att den symboliska ordningen förändras. Organisationer kan förstås som bestående av 
symboler, allt tillägnas en mening, och vid förändring kan symbolerna förlora eller ändra sin 
mening vilket kan uppfattas som jobbigt. Den femte orsaken till motstånd mot förändring är 
ändrade maktförhållanden då förändring ofta innebär en omorganisering av ett stabilt makt- 
och inflytandemönster. Vissa motsätter sig förändring eftersom deras makt eller inflytande 
hotas. Den sjätte orsaken är krav på nyinvesteringar då individer kan ställas inför krav på ny 
kunskap och kompetens. En individ i en viss befattning kan ha utvecklat en kompetens inom 
det området och denna kan bli till mindre nytta om arbetet förändras eller om kunskapen 
omvärderas. Den sjunde orsaken till motstånd är dubbelarbete, ofta under en period, då en 
organisationsförändring ofta är någonting som måste genomföras utöver de ”ordinarie” 
aktiviteterna. I och med detta krävs också ofta extra resurser och mångas reaktion är att det 
krävs för mycket arbete och resurser. Den åttonde orsaken är att sociala band bryts då 
kontakter med kollegor kan brytas och individen istället måste jobba med andra medarbetare 
som denne kanske inte alls känner eller rent av ogillar. Den nionde orsaken är hot om 
personlig förlust då organisationsförändringar kan få ekonomiska konsekvenser för den 
enskilde individen. Arbetstillfällen kan försvinna eller så påverkar förändringen 
karriärmöjligheterna. Den tionde orsaken till motstånd mot förändring är att externa aktörer 
vill ha stabilitet då inte bara interna parter påverkas. De flesta förändringar stöter på motstånd 
men det kan vara olika starkt. Ju större förändringen är och ju fler grupper som påverkas desto 
starkare kan motståndet tänkas bli.  
 
Det finns olika strategier för förändring och den kanske mest klassiska är den diktatoriska 
förändringen. Denna går ut på att det går att göra en uttömmande analys av situationen innan 
handling och koncentrationen ligger helt och hållet på utformningen av strategin och inte på 
genomförandet. Det är ledningen som gör analysen av situationen och utifrån den fastställer 
strategiska handlingsplaner för att uppnå målen. Sedan analyseras hur verkställandet kan 
göras och här läggs vikt vid att klargöra vilket motstånd som kan mötas och hur det kan 
undvikas. Strategin utgår från ett antagande om fullständig rationalitet och koncentrerad makt. 
(Jacobsen & Thorsvik, 2002, s 452) Detta är dock en idealmodell som i begränsad 
utsträckning fungerar i verkligheten. Strategin kan också skapa motmakt då anställda på lägre 
nivåer reagerar på själva tillvägagångssättet och inte på förändringen i sig. (Jacobsen & 
Thorsvik, 2002, s 454) En annan strategi kallas för inkrementell utveckling, vilket betyder att 
en förändring genomförs i små, sammanhängande steg. Här utarbetas förslag på många 
avgränsade områden samtidigt och ledningens roll är inte att säga vad var och en ska göra 
utan den ska passa in förslagen som kommer i en större strategi. Förslagen kommer från de 
som har ansvaret för att genomföra förändringen, alltså från botten av organisationen och 
eftersom förslagen är relativt små så blir de också lättare för ledningen att avfärda om de 
ogillas. Genom att stödja och avfärda de olika förslagen minskar risken för allianser som 
motsätter sig förändringen. Sedan växer en mer omfattande förändring fram ur de många små 
förändringarna vilket får processen att verka mer spontan och naturlig.     
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2.2.2 Det individuella lärandet vid utbildning  
 
Lundmark (1998, s 18) menar att om det ska gå att förstå utbildning och utbildningsresultat är 
det viktigt att förstå de processer som sker på individnivå. Som redan berörts så lär individer i 
arbetslivet på många olika sätt men vid konkret utbildning är syftet att systematisera och 
effektivisera den inlärning som bedöms vara värdefull för det arbete som ska genomföras. En 
viktig aspekt är sedan att den nya kunskapen verkligen används. Lundmark (1998, s 19) 
illustrerar med hjälp av en figur gången från en viss påverkan till användningen av 
kunskapen, alltså den pedagogiska processen vid utbildning och annan pedagogisk påverkan. 
Det första som sker är en viss påverkan (1) och denna leder initialt till ett visst lärande (2) och 
detta initiala lärande bearbetas medvetet och omedvetet genom tankearbete och ytterligare 
erfarenhet. Det som lärts vid själva påverkanstillfället kan därför förändras, vilket i figuren 
nedan kallas kunskapsutveckling (3). Kunskapsanvändningen (4) innebär att det som lärts 
utnyttjas i arbetet och utvecklingen sker även ofta i samband med att kunskaperna används. 
 

 
Figur 1. Förändringar vid pedagogisk påverkan i arbetslivet med exempel på faktorer av intresse för effekter av 
utbildning (Källa: Lundmark, 1998, s 19) 
 
Det som i figuren benämns påverkan kan ske på många olika sätt då det exempelvis kan 
handla om att lyssna till andra människor i olika sammanhang eller vara aktiv i diskussioner 
under en kurs (Lundmark, 1998, s 19). Då alla människor är olika så ser också själva lärandet 
hos dessa individer olika ut beroende på individuella faktorer som exempelvis lärstil och 
utbildningsbehov men även när det gäller saker som motivation, tidigare kunskaper och 
erfarenheter. Om de premisser som omger inlärningssituationen är gynnsamma, exempelvis 
om det som lärs bearbetas aktivt och om det för individen är möjligt att se en meningsfull 
innebörd så blir värdet av det som lärs både kvantitativt och kvalitativt bättre. (Lundmark, 
1998, s 20) Det som lärts bearbetas och integreras med vad som tidigare lärts genom 
kunskapsutveckling. Om kunskapen är relevant leder det förhoppningsvis också till 
kunskapsanvändning. (Lundmark, 1998, s 21) Det handlingsutrymme som en individ har i en 
lärsituation sätter gränserna för hur kunskapen kan användas (Lundmark, 1998, s 21). Både 
användandet av kunskap och utvecklingen därav kan påverkas både positivt och negativt 
beroende på miljön som råder i omgivningen. Både arbetsuppgifter, organisationens 
utformning och ledningen har betydelse för handlingsutrymmet. Det som handlingsutrymmet 
för en individ bland annat är relaterat till är hur kursen genomförts och vilka arbetsformer 
som används, om handlingsutrymmet för användningen av kunskap diskuterats under kursen 
eller inte och egenskaper hos individen som exempelvis motivation och initiativförmåga. Det 
är också relaterat till det faktiska handlingsutrymmet som en individ har som exempelvis 
ansvar, arbetsuppgifter, kontroll i arbetet, inflytande, personliga relationer och upplevt 
handlingsutrymme. (Lundmark, 1998, s 22) Lundmarks resonemang är tydligt och lätt att ta 
till sig, men samtidigt tas vissa kausala samband för givna. Vad är det exempelvis som säger 
att om de premisser som omger inlärningssituationen är gynnsamma så blir värdet av det som 
lärs både kvantitativt och kvalitativt bättre (jmf: Lundmark, 1998, s 20)? Det kan finnas andra 
faktorer än omgivande premisser som påverkar. 
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2.2.3 Reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande i arbetslivet 
 
”Lärande i arbetslivet har traditionellt uppfattats och definierats som en fråga om hur 
individer förvärvar kunskaper, löser problem och lär sig handla i relation till en situation där 
uppgifter, mål och andra förutsättningar antas vara givna” (Ellström, 2005, s 184). Denna 
form av lärande svarar mot vad som kallas ett reproduktivt lärande. När individen ”har ett 
ifrågasättande och kritiskt prövande förhållningssätt till uppgifter, mål och andra 
förutsättningar, samt en beredskap att påverka och förändra sina arbets- och livsvillkor” 
(Ellström, 2005, s 185) så innebär det ett utvecklingsinriktat perspektiv på lärande. Fokus 
ligger på att lära sig att formulera problem och inte endast på att lösa givna problem  
 
För att kunna svara på frågan vad det är som lärs så krävs det att uppmärksamheten riktas till 
den uppgift, den situation eller det sammanhang i vilket lärandet sker. Det går här att skilja 
mellan tre lärandedimensioner. Den första är den subjektiva dimensionen som exempelvis 
inkluderar kunskaper, vanor, färdigheter men också värderingar, förhållningssätt och olika 
personlighetsrelaterade aspekter som exempelvis självförtroende. Detta går att likna vid det 
Lundmark (1998, s 19) benämner individuella faktorer i sin modell. Den andra dimensionen 
kallas utförandedimensionen vilken avser subjektets sätt att använda sin kompetens i 
utförandet av en uppgift, sättet att hantera en viss situation eller sättet att relatera till 
omgivningen. Det kan exempelvis vara en förbättring av arbetssättet eller en utveckling och 
prövning av nya lösningar för att hantera arbetsuppgifter. Detta går att likna vid det som 
Lundmark (1998, s 19) benämner kunskapsutveckling och kunskapsanvändning i sin modell 
då utveckling och användning kan ses som en utförandedimension. Den tredje dimensionen 
av lärande kallas den strukturella dimensionen och handlar om lärande med avseende på 
aspekter av subjektets omgivning plus den uppgift som står i fokus för lärandeprocessen. För 
att dra en parallell till Lundmarks resonemang (1998, s 19) så rör vi oss här i det hon 
benämner miljöfaktorer och handlingsutrymme. Dimensionen enligt Ellström avser hur 
individen reproducerar eller förändrar sin materiella, sociala eller kulturella omgivning i något 
avseende, exempelvis förändring eller reproduktion av de rutiner och arbetssätt som är 
förhärskande i en verksamhet. Hit hör även resultatet av lärande som exempelvis ny kunskap 
och nya begrepp. (Ellström & Hultman, 2004, s 21)  
 
Distinktionen mellan reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande kan avse alla tre 
dimensionerna som beskrivits ovan. Ett reproduktivt lärande i relation till en individs 
kompetens avser att individen förvärvar eller förbättrar kompetensen när det gäller att hantera 
en viss typ av uppgifter eller situationer, det handlar alltså om färdigheter som kan utföras på 
ett mer eller mindre rutinartat sätt. I relation till utförande- och omgivningsdimensionen så 
innebär reproduktivt lärande ett fokus på förbättring istället för omprövning och förändring. 
(Ellström & Hultman, 2004, s 22) Det utvecklingsinriktade lärandet är sammankopplat med 
subjektets beredskap att ifrågasätta och utveckla sin kunskap eller kompetens. Det handlar 
också om att utveckla och pröva nya metoder och arbetssätt, alltså ett lärande i 
utförandedimensionen. Då det handlar om den strukturella dimensionen kan lärandet handla 
om omtolkning och förändring av existerande mål, rutiner eller andra förutsättningar som har 
en koppling till handlandets organisatoriska eller kunskapsmässiga sammanhang. (Ellström & 
Hultman, 2004, s 23) Det är viktigt att inte se distinktionen mellan reproduktivt och 
utvecklingsinriktat lärande som två helt skilda former eller typer av lärande. Det ska istället 
ses som en distinktion mellan två samexisterande och kompletterande aspekter av en 
sammansatt lärandeprocess där den ena kan vara mer eller mindre dominerande och synlig 
beroende på vilka villkor för lärande som finns i en specifik situation. Det reproduktiva 
lärandet förutsätter och innebär en förmåga att effektivt tillägna sig givna begrepp, 
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tankemönster eller rutiner, medan det utvecklingsinriktade lärandet bygger på vår förmåga att 
bryta oss ur på förhand definierade kategorier och procedurer samt att konstruera och etablera 
nya mönster i tanke och handling. (Ellström, 2005, s 186) Viktigt att nämna är också att både 
reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande rymmer såväl negativa som positiva innebörder 
av lärande.  
 
Ovan diskuterades samspelet mellan rutin och reflektion, men frågan är vilket utrymme det 
finns på arbetsplatser för detta samspel. Ett sådant utrymme är i stor utsträckning en fråga om 
själva verksamhetens utformning och de villkor för lärande som råder (Ellström, 2005, s 187). 
Det går att titta på denna fråga med utgångspunkt i de två verksamhets- och lärandelogiker 
som antas vara styrande för utformningen av arbetsuppgifter, organisation och tekniska 
system. Dessa är utförandets och utvecklingens logik. (Ellström, 2005, s 187) Logikerna är 
inte varandra uteslutande tankesätt kring organisering av verksamheten utan de kompletterar 
varandra. Utvecklingens logik fokuserar på idéutveckling i syfte att vidareutveckla och 
förbättra verksamheten medan utförandets logik fokuserar på att omsätta nya tankar och idéer 
i praktiken. (Ellström, 2005, s 187) För att tydliggöra ytterligare så domineras utförandets 
logik av en strävan efter att främja ett effektivt utförande av en uppgift och att utförandet är så 
stabilt som möjligt över tid. Med olika medel försöks variationen reduceras när det gäller 
tidigare erfarenheter, värderingar och tanke- och handlingsmönster i en organisation. 
Homogenitet och konsensus är det som eftersträvas. Individen ska så snabbt som möjligt 
tillägna sig ”koden” och i och med det lära sig vad som gäller och hur denne får, bör eller 
måste tänka och handla. Logiken lägger tyngden på reproduktivt lärande med målet att nå ett 
inlärt, rutiniserat handlande och problem löses genom att se till givna regler. Rutiniseringen är 
dock inte enbart negativ, det finns i vissa sammanhang ett värde i att fördela om tid från att 
ägnas rutinartade uppgifter till att fokusera på mer kreativa uppgifter. Rutiner skapar också en 
säkerhet och trygghet i arbetet. (Ellström, 2005, s 188) Utvecklingens logik å andra sidan 
utmärks av en strävan efter att främja reflektion och innovativt tänkande och även efter att 
utforska och pröva alternativa synsätt och arbetssätt för att kunna gå nya situationer och krav 
till mötes. Att reducera variation och uppnå likformighet är inte det eftersträvansvärda utan 
det ska skapas förutsättningar för att variationen ska kunna tas tillvara. Heterogenitet ska 
prägla både kunskaper, värderingar, tidigare erfarenheter och hur arbetet utförs. Logiken 
förutsätter ett utvecklingsinriktat lärande som primär drivkraft och detta innebär betoning av 
alternativtänkande och kritisk reflektion i relation till individens egna föreställningar och 
handlingsmönster och i relation till uppgiften. Det handlar mycket om att individen själv 
påverkar omgivningen och praktiskt kan pröva olika alternativ. I och med detta så blir 
analytiskt tänkande kopplat till tidigare erfarenheter en viktig del av processen vilket 
förutsätter autonomi och delaktighet från de anställdas sida. (Ellström, 2005, s 189) Det 
problematiska är att finna en balans och avvägning mellan den stabilitet, säkerhet och 
kortsiktiga resultat som utförandets logik står för och att främja den långsiktiga 
utvecklingskraft som utvecklingens logik fokuserar, men inte på något sätt kan garantera. 
Detta har mycket att göra med de tidsmässiga resurserna och även andra resurser som avsätts. 
(Ellström, 2005, s 189) 
 
2.2.4 Perspektivtagande och samarbete 
 
I litteratur om lärande och arbetsorganisation talas det ofta om problemet med att medarbetare 
inte ser helheten i verksamheter och att det i sin tur skapar subkulturer, ”vi och dem”, i 
organisationen som kan föra med sig problem på olika sätt. Det lanseras ständigt nya idéer 
som syftar till att få medarbetare att förstå att de måste se till hela verksamheten. (Nilsen & 
Mäkitalo i Säljö & Jernström, 2004, s 118) Nilsen och Mäkitalo (i Säljö & Jernström, 2004, s 
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120) har studerat en verksamhet där företagsledningen har anordnat samtalsverksamheter på 
alla nivåer i organisationen med syftet att medarbetarna ska bli delaktiga i formulerandet av 
verksamhetens strategier och mål. De kommer fram till att målen i organisationen inte förstås 
på sammas sätt av alla, utan de förändras när de når olika delar i organisationen och att 
komplexiteten därför ligger i att röra sig mellan olika perspektiv (Säljö och Jernström, 2004, s 
121). Att ta en annan individs perspektiv är utmanande på flera sätt. De olika delarna av en 
och samma verksamhet har sina egna perspektiv på vad som är viktigt, intressant och relevant 
och detta är i sig inte konstigt utan en naturlig följd av arbetsdelning där olika delar av 
verksamheten ansvarar för olika saker. Då det handlar om att tala om förändringar och mål så 
utmanar det den dagliga samtalsordningen på flera sätt. I en organisationsförändring står 
mycket på spel och det skapar en beredskap bland de anställda att försvara sitt eget arbete, sin 
legitimitet i verksamheten och även sitt kunnande och allt detta görs med utgångspunkt i 
positionen individen har i organisationen. (Säljö och Jernström, 2004, s 130) Nilsen och 
Mäkitalo (i Säljö & Jernström, 2004, s 131) menar vidare att mycket av det lärande och den 
kompetensutveckling som eftersträvas i organisationer idag handlar om medvetenhet om och 
kompetensen att ta olika perspektiv och att detta är komplext i det att individen måste klara av 
att växla mellan olika nivåer i kommunikation, pendla fram och tillbaka mellan olika 
utgångspunkter och på samma gång bjuda in andra att delta. Att kunna se helheten i 
organisationen kan alltså ses som en förutsättning för lärande då avsaknaden av en helhetssyn 
kan skapa subkulturer och ett problem med att skifta mellan olika perspektiv. Då individer 
ställer sig i försvarsposition för sitt eget arbete och kunnande blir det ett hinder för lärande.  
 
Nancy Dixon skriver i sin bok ”Dialog på arbetet” (2000) om vikten av samarbete i 
organisationer och hon refererar till Johnson och Johnsson som har forskat kring förhållandet 
mellan lärande, samarbete och produktivitet, framförallt om att förstå förutsättningarna för 
och resultatet av samarbete i samband med lärande (Dixon, 2000, s 47). Även Ellström talar 
om vikten av delaktighet från de anställdas sida i lärandeprocesser (jmf: Ellström, 2005, s 
189). Dixon skriver att individen kan handla på tre sätt: genom samarbete där individerna 
hjälper andra att lyckas, genom konkurrens då individerna hindrar andra från att lyckas och 
genom självständigt handlande där individerna inte påverkar andra människors framgång. 
Dixon fokuserar i sin bok på vad Johnson och Johnson har kommit fram till gällande 
samarbete. Samarbete för med sig många fördelar och i Johnson och Johnsons många studier 
finns bevis för att högre grad av lärande och bättre prestationer uppnås genom samarbete än 
genom självständigt handlande eller konkurrens, men däremot behöver samarbetet inte alltid 
vara effektivt. Individen kan exempelvis ge efter för gruppmedlemmar som har högre 
auktoritet eller så kan vissa individer dominera samspelet. Det är under vissa förutsättningar 
som samarbete ger positiva resultat och en av dem är gynnsamt sampel. (Dixon, 2000, s 49) 
Det gynnsamma samspelet har vissa karaktärsdrag. Det handlar bland annat om att ge 
varandra hjälp och effektivt stöd och om att utbyta resurser som exempelvis information samt 
hantera denna information effektivt. Viktigt är också att ge feedback för att det ska gå att 
bättre utföra arbetsuppgifterna och ansvaret, att vara motiverad att sträva efter gemensam 
nytta och att graden av oro och stress är låg. (Dixon, 2000, s 50-51)  
 
Det finns starka indikationer för att det är talaren i ett samspel som gör de största kognitiva 
vinsterna i utbytet eftersom att sammanfatta information stärker förståelsen av den, det går att 
uttrycka sig som att den som undervisar lär sig två gånger. Individen organiserar 
informationen annorlunda om denne ska presentera den för andra, det är i handlingen att tala 
som individen kognitivt kan organisera vad de vet. (Dixon, 2000, s 51) Dixon (2000, s 51) tar 
också upp att någonting som är till nytta för den som talar är att kunna tillägna sig perspektiv, 
vilket är förmågan att förstå och formulera hur situationen ser ut från en annan individs 
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synvinkel. Detta gör i sin tur att den andre får lättare att avslöja information och både den 
extrainformationen och insikten i den andres perspektiv gör att utvecklingen av kunskap i en 
komplex fråga främjas (Dixon, 2000, s 52). Här kan en parallell dras till Nilsen och Mäkitalo 
(i Säljö & Jernström, 2004, s 121) som också de trycker på vikten av att kunna inta en annan 
persons perspektiv i syfte att nå mål och se till helheten i en organisation. 
 
2.2.5 Hinder och förutsättningar för lärande 
 
Hur en uppgift är utformad kan ha betydelse för om lärande hindras eller främjas. Ellström 
(2000, s 81) kallar detta för uppgiftens lärandepotential. En uppgift ska för individen innebära 
en tillräcklig utmaning vilket handlar om själva uppgiftens komplexitet då uppgiften varken 
ska vara för lätt, då det leder till enformighet och försämrad intellektuell förmåga, eller för 
svår, då det kan leda till försämrad prestation och stress. (Ellström, 2000, s 81) Det handlar 
också om individens utrymme att själv påverka uppgifter och mål, arbetsmetoder och även 
själv värdera sina egna ansträngningar, alltså handlingsfrihet. Om något annat än reproduktivt 
lärande ska komma till stånd så behöver individen kunna tolka och påverka uppgiftens 
formulering och även välja metod för att lösa uppgiften, ett sorts handlingsutrymme. 
(Ellström, 2000, s 81-82)       
 
Av stor betydelse för kvalificerat lärande är enligt Ellström (1996, s 74) individens 
handlingsutrymme, både det som ges på arbetsplatsen och det som beror på individens egen 
förmåga, och bristande handlingsutrymme hindrar ofta lärande. Detta hinder möter ofta 
individer som har en teoretisk utbildning men som sedan upplever sig inte kunna omsätta 
kunskaperna i praktiken. Lundmark (1998, s 21) pratar också om handlingsutrymmets 
påverkan och hur det sätter gränser för hur kunskapen används. Enligt henne kan både 
utvecklingen och användandet av kunskap påverkas både positivt och negativt beroende på 
miljön i omgivningen, vilket hon ser som en del av handlingsutrymmet. En individs möjlighet 
att kontrollera omgivningen och i och med det förverkliga sina mål har enligt Ellström (2000, 
s 85) två aspekter. För det första handlar det om individens förmåga att omsätta sina 
intentioner och handlingsplaner i konkret handling, en sorts handlingskontroll, och för det 
andra handlar det om möjligheterna att genom handlande påverka omgivningen, alltså 
konsekvenserna av det egna handlandet, en utfallskontroll. Både individens subjektiva och 
objektiva möjligheter till egenkontroll är avgörande för möjligheterna till lärande och detta 
gäller både handlingskontrollen och utfallskontrollen. Om det brister någonstans i individens 
möjligheter till handlingskontroll, så brister det även i möjligheterna att omsätta intentioner 
och handlingsplaner i konkret handling och detta kan vara en spärr för lärande. (Ellström, 
2000, s 85) Även här, som hos Lundmark (1998), tas vissa kausala samband för givna. Om 
tekniska, administrativa och organisatoriska system är utformade på ”rätt sätt” så behöver inte 
det betyda att individen kan pröva olika handlingsalternativ samtidigt som möjligheter till 
utveckling av kompetens inte behöver leda till en användning av handlingsutrymmet. Det ena 
behöver inte leda till det andra utan det kan förekomma mellanliggande faktorer som 
påverkar. 
 
Om en individ ska kunna lära sig av erfarenheter så är de olika delstegen i feedback- fasen 
avgörande, alltså möjligheterna till observation, tolkning, värdering, och reflektion (Ellström, 
2000, s 87). Ellström (2000, s 87) menar att om vi ska lära så är det av stor vikt att vi kan 
observera och få information om konsekvenserna av våra handlingar. Problem finns ofta här i 
komplexa tekniska system men även i administrativa- sociala system. Om det ska gå att lära 
genom erfarenhet så krävs det att vi har kunskaper som hjälper till att identifiera och tolka den 
information som ges av erfarenheten. Här talas det om omgivningens grad av transparens 
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(genomskinlighet) alltså om det är möjligt att forma en mental modell av omgivningens 
struktur och funktion. Möjligheten att forma en mental modell hänger ihop med faktorer som 
omgivningens komplexitet, förutsägbarhet och feedback på handlingar. (Ellström, 2000, s 87) 
En organisation som erbjuder dålig översikt över verksamheten och där förändringar sker 
snabbt är en organisation som har låg transparens och som i och med det inte erbjuder bra 
möjligheter att forma mentala modeller. Det har visat sig att det krävs en ganska låg 
komplexitet i uppgifter för att individen ska kunna utveckla mentala modeller på basis av 
erfarenhet, vilket då innebär att erfarenheten måste stödjas av lärande genom olika former av 
utbildningssatsningar (Ellström, 2000, s 88). Ellström (1996, s 75) menar vidare att reflektion 
är ett villkor för kvalificerat lärande och med reflektion menar han ”kritisk prövning av de 
föreställningar och antaganden om verkligheten som mer eller mindre medvetet styr vårt 
handlande i olika situationer”. Reflektion kan vara en planerad aktivitet för lärande och detta 
kan innebära att det återkommande finns tillfällen för reflektion i anknytning till en 
verksamhet. Individerna ges då utrymme att skapa distans till och kritiskt granska 
verksamheten. (Ellström, 1996, s 75)  
 
Att ha krav på god information är viktigt, speciellt i sådana sammanhang där arbetet innebär 
en medverkan i styrningen av komplicerade processer där individer ständigt ställs inför nya 
och obekanta situationer som exempelvis störningar som kräver diagnoser och 
problemlösning. Om lärandet ska bli mer kvalificerat så krävs det dock att de anställda har 
tillräckliga teoretiska kunskaper för att kunna tolka och dra korrekta slutsatser på basis av den 
tillgängliga informationen. Den vanligaste formen av lärande på arbetsplatser sker dock med 
utgångspunkt i erfarenhet och diskussion med mer erfarna medarbetare, men denna form av 
lärande är inte tillräcklig för att utveckla mer generella teoretiska kunskaper. (Ellström, 1996, 
s 72)  
 
Ovan i avsnitt 2.2.4 berördes bland annat vikten av att se helheten i en verksamhet, individens 
möjlighet att skifta och inta olika perspektiv och vikten av samarbete i organisationer. Att inte 
se helheten i en organisation kan utgöra ett hinder för lärande då det kan skapa subkulturer 
som för med sig olika problem. Mål i organisationer förändras när de når olika delar av en 
verksamhet och detta påverkar möjligheterna att rör sig mellan olika perspektiv och i en 
organisationsförändring kan det leda till att individerna försvarar sitt eget arbete, sitt eget 
perspektiv, vilket kan vara ett hinder för lärande. (jmf: Nilsen & Mäkitalo i Säljö & 
Jernström, 2004)   
   
2.3 Relationerna mellan de olika teorierna och deras respektive utgångspunkter 
 
Ovan har de teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för uppsatsen redogjorts för. 
Avsnittet om förändring i organisationer berör inte direkt någon lärandedimension, utan 
beskriver förändringar i organisationer i allmänhet och utgör grunden för själva 
lärandeprocessen i samband med implementeringen av ERP- systemet. Genom Lundmarks 
resonemang kring den individuella lärprocessen och hur den ser ut vid pedagogisk påverkan i 
arbetslivet och Ellströms teori om det reproduktiva och utvecklingsinriktade lärande ges en 
bredare och mer allmän ram som berör lärandeprocesser på individnivå men som kopplas till 
de olika förutsättningar som finns i omgivningen. Det finns likheter mellan Lundmarks och 
Ellströms sätt att resonera då det går att likna Lundmarks figur som illustrerar 
förändringsprocessen från påverkan till kunskapsanvändning vid det Ellström benämner olika 
lärandedimensioner. De berör även vikten av handlingsutrymme i lärandeprocesser och de 
menar båda två att handlingsutrymmet relaterar både till omgivningen och individens egen 
förmåga. Däremot rör sig Ellström på en mer abstrakt nivå exempelvis då han diskuterar det 
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reproduktiva och utvecklingsinriktade lärandet medan Lundmarks resonemang hela tiden är 
konkret, verklighetsförankrat och illustrativt. Den teori som utgår från Nilsen och Mäkitalo 
och Dixon befinner sig på en mer detaljerad nivå, detta för att tydligt kunna belysa delar av 
vad som kan påverka lärandet. Båda tar upp vikten av samarbete, delaktighet och förmågan att 
röra sig mellan olika perspektiv. Nilsen och Mäkitalo kopplar även detta till 
organisationsförändringar.  
 
 
3. Metod och tillvägagångssätt  
 
Kapitlet beskriver de metodologiska övervägandena och utgångspunkterna för studien. Det 
inleds med en teoretisk beskrivning av den kvalitativa forskningsmetoden och den kvalitativa 
forskningsintervjun. Därefter beskrivs hermeneutiken som varit en inspirationskälla under 
arbetet vartefter materialinsamlingen och vilka överväganden som gjorts under processen 
beskrivs. Hur kontakten med intervjupersonerna togs och hur intervjuerna genomfördes 
beskrivs också, varefter en diskussion om intervjuguiden förs. Kapitlet avslutas med en 
diskussion och problematisering kring några av aspekterna av intervjugenomförandet.   

 
 

3.1 Kvalitativ metod och den kvalitativa forskningsintervjun - en teoretisk överblick 
 
Kvalitativ metod kännetecknas av en närhet till forskningsobjektet, att det finns en subjekt- 
subjektrelation mellan forskare och undersökningspersoner. Avgörande för att detta ska kunna 
uppnås är att forskaren så långt det är möjligt kan sätta sig in i undersökningspersonernas 
situation och se på världen utifrån deras perspektiv, alltså att studera inifrån. För att kunna 
förstå situationen som individer, grupper eller organisationer befinner sig i så är det som 
forskare viktigt att sträva efter att komma dem inpå livet (Holme & Solvang, 1997, s 92). 
Inom kvantitativ metod handlar det till stor del om hur representativt någonting är, medan 
detta inte har en lika viktig plats i kvalitativa studier. Syftet här är istället att skapa en bättre 
och djupare förståelse av fenomen, vilket inte kräver statistisk representativitet. (Holme & 
Solvang, 1997, s 94) 
 
En intervju är ett samtal mellan forskaren och intervjupersonen. Intervjuaren lyssnar på vad 
den intervjuade berättar om dennes uppfattning av exempelvis sin arbetssituation eller 
familjeliv. Den ideala intervjun blir till ett samspel, ett utbyte av synpunkter mellan två 
personer som pratar om ett ämne som intresserar båda. (Kvale, 1997, s 9) Positiva aspekter av 
den kvalitativa intervjun är att undersökningssituationen till stora delar liknar ett vanligt 
samtal och att forskaren utövar lite styrning av samtalet. Forskarens roll är att endast ge 
ramarna för samtalet för att vara säker på att få svar på sina frågor, det är intervjupersonen 
som själv påverkar samtalets utveckling. (Holme & Solvang, 1997, s 99) Den som intervjuar 
har till uppgift att på kort tid skapa en sådan kontakt med intervjupersonen att samspelet 
utvecklas till att existera på mer än en artig nivå och atmosfären ska vara så pass trygg att 
intervjupersonen fritt vågar tala om upplevelser och känslor. En intervju innebär givna roller 
för både intervjuare och intervjuperson (Kvale, 1997, s 118) men samtalet blir dock aldrig 
jämlikt i den mening att intervjuare och intervjuperson befinner sig på samma nivå då 
intervjuaren är den som definierar situationen, introducerar samtalsämnena och styr genom 
sina frågor. Intervjun söker tolka meningen hos centrala teman i intervjupersonens livsvärld 
och den som intervjuar registrerar och tolkar meningen i det som sägs och hur det sägs. Målet 
är att få nyanserade beskrivningar av olika aspekter av den intervjuades livsvärld. (Kvale, 
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1997, s 35) Denna överblick kan ses utgöra ramverket för studien och intervjuerna då den är 
grunden för de metodologiska överväganden som gjorts.  
 
3.2 Hermeneutiken som inspiration 
 
I tolkningen av intervjuerna, och även i arbetet med övriga delar av uppsatsen, har 
hermeneutiken varit en inspirationskälla. De hermeneutiska tolkningsprinciperna kommer 
dock på intet sätt att användas fullt ut utan det är tankesättet som kommer fungera som ett 
stöd i tolkningsprocesserna i syfte att få fram intressanta vinklingar. Intervjun är ett samtal där 
det som uttrycks muntligt genom transkriptioner blir till texter som ska tolkas. Hermeneutiken 
ser på förhållandet mellan en texts delar och helhet. Det som de enskilda delarna säger oss 
bestäms av textens helhetliga mening och de enskilda delarna kan så småningom förändra den 
ursprungliga meningen hos helheten som återigen kan förändra meningen hos de enskilda 
delarna och så vidare (den hermeneutiska cirkeln) (Kvale, 1997, s 50). Som synes kan denna 
process bli oändlig, men kan ses som ”avslutad” när en enhetlig mening skapas som är fri från 
motsägelser. Utifrån en uppfattning om intervjutexterna som helhet tolkas de enskilda delarna 
och utifrån tolkningen av delarna relateras dessa till helheten igen. Genom detta arbetssätt 
fördjupas hela tiden förståelsen av meningen. Detta är enligt Kvale (1997, s 51) en av 
principerna för hermeneutisk tolkning. Fokus ska ligga på att försöka förstå intervjutexterna 
utifrån den referensram som de ger, alltså att tolkningarna ska hålla sig till vad som står i 
uttalandena vilket också är en av de principer som Kvale (1997, s 51) anger. I hermeneutiken 
har forskarens förförståelse en stor betydelse då en individ inte kan undgå att gå in i en 
situation utan en viss förförståelse. Det forskaren kan göra är att försöka bli medveten om sina 
egna förutsättningar. (Holme & Solvang, 1997, s 105) 
 
3.3 Tillvägagångssätt 
 
Nedan redogörs för hur materialinsamlingen och intervjuprocessen gått till. Även hur 
intervjuguiden gjorts och vad den haft för roll tas upp. 
  
3.3.1 Materialinsamling 
 
Efter det att studiens fokusområde var bestämt fortsatte arbetet med att söka efter litteratur 
med teorier som berör ämnet, även artiklar från vetenskapliga tidskrifter letades fram. I och 
med detta skapades en djupare förståelse för själva ämnet vilket utgjorde en bra grund för det 
fortsatta arbetet. Den litteratur som använts berör förändringsprocesser i organisationer, den 
individuella lärprocessen, lärande i arbetslivet, samarbete och perspektivtagande och hinder 
och förutsättningar för lärande. Litteraturen som använts har kompletterats med både nya och 
gamla artiklar inom ämnet, även sådana som handlar om ERP- system och implementeringen 
av dem. I studien används kvalitativa forskningsintervjuer med anställda som varit berörda av 
implementeringen av systemet som informationsinsamlingsmetod. Anledningen till att 
intervjuer valdes var att de ger en djup inblick i hur individer uppfattar sin situation vilket är 
det som eftersträvas i denna studie. En enkätundersökning skulle inte kunna ge sådan 
information. 
 
3.3.2 Kontakten med intervjupersonerna och genomförandet av intervjuerna 
 
Den första kontakten med intervjupersonerna togs genom en förfrågan via e-post med ett 
bifogat informationsbrev där studiens innehåll, syfte och konfidentiella aspekter förklarades 
(se bilaga 1). Totalt genomfördes 8 intervjuer, sju med män och en med en kvinna. 
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Anledningen till denna sneda könsfördelning är att det nästan uteslutande arbetar män på 
företaget. Könsaspekten är dock ingenting som kommer att beröras närmare i uppsatsen. 
Intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser, detta dels på grund av 
praktiska skäl och dels på grund av att intervjupersonerna fick vistas i en miljö där de kände 
sig hemma, vilket upplevdes som positivt. De som inte hade ett eget kontor intervjuades i ett 
ledigt kontorsutrymme medan de övriga intervjuades på sina respektive kontor. Intervjuerna 
tog mellan 40 minuter och en timme. Alla intervjuerna spelades in på bandspelare med 
godkännande från intervjupersonerna. Mellan intervjuerna skapades möjlighet att reflektera 
över det som sagts under intervjuerna och även för att göra lite anteckningar om omedelbara 
intryck. Efter genomförande av intervjuerna lyssnades de igenom i syfte att bilda ett 
helhetsintryck och därefter skrevs de ut. Att skriva ut en intervju innebär att det som anses 
relevant för studien skrivs ut, alltså utelämnades sådant som inte tydligt hade betydelse för 
studien. Efter utskrivningen lästes texterna igenom utan något speciellt fokus för att skapa ett 
ännu bättre helhetsintryck. Därefter lästes texterna igenom igen med fokus på att försöka 
urskilja olika delar i texterna som teman. Detta arbetssätt är inspirerat av tankesättet i den 
hermeneutiska tolkningen (se stycket ovan på sida 17). 
 
I arbeten där individers upplevelser och åsikter tas tillvara är det viktigt att ständigt göra 
etiska överväganden som skyddar individerna som deltagit och delat med sig av sig själva. De 
etiska riktlinjerna och övervägandena är någonting som ska finnas med under hela processens 
gång (Kvale, 1997, s 105). I detta arbete följdes de fyra forskningsetiska principerna. 
Intervjupersonerna upplystes i förväg om syftet med undersökningen, både genom följebrevet 
och i processen med att boka tid för intervjuerna, och de upplystes även om hur intervjun 
skulle gå till, allt i enlighet med informationskravet. De deltagande meddelades också tidigt i 
processen att medverkandet var helt frivillig enligt samtyckeskravet. Under hela processen 
tydliggjordes många gånger att deras namn eller namnet på företaget inte skulle förekomma i 
uppsatsen och att deras uppgifter skulle behandlas med varsamhet och försiktighet och inte 
förekomma i några andra samband än i uppsatsen, i enlighet med konfidentialitets- och 
nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet, 2002, s 7-15).   
 
3.3.3 Intervjuguiden 
 
I arbetet med intervjuerna användes en intervjuguide för att skapa en viss struktur på 
frågeområdet (se bilaga 2). I intervjuguiden anges de ämnen som är med i undersökningen 
och i vilken ordning de tas upp under intervjuerna, guiden kan i breda ordalag beskriva de 
ämnen som ska täckas eller så kan den rymma omsorgsfullt formulerade frågor (Kvale, 1997, 
s 121). I detta fall genomfördes halvstrukturerade intervjuer där guiden innehåller en översikt 
över möjliga frågor (jmf: Kvale, 1997, s 121). Frågeguiden innehåller några inledande och 
övergripande frågor för att få en bra start på intervjun. Detta följs av mer djupa, öppna och 
ingående frågor som uppmuntrar till vidare reflektion. En intervjuguide ska användas som ett 
stöd under intervjuerna och behöver inte följas till punkt och pricka. Frågorna kom inte alltid i 
den ordning som det initialt var tänkt då bland annat intervjupersonerna då och då av sig 
själva kom in på dessa ämnen och det kom även upp helt andra, spontana frågor, områden och 
följdfrågor. Detta skapar inte några problem då ett för starkt fokus på själva frågeguiden och 
dess struktur tar bort delar av det som är vitsen med intervjuer, att försöka gå in i rollen som 
aktiv lyssnare och i och med det komma åt de åsikter, tankar och de underliggande meningar 
som inte uttrycks rakt ut (Kvale, 1997 s 126). Många varför- frågor under en intervju kan leda 
till känslan av ett förhör (Kvale, 1997, s 123) och därför användes denna sorts frågor sparsamt 
och endast där det kändes lämpligt eller nödvändigt för att få fram mer intressant information.  
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3.4 Diskussion och problematisering kring några aspekter 
 
Nedan följer en diskussion och problematisering kring vissa aspekter av intervjuerna och vad 
min tidigare koppling till företaget och individerna kan ha för betydelse för studien. 
 
3.4.1 Kopplingen till fallföretaget 
 
Det som här tas upp är den koppling jag sedan tidigare haft till företaget. Som redan nämnts 
bottnar denna koppling i att jag under en sommar vikarierat där. Redan då väcktes intresset 
för ämnet då jag själv fick bekanta mig med ERP- systemet och hörde hur de anställda pratade 
om det. Att ha en personlig koppling till fallföretaget kan å ena sidan vara problematiskt då 
åsikter och inställning kan vara riktat åt ett visst håll redan innan studiens början, jag skulle i 
sådant fall inte gå in förutsättningslöst i studien vilket skulle kunna påverka resultatet 
negativt. Å andra sidan varade denna koppling under en så pass kort tid och det är snarare så 
att det funnits möjligheten att observera hur arbetet och lärandeprocessen i samband med 
systemet ser ut och hur de organisatoriska förutsättningarna ser ut. Mitt korta möte med 
organisation, individer och ERP- system har alltså snarare påverkat arbetet med uppsatsen 
positivt. Då mitt intresse väckts tog jag kontakt med personen som varit ansvarig för 
implementeringen av systemet och hörde mig för om möjligheterna att få använda företaget 
som exempel i min uppsats. Reaktionen var positiv och det är denna person som varit min 
kontakt på företaget under uppsatsskrivandets gång.  
 
3.4.2 Urval- kontakten med intervjupersonerna 
 
Urvalet av intervjupersoner har skett genom en form av bekvämlighetsurval. För att göra 
processen så smidig som möjligt så fann jag det lämpligast att ha en kontaktperson på 
företaget som jag kunde konsultera. I samråd med denna fick jag reda på vilka som varit mest 
berörda av implementeringen av systemet och som skulle kunna vara av intresse att intervjua. 
Det har hela tiden funnits en medvetenhet om risken med att kontaktpersonen skulle kunna ha 
intresse av att styra valet till att belysa en viss aspekt av lärandeprocessen. Jag fick docka 
aldrig känslan av att så skulle vara fallet då kontaktpersonen och jag tillsammans har 
diskuterat fram potentiella intervjupersoner. Denne föreslog även personer som jag vet har 
starka åsikter om implementeringen så jag ser det istället som att kontaktpersonen har varit 
värdefull för mig i egenskap av att denne är väl insatt i problematiken och kan bidra med 
viktiga infallsvinklar. 
 
En annan kritisk aspekt av att jag för många på företaget är en bekant person är att det kan 
påverka själva intervjusituationen och personen jag intervjuar på olika sätt. Detta borde dock 
inte vara ett problem med tanke på att jag spenderade en förhållandevis kort period på 
företaget och att detta dessutom skedde i semestertider då många inte ens var närvarande. 
Många av intervjupersonerna arbetar inte ens på samma avdelning som jag gjorde och de 
flesta har jag knappt pratat med. Jag har också medvetet valt personer som jag haft lite 
kontakt med för att minska de negativa effekterna som kan uppstå av att jag varit synlig på 
företaget i andra sammanhang än detta. Det finns alltid en risk vid genomförandet av 
intervjuer att intervjupersonerna svarar det de tror att jag vill höra, men i detta fall ser jag det 
som positivt att jag tidigare varit i kontakt med företaget och de flesta vet vem jag är. Att de 
vet vem jag är och att de vet att även jag lärt mig ERP- systemet kan snarare påverka i den 
rikting att de vågar vara ärliga och även känna ett visst förtroende. Det faktum att jag själv 
lärde mig att använda systemet kan ses som både positivt och negativt. Negativt i den mening 
att jag kan bära med mig vissa tankar och förutfattade meningar in i intervjusituationen vilket 
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i sin tur kan påverka hur jag tolkar svaren som intervjupersonerna ger och positivt i den 
mening att jag vet vad det handlar om och kan relatera på ett annat sätt till vad 
intervjupersonerna berättar. Jag var heller inte med om själva bytet av system och den tid då 
alla var nybörjare och måste lära sig från grunden, utan jag fick endast under en kort period 
lära mig de nödvändiga funktionerna i programmet för att jag skulle kunna utföra de 
arbetsuppgifter jag hade under mitt sommarvikariat. Mina förutsättningar var alltså helt 
annorlunda än de anställdas som dagligen arbetar med systemet.     
 
3.4.3 Reflektioner efter genomförande av intervjuerna 
  
Stämningen under intervjuerna var avslappnad och det faktum att intervjuerna spelades in 
verkade inte påverka intervjupersonerna nämnvärt. Att jag varit i kontakt med företaget 
tidigare, vilket har problematiserats ovan, upplevde jag under intervjuerna som positivt då 
mina erfarenheter och insikter hjälpte mig att formulera bra frågor och ställa följdfrågor. Jag 
upplevde även att intervjupersonerna kände sig bekväma i situationen och det tror jag beror 
mycket på att de vet vem jag är och att de vet att jag till viss del är insatt i organisationen och 
ERP- systemet. Deras svar utgick från att jag redan är bekant med grunderna, vilket fick dem 
att reflektera på en djupare nivå över frågorna och i och med det komma fram till intressanta 
synvinklar.        
 
 
4. Analys  
 
I det följande kapitlet analyseras det empiriska materialet med hjälp av de teoretiska 
utgångspunkterna. Kapitlet inleds med en beskrivning av analysens upplägg och en 
redogörelse för de olika teman som analysen är uppbyggd runt. Därefter följer analysen 
uppdelad i de sex teman som framträtt under bearbetningen av materialet.     

 
 
4.1 Analysens upplägg 
 
De åtta intervjuerna som genomfördes på arbetsplatsen, det empiriska materialet i uppsatsen, 
har arbetats igenom och i denna process har ett antal teman framträtt. Namnen, rubrikerna, på 
temana är citat från intervjupersonerna och kan därför te sig något underliga vid en första 
anblick, men förståelsen ökar då analysen gås igenom. De teman som analysen består av är: 
”det är bara att acceptera”, ”kom inte till mig med förändringar”, ”stämningen var negativ 
mot systemet”, ”rent pedagogiskt var xxxxx bättre. Det nya systemet är inte pedagogiskt”, 
”man ser sin lilla bubbla” och ”utbildningen gick ut på att vi satt och löste problem”- ”Dom 
visade att ”så här” och sen var det bara ut i hetluften på en gång”. Analysen är upplagd på 
så sätt att förklaringar och redogörelser av det empiriska materialet och analysen av materialet 
är integrerade med varandra och av denna anledning finns det inget kapitel som enbart belyser 
empirin. Anledningen till detta är att jag anser att analysen får ett större djup och blir mer 
levande om allt interagerar istället för att dela upp det i separata delar.   
 
För att intervjupersonerna inte ska kunna känna igen varandra i texten kommer de att 
benämnas IP 1, IP 2, IP 3, IP 4, IP 5, IP 6, IP 7 och IP 8 där IP står för intervjuperson. En av 
dessa var projektledaren för implementeringen. Fyra var så kallade ”key users” eller 
nyckelanvändare i projektet, vilket innebär att det var dessa som först var i kontakt med 
systemet innan det började användas i den dagliga verksamheten och som ansvarade för 
utbildningen av de övriga anställda. Tre av dem är anställda som fått sin utbildning av 
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nyckelanvändarna och kom i kontakt med systemet då det skulle börja användas. Det kommer 
inte att läggas någon vikt vid personernas formella befattningar och arbetsuppgifter utan fokus 
kommer att ligga på de roller de hade under implementeringsprocessen, detta på grund av att 
de inte ska kunna se vilka som har sagt vad vilket har att göra med de konfidentiella och 
anonyma aspekterna samt respekten mot intervjupersonerna. Oundvikligt är dock att 
projektledaren kommer att kunna kännas igen genom citaten då denne är ensam i denna roll. 
Ett förtydligande behöver också göras gällande hur det gamla och nya systemet benämns i 
analysen. I citaten kallas det gamla systemet för ”xxxxx” och det nya systemet kallas helt 
enkelt ”det nya systemet”.  
 
4.2 ”Det är bara att acceptera” 
 
Som redan nämnts var beslutet om implementering av ERP- systemet inte någonting som 
någon på företaget hade inflytande över utan det var ett koncernbeslut och de anställda fick 
inte se systemet innan beslutet fattades. Innan det nya systemet använde de sig av ett system 
som alla ansåg fungera mycket bra, även om det också hade sina problem och nackdelar. 
Ledningen på fallföretaget fick information om beslutet och de fick sedan välja mellan att utse 
en projektledare internt eller externt och valet föll på det tidigare. Ledningen och 
projektledaren fick sedan klara direktiv hur implementeringen skulle ske. Förändringen kan 
liknas vid en diktatorisk förändring där koncentrationen ligger på utformningen av strategin 
och inte på själva genomförandet och det är ledningen som analyserar och formulerar 
strategin (i detta fall koncernledningen och inte den lokala ledningen på fallföretaget) (jmf: 
Jacobsen & Thorsvik, 2002, s 452). På frågan hur IP 2’s första kontakt med systemet såg ut 
svarar denne: 
 

”Det var när jag var nere i Tyskland och min första reaktion var att det här är ju inte för ett 
producerande bolag. Det här handlar ju om köp och sälj. Det här är inte för oss. Det var 
mina slutsatser. Men beslutet var fattat och så är det. Så här gör koncerner. Dom fattar sina 
beslut” (IP 2). 

 
Fallföretaget får alltså reda på att de ska införa ett nytt system och sedan visar det sig att det 
inte alls passar för tillverkande företag, vilket är fallföretagets kärnverksamhet. De måste 
alltså göra om stora delar av systemet från grunden i syfte att få det att passa bättre och i detta 
avseende har det handlat mycket om förändring av den strukturella lärandedimensionen i det 
att individerna förändrat en del av sin materiella omgivning (ERP- systemet). (jmf: Ellström 
& Hultman, 2004, s 21) Denna process har varit lång och mödosam och hela tiden stöttes det 
på problem som måste åtgärdas. IP 1 säger: 
 

”Det här systemet är ett jättedåligt system för våran del eftersom det inte är anpassat för 
produktion….. och det fungerade så otroligt dåligt i början så dom sköt ju på det ett halvår i 
taget flera gånger och det var ju meningen att vi skulle ha startat ett år tidigare än vad vi 
gjorde….. Men vi kan liksom inte påverka någonting utan man får försöka göra det bästa av 
situationen. Vi har ingen möjlighet att få det här bortbytt ” (IP 1). 

 
IP 1 uttrycker att trots att systemet upplevdes som dåligt så kunde de ändå inte påverka 
någonting utan att det bara var att acceptera. 
 
IP 6 uttrycker också denna upplevelse: 
 

”Vi ska ha det här systemet, vi har inget alternativ, så det är ingen idé att försöka tjata åt oss 
någonting annat eller gnälla för vi har det här och sen är det bara att göra det bästa av det.  
Det är ju ingens fel” (IP 6).  
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Det går alltså att säga att hela projektet inte fick en speciellt bra start vilket avspeglades i de 
anställdas inställning till implementeringen. Vilken konsekvens känslan av att inte kunna 
påverka har verkar bero på den enskilda individen. Vissa av intervjupersonerna låter det inte 
vara ett hinder för sig själva då de ska lära sig att använda systemet medan det för andra blir 
ett hinder för lärandet och den allmänna acceptansen. En av intervjupersonerna uttrycker 
också detta tydligt då denne säger att ”om det inte går att göra sig hörd också blir man 
påpackad saker så blir det svårare att acceptera” (IP 3). Det utvecklingsinriktade lärandet 
innebär i den strukturella dimensionen att individen kan omtolka och förändra existerande 
rutiner och andra förutsättningar, men i detta fall finns det ingen möjlighet för individerna att 
göra det då förutsättningarna på förhand var tydligt givna. De ställdes inför en given uppgift 
som de ska lära sig att hantera på ett stabilt sätt. Situationen var att de så effektivt som möjligt 
skulle tillägna sig givna rutiner, vilket är egenskaper som kännetecknar det reproduktiva 
lärandet. (jmf: Ellström & Hultman, 2004, s 23). Den diktatoriska förändringsstrategin skapar 
också ofta motmakt då anställda på lägre nivåer reagerar på själva tillvägagångssättet för 
förändringen och detta verkar här vara fallet då individerna inte uppskattade att beslutet 
fattades som det gjorde (jmf: Jacobsen & Thorsvik, 2002, s 454). 
 
De flesta av dem menar också att faktorer som acceptans, vilja, attityd och motivation, vilka 
är delar av den subjektiva lärandedimensionen (jmf: Ellström & Hultman, 2004, s 21), är 
förutsättningar för att någonting ska tas emot bra och sedan också fungera bra i praktiken.  
 

”Är man negativ mot någonting så är det ju en nackdel för att få det att fungera bra. Det blir 
ju omedvetet så att man jobbar emot det om man inte är positivt inställd. Det blir ett hinder, 
en barriär som ska brytas. För om alla hade varit positiva och velat genomföra det helhjärtat 
så hade det nog gått bättre än vad det gjort och folk hade varit mer kunniga…… ” (IP 4).  

 
Att gå in i processen med känslan av och förutsättningen att det är någonting som inte går att 
påverka utan att det bara är att finna sig i läget verkar ha varit en faktor som påverkat viljan 
och motivationen att ta till sig det nya och istället bli defensiv. Detta kan kopplas till det 
Ellström (2000, s 85) pratar om, nämligen möjligheterna att genom handlande påverka 
omgivningen (utfallskontroll). Detta är enligt honom avgörande för möjligheterna till lärande. 
Även om intervjupersonerna inte upplever en avsaknad av utfallskontroll i alla avseenden så 
är grunden i hela projektet med att införa systemet att ingen genom eget handlande kan 
påverka beslutet om implementeringen vilket då påverkar den fortsatta processen och istället 
skapar en inställning att det inte är någon idé att ”gnälla” eftersom det ändå inte tjänar 
någonting till.   
 
Projektet verkar också ha omgärdats av en viss tidspress, vilket kan ses som en av de 
omgivande faktorer som påverkat individen (jmf: Ellströms strukturella lärandedimension, 
2004, s 21) och detta trots att det tog längre tid än planerat att implementera systemet 
eftersom det fungerade så dåligt.  
 

”Det var tidspress och jag gjorde väldigt mycket övertid den här perioden. Vi var ju här på 
kvällar och helger hela tiden. Det var ju hela tiden en förändringsprocess så man kunde inte 
lära in någonting och sen fanns det där för det förändrades hela tiden. Jag vill inte påstå att 
vi hade tid att luta oss tillbaka och känna efter utan det var full fart hela tiden” (IP 1). 

 
Intervjupersonen uttrycker att det faktum att projektet hela tiden var en förändringsprocess 
gjorde så att det inte fanns tillräckligt med tid att reflektera över det som skedde. Denne 
återkommer till detta ämne under en senare del av intervjun och säger då så här: 
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”Vi kanske kunde ha skjutit på det [implementeringen] ytterligare och sen kanske man 
kunde ha gjort så att… vi som hade dom här key user rollerna som ska utbilda andra och 
lära oss systemet utan och innan…. Allihop hade ju ett fulltidsjobb så man har liksom gått 
på knäna ändå… och få det här ovanpå. Jag tror man skulle ha tillsatt en grupp som kanske 
jobbade mer med systemet eller att dom som var utsedda i den här gruppen skulle ha fått 
avlastning i sina vanliga arbetsuppgifter. Men så var det ju inte utan det fick man lösa 
genom övertid istället” (IP 1). 

 
Detta citat visar tydligt att det fanns en viss tidspress kring processen och att det fick negativa 
konsekvenser i form hög arbetsbelastning och övertidsarbete. Just dubbelarbete, att under 
förändringsprocessen behöva arbeta med uppgifter utöver det ordinarie arbetet, kan enligt 
Jacobsen och Thorsvik (2002, s 449) vara en orsak till att motstånd mot förändringar uppstår i 
organisationer. IP 1 verkar inte vara emot själva förändringen i sig utan snarare är han emot 
hur förändringen hanterades i vissa avseenden och vilka konsekvenser det fick, vilket i och 
för sig även det är en del av förändringen.  
 
Alla intervjupersoner, förutom projektledaren, uttrycker på ett eller annat sätt att det förekom 
någon form av tidspress som ledde till att det inte fanns så stort utrymme att reflektera över 
det som lärts, och reflektion är enligt Ellström (1996, s 87) ett villkor för kvalificerat lärande 
och om det ska gå att lära sig genom erfarenheter. På frågan om det fanns tid att reflektera 
över det som lärdes svarar IP 7 att ”ibland var det mycket, men det var ingen börda. Jag fick 
inte lägga in nått extra, det var ingen stress”, vilket tyder på att denne inte upplevde någon 
speciell tidsbrist under processen, men något senare under intervjun säger han: ”kanske hade 
dom kunnat lägga mer tid på att utbilda folk, det var mer att ut och kör nu bara. Det skulle gå 
fort allting på slutet”. Detta tyder på att det fanns en viss tidspress ändå, även om det inte 
verkar ha påverkat intervjupersonen direkt. 
 
4.3 ”Kom inte till mig med förändringar” 
 
Processen med att införa systemet har varit en stor förändring både för individen som får ett 
nytt arbetsredskap som de ska lära sig hantera och för organisationen som delvis måste 
anpassa sig till nya rutiner. Denna förändring har skett genom avskaffande av existerande 
element (det gamla systemet) som i sin tur innebar att någonting nytt ersatte det gamla (det 
nya systemet). (jmf: Jacobsen & Thorsvik, 2002, s 440) Den som visade sig vara mest insatt i 
själva förändringsprocessen och hur den har påverkat är projektledaren, vilket kanske är 
naturligt då denne kan hantera systemet bra och är den som fick och fortfarande får ta emot 
reaktioner från de anställda. På frågan hur de anställda fick redan på att de skulle byta ERP- 
system svarade denne:   
 

”Dom fick reda på det på en personalinformation, det var den officiella versionen, och att 
det var ett beslut från högsta ledning och då vart det ”oj, fy och usch”. Och det här är 
väldigt mänskligt att ”kom inte till mig med förändringar”” (IP 2). 

 
Det framgår av citatet att reaktionen på själva förändringen från gammalt till nytt inte var 
speciellt positiv och detta är någonting som kan ha påverkat hela införandeprocessen och hur 
individerna lär sig att hantera systemet.  
 
I detta fall har förändringen varit planerad, vilket innebär att den är byggd på individernas 
lärande där de aktivt anpassar den till de nya förhållandena (jmf: Jacobsen & Thorsvik, 2002, 
s 445), men som framgick i avsnittet ovan så grundar sig inte beslutet om implementeringen 
på ett upplevt behov bland personalen, vilket har fått konsekvensen att de måste lära sig 
hantera systemet. Det är med andra ord inget aktivt val som individerna har gjort i diskussion 
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och samarbete med varandra. Det förhållande som denna förändring har handlat om är alltså 
förändring av en uppgift, teknik och strategi. Det nya systemet innebär att ny teknik skapar 
delvis nya arbetsuppgifter och rutiner för de anställda. Samtidigt handlar den också om en 
förändring i organisationens struktur, hur arbetsuppgifter fördelas och hur organisationen 
kontrolleras och styrs. ERP- systemet innebär ett nytt sätt hantera och förhålla sig till 
information och det påverkar kommunikationen både internt och externt. (jmf: Jacobsen & 
Thorsvik, 2002, s 440) Görs en åtgärd i systemet så stannar inte den vid en brandvägg, som 
det gjorde i det gamla systemet, utan den påverkar andra delar av organisationen. Detta 
innebär att individerna måste samarbeta på ett annat sätt en tidigare och förhålla sig till 
information på ett annat sätt då åtgärder får större konsekvenser än tidigare. 
 

”Man måste samarbeta på ett helt annat sätt och man måste vara överens om att ge och ta 
och man kan inte liksom resa sig upp och säga fy fan för egentligen vad gör man då, jo man 
talar om att ”jag är inte intresserad av den här utvecklingen, jag vill inte”” (IP 2). 

 
Intervjupersonen menar att det handlar om både samarbete, en vilja att ge och ta och om en 
vilja att delta i förändringen och utvecklingen och det verkar som om detta inte sker i 
organisationen i den utsträckning det bör göra. Dixon (2000, s 49) resonerar kring 
förhållandet mellan lärande, samarbete och produktivitet och menar att individen kan handla 
på tre sätt, antingen genom samarbete, konkurrens eller självständigt handlande. Med 
utgångspunkt i citatet ovan verkar det inte som om individerna samarbetade i 
förändringsprocessen utan att det snarare fanns ett ointresse av att engagera sig i den.  
 
Den förändringsstrategi som i huvudsak, eller åtminstone inledningsvis, användes var den 
diktatoriska strategin (jmf: Jacobsen & Thorsvik, 2002, s 452). Dock är det så att detta är en 
idealmodell som sällan praktiseras fullt ut vilket också är fallet här då förändringen hade 
inslag av inkrementell utveckling. Till en början då beslutet fattades och i inledningen av 
projektet så låg allt på ledningsnivå men eftersom projektet drog ut på tiden då många 
problem stöttes på så har även små steg tagits där förslagen kommit från de som pratiskt 
arbetat med systemet och då upptäckt problem (jmf: Jacobsen & Thorsvik, 2002, s 454). 
Projektledaren säger så här: 
 

”Till mig kommer man med sina förändringsförslag och jag kanaliserar dom mot 
koncernledningen eller mot vår lokala partner [IT- konsulterna]. Jag ska övervaka om det 
verkligen är nödvändigt, önskvärt och om vi måste göra det nu eller om vi kan göra det på 
något annat sätt. Jag är lite av första filtret” (IP 2). 

 
Projektledaren är inte egentligen en del av ledningen, men i detta projekt har denne delvis fått 
rollen som ledare och ansvarig. Det är denne som fått tagit emot alla förslag på förändringar 
och av citatet framgår det att det är denne som avgör vilka förslag som ska åtgärdas, i vilket 
tidsperspektiv det ska ske och huruvida det finns andra alternativ att lösa problemen. Denna 
aspekt stämmer överens med den inkrementella utvecklingen som strategi. (jmf: Jacobsen & 
Thorsvik, 2002, s 454) 
 
Utifrån ett intryck av intervjuerna som helhet går det att påstå att förändringen som 
implementeringen av ERP- systemet innebar har mött ganska starkt motstånd, vilket också 
enligt Jacobsen och Thorsvik (2002, s 447) är en vanlig rationell reaktion från individer och 
grupper då de försvara det som är tryggt och välkänt. Istället för att beskriva motståndet här så 
kommer det att beröras löpande i de teman som följer. Det finns dock några saker som kan ha 
orsakat delar av det motstånd som existerat och som inte passar att ta upp under något av de 
existerande temana, men som ändå är av intresse. En är att maktförhållandena delvis ändrades 
under förändringsprocessen då projektledaren, som tidigare inte varit någon formell chef eller 
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ledare, plötsligt ansvarar och styr projektet. Att det skulle vara på det viset uttrycks inte direkt 
i intervjuerna, men det kan ligga som en underliggande faktor som skapar motstånd till 
förändring. En annan är att det skapades krav på nyinvesteringar, och då inte i kunskap och 
kompetens som redan har berörts, utan att det krävs för mycket resurser både i arbete och 
pengar. Bland annat IP 5 uttrycker att ”köper man ett så pass dyrt system så ska det finnas 
färdiga funktioner, men det var inte mycket med det”. Även arbetsmässigt har individerna, 
främst nyckelanvändarna, fått investera mycket. 
 
4.4 ”Stämningen var negativ mot systemet” 
 
Med utgångspunkt i IP 4’s citat ovan på sida 22 om den negativa inställningen som verkar ha 
varit rådande på företaget både då beslutet om implementering gjordes, under införandefasen 
och även delvis i skrivande stund, ska nu attityden och inställningen under hela processen 
diskuteras då det verkar vara en grundläggande faktor både gällande viljan att lära och hur 
lärandet såg ut. Detta har att göra med den lärandedimension som Ellström kallar den 
subjektiva lärandedimensionen och som bland annat handlar om värderingar och 
förhållningssätt (jmf: Ellström & Hultman, 2004, s 21). Alla intervjupersonerna nämner just 
den negativa inställningen som en del av problemet med att implementera systemet, lära sig 
att använda det och få allting att fungera. Lundmark (1998, s 20) menar att lärandet hos olika 
individer ser olika ut beroende på individuella faktorer eller aspekter i den subjektiva 
lärandedimensionen för att dra paralleller till Ellströms resonemang, och att en sådan 
individuell faktor är motivation. För att lära sig någonting för att sedan kunna använda det på 
ett funktionellt sätt krävs det att individen är motiverad på ett eller annat sätt. Vilken 
inställning och attityd som antas gentemot en uppgift kan påverka motivationen att lära. Det 
verkar som om beslutet om implementeringen har mött starka reaktioner från många av de 
anställda och inställningen har i allmänhet varit negativ. 
 

”Den var inte bra, långt ifrån bra. Jag ska inte säga att det var uppror men det var inga glada 
miner” (IP 2). 

 
Detta uttalande kommer från projektledaren som också är den som har fått hantera och ta 
emot många av de reaktioner som systemet och förändringen har skapat. 
 

”Stämningen var negativ mot systemet och det är den fortfarande” (IP 4). 
 
Av detta citat går det att utläsa att stämningen fortfarande är negativ mot systemet, trots att 
det gått flera år sedan processen startade. 

 
”Eftersom det var så mycket som inte fungerade från början så blev ju folk redan från 
början ännu mer negativa. Alla var väldigt missnöjda skulle jag vilja säga” (IP 1). 

 
Intervjupersonen uttrycker att det faktum att systemet var underutvecklat och inte fungerade 
skapade en negativ attityd redan från början. Missnöjet och den negativa attityden kan också 
vara ett uttryck för motstånd då motstånd kan ta sig uttryck på många sätt i samband med 
förändringar i organisationer. Att ha en negativ inställning till systemet kan vara en reaktion 
för att skydda sig från förändringen och de nya förhållanden som den för med sig. (jmf: 
Jacobsen & Thorsvik, 2002, s 447)  
 
IP 4 uttrycker att ”stämningen var negativ mot systemet” och ordet ”mot” är i detta 
sammanhang intressant. Det kan vara så att den omgivande faktorn som omgav 
implementeringsprocessen, att beslutet kom uppifrån utan möjlighet att påverka, i samspel 
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med att systemet fungerade dåligt, skapade den negativa inställningen som i så hög grad riktas 
mot systemet. Det blir enkelt att ”skylla” allt som inte fungerar på systemet eller tekniken i 
sig. Det kan också vara ett sätt för individerna att hantera den nya situationen som innebar 
ganska stora förändringar och påverkade deras arbete i hög grad, en aspekt av lärandets 
utförandedimension som bland annat handlar om hur individen hanterar en viss situation (jmf: 
Ellström & Hultman, 2004, s 21). Det kan också vara ett uttryck för ett motstånd mot själva 
förändringen som implementeringen innebar, då motstånd ofta har sitt ursprung i att individer 
och grupper försvarar det som innebär en trygghet för dem (jmf: Jacobsen & Thorsvik, 2002, 
s 447). 
 
Även det faktum att hela projektet hade med datorer och datoranvändning att göra verkar ha 
varit en källa till ovilja.  
 

”Vissa är ju väldigt lättlärd inom datorer och snabb att ta åt sig men sen kan det ju kanske 
finnas någon som är lite äldre och aldrig hållit på med pysslat med datorer och tycker att 
det tar väldigt lång tid att lära sig och så fort det blir förändringar så blir det väldigt 
svårt….. Det kan ju också ha med ointresse för datorer att göra för man kanske har andra 
intressen och aldrig har varit intresserad av data” (IP 1). 

 
Eftersom alla på ett eller annat sätt men i olika stor omfattning är i kontakt med ERP- 
systemet, det är en integrerad del i deras arbete som inte går att komma ifrån och vissa 
arbetsmoment måste hanteras genom datorn i systemet, så blir individuella faktorer, som 
datorvana och ålder en faktor som spelar in. Detta har även det att göra med den subjektiva 
lärandedimensionen som innefattar bland annat just kunskaper, vanor och färdigheter (jmf: 
Ellström & Hultman, 2004, s 21). Finns en ovana vid datorer och även ett ointresse för att lära 
sig att använda dator så kan det leda till ovilja och negativ inställning som i detta 
sammanhang blir ett hinder för lärande. Det blir i och med det också ett hinder för 
organisationens utveckling då organisation och ERP- system är uppbyggda kring varandra. 
Den negativa attityden ligger självklart inte enbart i ointresse och ovana vid datorer utan även 
i andra faktorer som befinner sig mer i den strukturella lärandedimensionen, som exempelvis 
att beslutet om implementering inte kunde påverkas, att systemet visade sig inte fungera bra i 
verksamheten och att det system som fanns innan fungerade bra. En av intervjupersonerna 
nämner också att negativiteten som rådde och fortfarande råder kan ha att göra med 
informella ledares inflytande. ”Det finns ju alltid såna här informella ledare som baserar ut att 
”fy f*n vad det här är si och så” liksom och dom drar gärna med sig folk” (IP 8). Detta skulle 
också kunna vara en källa till att motståndet mot förändringen som existerar blir ännu starkare 
på grund av att informella ledare påverkar andra genom att tydligt uttrycka sitt missnöje.   
 
Alla intervjupersoner uttrycker som sagt att det fanns en negativ inställning till 
implementeringen, men ett intressant mönster är att fyra av fem av de som var mer öppen 
inför att lära sig är de som var med i nyckelanvändargruppen och med andra ord tidigt fick 
bekanta sig med systemet och fick en mer formell utbildning. Dessa använde meningar som 
”att lära mig har jag ingenting emot”, ”man var ganska öppen”, ”det var ingen fara med att 
lära mig någonting nytt”, vilket tyder på att just nyinvestering i kunskap och kompetens inte 
var en källa till motstånd mot förändringen (jmf: Jacobsen & Torsvik, 2002, s 449). De som 
inte var nyckelanvändare använde dock meningar som ”jag kände mig inte speciellt 
motiverad” och ”man gav det väl en chans, det kändes som om vi inte hade något val”. Att 
mönstret är detta kan delvis bero på att de som blev utsedda att medverka som 
nyckelanvändare blev mer motiverade bara därför samtidigt som deras utbildning var mer 
djupgående och längre än de övrigas, vilket kommer att beröras närmare i avsnitt 4.7 nedan.  
 



 
 

27

4.5 ” Rent pedagogiskt var xxxxx bättre. Det nya systemet är inte pedagogiskt” 
 
En annan inställning som verkar vara rådande på företaget och som har präglat hela 
införandeprocessen är att det var bättre förr, när de använde sig av det gamla systemet som 
var mer anpassat för tillverkande företag. Även att det systemet var lättare att använda verkar 
spela en stor roll.  
 

”Men xxxxx var mycket enklare. Det lärde man sig på en vecka, funktionerna var så 
självklara…. Jag hade svårt att föreställa mig att nått skulle vara bättre och det var det ju 
inte heller” (IP 5). 

 
Många verkar jämföra det gamla med det nya, vilket kanske är en naturlig konsekvens då en 
så pass stor och betydelsefull sak som ett ERP- system byts ut. Intressant är dock, vilket 
framgår i intervjun med IP 6, att det klagades även på det gamla systemet när det användes. 
 

”Det är många som har glömt bort att det fanns en massa klagomål på xxxxx och det kan 
jag förstå för många har inte haft kontakt med nått annat system, men nu när man har 
någonting att jämföra med så höjs xxxxx till skyarna istället…. Sen får man vara ödmjuk 
för hur det fungerar. Där sitter vi med xxxxx och är jättenöjd och tänker inte att man kan 
göra på andra sätt utan det är den gamla vägen som gäller.” (IP 6). 

 
Då ett jämförelseobjekt förs in i bilden verkar nya perspektiv utvecklas bland personalen och 
då blir det även enklare att legitimera klagomål vilket i sin tur skapar fler klagomål. Ett 
mönster är också att de intervjupersoner som varit i kontakt med sådana här system på andra 
arbetsplatser och i och med det har ännu fler jämförelsepunkter, har ett delvis annat perspektiv 
än de som bara har erfarenhet av xxxxx och det nya systemet. Lundmark (jmf: 1998, s 20) 
menar också att individuella faktorer som exempelvis tidigare kunskaper och erfarenheter kan 
påverka lärandet hos individen. Erfarenheter av flera olika system påverkar lärandet och leder 
till kunskapsutveckling (steg tre i Lundmarks modell över förändringar vid pedagogisk 
påverkan i arbetet) och i och med det skapas en förmåga att inta olika perspektiv i processen 
(jmf: Lundmark, 1998, s 19). Nilsen och Mäkitalo (i Säljö & Jernström, 2004, s 130) 
resonerar kring vikten av att kunna inta och växla mellan olika perspektiv i samband med 
organisationsförändringar och detta kan också vara utmanande för individen. Detta kommer 
att beröras närmare avsnitt 4.6. Citatet ovan kommer från en som har tidigare erfarenhet av 
ERP- system från andra arbetsplatser vilket syns, då denne har en viss distans till systemet 
och processen med att införa det och kan se på det mer objektivt jämfört med de som bara har 
två system att jämföra med. Citatet nedan kommer från en som enbart har arbetat med de två 
system som använts på denna arbetsplats.  
 

”Det var så dåligt att många gånger så gjorde man det enklast möjliga bara för att få det att 
fungera hjälpligt. Man hade ingen assistans av programmet utan det bara tog emot hela 
tiden” (IP 5). 

 
Av detta citat går det att utläsa att processen påverkan, lärande, kunskapsutveckling och 
kunskapsanvändning för denna individ har varit ”smal”. På grund av att systemet var så dåligt 
fanns enligt intervjupersonen inga andra alternativ än att gå den enklast möjliga vägen för att 
få det att fungera. I varje steg av processen fanns ingen möjlighet att ”bredda” lärandet. 
Intervjupersonen verkar uppleva att systemet gjorde så att det under hela processen tog emot 
att lära sig och på grund av detta har processen varit just smal och enkelspårig, i brist på mer 
passande ord.  Även citatet nedan kommer från en som enbart arbetat med de system som 
använts på denna arbetsplats och visar på att intervjupersonen har känt sig begränsad av 
systemet. 
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”Jag tappade hela överblicken så allting tar mycket längre tid….. ja det är nästan så man 
måste gå tillbaka till penna och papper igen… sen rent pedagogiskt var xxxxx bättre. Det 
nya systemet är inte pedagogiskt” (IP 8).  

 
Fokus i båda citaten ovan ligger mycket på hur dåligt själva systemet i sig är och även 
jämförelser med det gamla systemet dyker upp. Detta kan också vara ett uttryck för ett 
motstånd mot förändringsprocessen. Individerna har gått från någonting som känns säkert (det 
gamla systemet) till en situation som präglas av osäkerhet och detta har fått konsekvensen att 
det gamla systemet höjs till skyarna medan skarp kritik riktas mot det nya systemet. I 
motstånd mot förändringar är det också vanligt att det som är välkänt och tryggt försvaras 
trots att det verkar som om även det gamla systemet fått utstå en del kritik när det användes. 
(jmf: Jacobsen & Thorsvik, 2002, s 447) Vilket perspektiv som intas på hela processen och 
även systemet i sig kan påverka hur lärprocessen ser ut. Lundmark (1998, s 20) menar också 
att om de premisser som omger lärsituationen är gynnsamma, om det som lärs bearbetas 
aktivt och om det är möjligt för individen att se en meningsfull innebörd så blir värdet av vad 
som lärs kvantitativt och kvalitativt bättre. Båda citaten ovan från IP 5 och IP 8 tyder på att 
premisserna som omgav denna lärsituation inte var speciellt gynnsamma, för det första på 
grund av systemet som skapar negativa reaktioner och för det andra för att inställningen till 
systemet gör så att de inte aktivt bearbetar vad som lärs utan endast det absolut nödvändiga 
tas upp. IP 5 uttrycker också, vilket framgår i citatet nedan på sida 29, att det känns 
oöverstigligt att lära sig andra delar av systemet eftersom det är så pass jobbigt ändå vilket 
kan tolkas som att han har fullt upp med att bearbeta det han måste kunna för att sköta sitt 
eget jobb.   
 
4.6 ”Man ser sin lilla bubbla” 
 
Det som var den tydligaste tråden i intervjuerna, både sett till helheten som alla intervjuer gav 
och till de enskilda delarna som varje intervju utgör, är vikten av att ha en överblick över 
verksamheten och systemet, att se den röda tråden mellan alla delar. Här rör vi oss främst i 
den strukturella lärandedimensionen där fokus ligger på subjektets omgivning och den uppgift 
som står i centrum (jmf: Ellström & Hultman, 2004, s 21) eller kring de miljöfaktorer och det 
handlingsutrymme som Lundmark menar påverkar kunskapsutvecklingen och 
kunskapsanvändningen (jmf: Lundmark 1998, s 19). Utifrån intervjuerna verkar det finnas en 
allmän avsaknad av en överblick över systemet och verksamheten och hur dessa påverkar och 
är beroende av varandra. Intervjupersonerna uttrycker att överblicken är av stor vikt om ett 
projekt som detta ska tas emot bra och för att skapa bra förutsättningar för att personalen ska 
lära sig systemet på ett funktionellt sätt i det dagliga arbetet. På frågan vad som kan ha varit 
svårast för personalen att hantera så svarar projektledaren, IP 2, så här: 
 

”Alla upplever att det är svårt att få överblick, man ser inte, och det här systemet pockar ju 
på att man måste kunna se den röda tråden, man måste kunna hur det fungerar i ett företag. 
Information skulle behöva projiceras på ett helt annat sätt för att man ska kunna få 
acceptans för saker och ting” (IP 2).   

 
I och med att systemet är så pass komplext så kan individerna bara se till sin del i företaget, 
sina arbetsuppgifter, vilket gör att de inte kan se hur företaget fungerar. Helhetssynen är 
bristfällig och individerna upplever att de har fullt upp med att hålla koll på sin egen del och 
det som krävs för att de ska kunna sköta sitt jobb.  
 

”I det förra datasystemet såg man alla inmatningarna man gör, men så är det inte nu. Förr 
kunde man förstå alla delar av företaget men nu förstår man bara sin del och det känns som 
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om jag förstår den delen hyfsat för att kunna ta lite hjälp av programmet….. Det skulle vara 
roligt att veta hur andra använder systemet men det känns nästan som om det är 
oöverstigligt för man har så pass jobbig ändå. I varje fall nu, men det är möjligt att det blir 
bättre i framtiden” (IP 5). 

 
Intervjupersonen ovan använder ord som att ”se” och ”förstå”, vilket tyder på att detta är 
viktiga delar för att kunna ta till sig och lära för att sedan kunna använda på ett funktionellt 
sätt i praktiken (gången från kunskapsutveckling till kunskapsanvändning). Citatet visar att 
intervjupersonen inte kan se hur alla delar i systemet samspelar, denne kan inte se helheten 
utan endast sin enskilda del utifrån sin position i verksamheten (jmf: Nilsen & Mäkitalo i 
Säljö & Jernström, 2004, s 130). Detta citat, och citatet nedan, visar på att det är svårt att veta 
hur en åtgärd i en del av systemet påverkar en annan del. Avsaknaden av överblicken gör 
också att projektledaren får hantera många problem som uppkommer i samband med att 
exempelvis en individ struntar i att tala om för systemet vart material hämtas ifrån vilket i sin 
tur skapar problem för någon kollega som befinner sig i nästa steg i produktionsprocessen. 
”Man skapar problem för varandra. Sånt här kräver disciplin” uttrycker IP 2 och detta kan 
antas bero på en svårighet att inta andra individers perspektiv och en avsaknad av förståelse 
för helheten och processerna i företaget och i systemet. Både perspektivtagande och 
helhetssyn är något som Nilsen och Mäkitalo (i Säljö & Jernström, 2004, s) menar är viktiga 
element i en organisationsförändring där organisationens strategier ändras. I detta fall har 
organisationsförändringen fört med sig att individerna måste förhålla sig till ett nytt 
omfattande arbetsredskap, vilket innebär att helhetssynen och perspektivtagandet även här är 
viktigt. Det verkar dock finnas vissa svårigheter just gällande dessa aspekter.  
 
Det framgår i intervjuerna att det är svårt att se vilka konsekvenser olika handlingar (eller 
icke- handlingar) kan få vilket försvårar arbetsprocesserna. IP 2 menar att denne här ”har ett 
pedagogiskt dilemma att förklara för dem varför det är viktigt att tala om exempelvis vilken 
lagerplats (man tar material ifrån)”. ERP- systemet ”pockar på att man ska kunna den röda 
tråden, man måste kunna hur det fungerar i ett företag” som IP 2 (projektledaren) säger. Även 
citatet nedan visar på hur överblicken över systemet upplevs: 
 

”Jag har noll koll kan jag säga. Jag ser min lilla ruta, vad jag ska göra, och så kan jag gissa 
vad jag tror kommer hända om jag gör såhär och ofta är det inte så som händer utan det blir 
bara tok om jag gör nått. Det skulle vara bättre om folk hade en överblick, en förståelse. 
Man ser ju sin lilla bubbla och utifrån den så klagar man, men man kan ju hjälpa någon 
annan genom att göra på ett lite annorlunda sätt. Men det ser jag inte, jag har ingen aning. 
Systemet kanske inte är så dåligt som alla säger” (IP 3). 

 
Citatet kan tydas som om det råder ett visst tunnelseende och att detta i sin tur skapar en 
ovisshet om vad som händer om en viss åtgärd i systemet görs och även vad och vilka som i 
nästa led påverkas. Intervjupersonen kan med andra ord inte observera och få information om 
konsekvenserna av sina handlingar vilket är viktigt om det ska gå att lära genom erfarenhet 
(jmf: Ellström, 2000, s 87). Problem gällande detta finns ofta i komplexa tekniska system. 
Intervjupersonen bakom citatet ovan kan inte tydligt se de kausala mekanismerna som knyter 
ihop systemet och verksamheten, vilket innebär att han inte kan forma mentala modeller av 
strukturen och funktionen som systemet och verksamheten utgör. Den dåliga överblicken som 
verkar råda och det faktum att förändringsprocessen som implementeringen utgör omgavs av 
en viss tidspress innebär att organisationen har en låg transparens (genomskinlighet). (jmf: 
Ellström, 2000, s 87) Intervjupersonen uttrycker också det som att det faktum att varje individ 
bara ser sin separata del av systemet är en grund varifrån klagomål kommer. ”Man ser sin lilla 
bubbla och utifrån den så klagar man” är ett intressant uttalande och kan kopplas till det 
Nilsen och Mäkitalo talar om, att varje del av en verksamhet har sina egna perspektiv på vad 
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som är viktigt och relevant, fenomen förstås olika av olika individer beroende på vart i 
verksamheten de befinner sig (jmf: Nilsen & Mäkitalo i Säljö & Jernström, 2004, s 130). Den 
del av systemet som varje individ är bekant med utgör utgångspunkten från vilken 
perspektiven skapas och eftersom möjligheterna till överblick verkar begränsade så blir 
växlingen mellan perspektiv, som både Nilsen och Mäkitalo och Dixon menar är viktiga 
element i lärande- och förändringsprocesser, svår. Möjligheterna till handling och de 
handlingar som förekommer i praktiken görs med utgångspunkt i positionen som individen 
har i organisationen och de förutsättningar som finns där (jmf: Nilsen & Mäkitalo i Säljö & 
Jernström, 2004, s 130). Intervjupersonen i citatet ovan på sida 29 verkar nästan enbart kunna 
utgå från sitt perspektiv även om denne verkar vara medveten om att hans handlingar kan 
påverka andras arbete, problemet verkar ligga i att kunskaperna i systemet gör så att han inte 
kan se till det hela, integrerade systemet och dess inverkan på verksamheten i stort. Även IP 7 
verkar vara medveten om att samarbete skapar mer förståelse, vilket citatet nedan tyder på.   
 

”Jag har bara koll på mitt.......... Men sen när jag går och hjälper xxxx så får man mer 
förståelse för varför jag ska göra det här för att hon ska….. så att få den röda tråden är ju 
bra” (IP 7). 

 
Skillnaden mellan IP 3 och IP 7 är att IP 7 har erfarit att förståelsen ökar genom att samarbeta 
och hjälpa andra medan IP 3 upplever att det inte är möjligt eftersom det inte finns en vetskap 
om hur det övriga systemet fungerar och hänger ihop. Det går inte att handla (hjälpa andra) på 
basis av någonting som inte finns (kunskap om andra delar av systemet). Eftersom varken 
kunskapen om eller överblicken över systemet är så bra så kan de inte genom samarbete 
hjälpa andra att lyckas utan det är snarare så att de hindrar andra i deras arbetsuppgifter men 
utan att vara medvetna om det. Dixon (2000, s 49) menar att samarbete för med sig många 
fördelar då högre grad av lärande och bättre prestationer uppnås. Att det skiljer sig mellan 
dessa intervjupersoner kan ha att göra med att IP 7 är en nyckelanvändare och tidigt var i 
kontakt med systemet och som vi snart ska se i stycket nedan så är det en viss skillnad i hur 
nyckelanvändarna och de som inte är nyckelanvändare upplever möjligheterna till överblick.    
 
IP 6, som var en av de som tidigast var i kontakt med det nya systemet och även har 
erfarenhet av andra system, uttrycker även han vikten av att ha en överblick: 
 

”Överblicken är en av de saker som xxxxx har lyckats med. Där skapas en bild med all 
information som behövs. Men det nya systemet kräver en massa knapptryckningar för att få 
fram information. Jag upptäcker det när jag lär någon för när jag själv håller på så tänker 
jag inte på det. I det här systemet är systemlogiken inte så självklar…..” (IP 6) 

 
Citatet avspeglar också aspekter av utförandedimensionen, eller kunskapsutvecklingen och 
kunskapsanvändningen i Lundmarks modell (1998, s 19), då intervjupersonen menar att 
processen med att lära andra även ger honom själv insikter och nya perspektiv. Att lära andra 
är också någonting som Dixon tar upp då hon menar att en som lär ut har möjligheten att 
tillägna sig perspektiv och se en situation ur en annan individs synvinkel. Genom att lära 
någon annan och inta dennes perspektiv får intervjupersonen insikt om att det nya ERP- 
systemet kräver många knapptryckningar och att systemlogiken inte är så självklar, vilket han 
annars inte skulle ha insett eftersom han inte tänker på det när han arbetar själv med systemet. 
Även möjligheten att jämföra med det tidigare systemet påverkar hur hans insikter skapas. På 
något vis tyder citatet på att individen i fråga i detta avseende har en viss överblick över 
systemet.  
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På frågan om personalen skulle behöva en bättre överblick svarar samma intervjuperson: 
 

”Ja det skulle bli bättre flyt då, men samtidigt är det svårt, man måste nästan vara lite expert 
vi som sitter och jobbar med det. Det är ju vi som blir bra på det, men i och med att 
systemet är så komplext och användarovänligt så gör det att man…. För att bli bra på det så 
måste man sitta och hålla på mycket” (IP 6).  

 
Ellström menar att en uppgift, uppgiften som står i fokus är en del av det han kallar för den 
strukturella dimensionen, ska för individen innebära en tillräcklig utmaning, vilket handlar 
om uppgiftens komplexitet eller lärandepotential. Den ska varken vara för lätt då det leder till 
enformighet eller för svår då det kan leda till försämrad prestation och stress. (jmf: Ellström 
2000, s 81) I detta fall menar alla informanter i olika stor utsträckning att systemet är 
komplext vilket också innebär att uppgiften att lära sig hantera det kan bli komplex beroende 
på olika omständigheter. Avsaknaden av en överblick, eller röd tråd, är en sådan omständighet 
som gör att uppgiften att lära sig blir mer komplex. Som det är nu så upplever några av 
intervjupersonerna att de har tillräckligt att göra med att hantera den del av systemet som de 
arbetar mest med och att få en överblick verkar vara ganska avlägset även om de upplever att 
det skulle behövas. Alla i företaget kommer i sitt arbete i kontakt med systemet i olika stor 
utsträckning, men det är långt ifrån alla som har möjlighet att bli ”expert” i den mening som 
IP 6 ovan menar. Det är de som har rollerna som nyckelanvändare som har den möjligheten 
och i och med det en bättre överblick, medan de som är ”iblandanvändare” enbart har 
utrymme och möjlighet att lära sig en begränsad del av systemet, detta delvis på grund av 
systemets komplexitet och användarovänlighet. Att det är just användarovänligt tyder på att 
det krävs en hel del ”träning” och erfarenhet för att kunna bemästra det på ett obehindrat sätt 
och som vi ska se i avsnittet nedan så skiljde sig just möjligheterna till ”träning” och 
erfarenhetsutveckling mellan olika individer beroende på om de hörde till 
nyckelanvändargruppen eller inte. Analysen kommer alltså, från att ha rört sig kring den 
strukturella lärandedimensionen, att röra sig mer i den subjektiva lärandedimensionen, 
utförandedimensionen och kring hur förändringar sker vid pedagogisk påverkan i arbetslivet 
(jmf: Ellström & Hultman, 2004, & Lundmark, 1998).     
 
4.7 ”Utbildningen gick ut på att vi satt och löste problem” – ”Dom visade att ”så här” 
och sen var det bara ut i hetluften på en gång”  
 
Den första kontakten med systemet som gruppen som var nyckelanvändare hade var i 
samband med en introduktionsutbildning under några dagar tillsammans med IT- konsulter 
som skulle visa dem systemet. På frågan om i vilka former utbildningen skedde svarar IP 6 så 
här: 
 

”Teamet med key users hade olika ansvarsområden och tillsammans med IT- konsulterna så 
började vi att köra våra moduler. Vi började med en grundutbildning, dom gjorde i ordning 
utbildningspaket för varje modul och det man kom i kontakt med. Den utbildningen gick 
man i några dagar. Vi i våran tur när vi hade lärt oss var det våran sak att utbilda 
personalen. Det var upp till varje key user att lära ut” (IP 6). 

 
Detta kan liknas vid det första steget, påverkan, i Lundmarks modell över förändringar vid 
pedagogisk påverkan i arbetslivet och denna påverkan kan ske på många olika sätt, däribland 
genom att lyssna på andra människor och delta i kurser eller gruppdiskussioner (jmf: 
Lundmark 1998, s 20).  
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På samma fråga svarar IP 8, som inte var en så kallad nyckelanvändare, så här: 
 

”Vi fick i vår grupp lära oss att rapportera in och rapportera ut ungefär. Vi fick lära oss på 
nån sån här visning. Vi fick ett papper, en lathund, och där höll vi på i ungefär en 
halvtimme. Sen var det klart” (IP 8). 

 
Påverkansprocessen bestod för denna intervjupersons del av en kort teoretisk introduktion i 
systemet. Efter detta gällde det att använda dessa teoretiska kunskaper i praktiken, så med 
andra ord kom det andra steget i Lundmarks modell igång ganska omgående (jmf: Lundmark, 
1998, s 19). IP 3 svarar på frågan om utbildningsformer så här:   

 
”Först fick jag gå med och titta men det var ganska kort. Sen är det ju också väldigt 
individuellt men jag tycker ju om att hålla på och pilla, man lär sig ju när man sitter och 
håller på. Så första inlärningsfasen var ju bara att stå bakom ryggen på nån. Den andra 
inlärningsfasen kom ju igång ganska fort, det gjorde man ganska så på en gång” (IP 3). 

 
För IP 8 och IP 3, som båda uttrycker att själva påverkansfasen eller introduktionen till 
systemet var ganska kort, gällde det att i lärandefasen (den fas som följer på en viss påverkan) 
lära sig själva genom att pratiskt använda systemet och att allteftersom problem uppkom fråga 
den som var nyckelanvändare för den modul det gällde (jmf: Lundmark, 1998, s 19). Om det 
på detta sätt ska gå att lära genom erfarenhet så krävs det att individen har kunskaper som 
hjälper till att identifiera och tolka den information som ges av erfarenheten, alltså tillräckliga 
bakgrundskunskaper. Den vanligaste formen av lärande på arbetsplatser sker dock med 
utgångspunkt i erfarenhet och diskussion med mer erfarna medarbetare, som citaten ovan 
vittnar om, men denna form av lärande är inte tillräcklig för att utveckla mer generella 
teoretiska kunskaper. (jmf: Ellström, 1996) Att dessa individer endast fick en kort och ”ytlig” 
teoretisk inblick i systemet kan ha påverkat deras upplevelse av att inte se den röda tråden i 
systemet och svårigheterna med att inta andra individers perspektiv, vilket uttrycks i ett citat 
från bland annat IP 3 på sida 29 ovan. För nyckelanvändarna var däremot påverkansprocessen 
längre, de fick en djupare teoretisk utbildning både i och med att de fick en 
introduktionsutbildning av konsulter och i och med att de arbetade med att hitta problem och 
utveckla systemet under en lång period. Detta hör ihop med den strukturella 
lärandedimensionen som bland annat avser hur en individ förändrar sin materiella, sociala 
eller kulturella omgivning i något avseende. I detta fall handlar det om att förändra och 
utveckla den materiella omgivningen vilken består i att byta från ett ERP- system till ett annat 
och få det nya att fungera i verksamheten. (jmf: Ellström & Hultman, 2004, s 21) Den djupare 
teoretiska utbildningen och arbetet med att finna problem och lösa dem påverkade även deras 
förmåga att vara mer öppen och ha ett vidare perspektiv i lärandesteget och även att ha ett 
öppnare förhållningssätt till förändringen och systemet i allmänhet.   
 
Då systemet var underutvecklat blev det naturligt så att de som ingick i 
nyckelanvändargruppen var med och utvecklade systemet och löste de problem som uppkom. 
 

”Eftersom planeringen inte alls fungerade så fick jag och konsulterna lägga ner enormt 
mycket krut på att anpassa systemet för att kunna planera manuellt. Så det var ett jättejobb 
på en gång och då jobbade man så mycket med det där och i och med det lärde man sig 
systemet. Så mycket av utbildningen gick ut på att vi satt och löste problem” (IP 6).  

 
Citatet tyder på att det som påverkade intervjupersonen bestod delvis av problem som uppstod 
och att denne i lärandesteget själv kunde experimentera och pröva sig fram. I och med detta 
bearbetades och integrerades kunskapen med vad som tidigare lärts genom 
kunskapsutveckling (jmf: Lundmarks tredje steg i modellen, 1998, s 19) eller i det som 
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Ellström kallar utförandedimensionen, då det handlar om utveckling och prövning av nya 
lösningar för att hantera uppgifter (jmf: Ellström & Hultman, 2004, s 21). Om den 
outvecklade versionen av systemet ses som någonting på förhand definierat som 
nyckelanvändarna var tvungna att förhålla sig till så var deras uppgift att utifrån de 
existerande problemen konstruera och etablera nya mönster och funktioner för att få det att 
fungera. Detta är var det utvecklingsinriktade lärandet bygger på. (jmf: Ellström & Hultman, 
2004, s 186) Lärandet hos intervjupersonen verkar inte heller ske helt medvetet utan det 
verkar växa fram i samband med att processen utgår från att lösa problem i praktiken. Att ha 
tillgång till information är viktigt, speciellt i sådana sammanhang där arbetet innebär en 
medverkan i styrningen av komplicerade processer där individer ständigt ställs inför nya och 
obekanta situationer som exempelvis störningar som kräver diagnoser och problemlösning. 
Detta verkar vara fallet för nyckelanvändarna. Om lärandet ska bli mer kvalificerat så krävs 
det dock att de anställda har tillräckliga teoretiska kunskaper för att kunna tolka och dra 
korrekta slutsatser på basis av den tillgängliga informationen. (jmf: Ellström, 1996, s 72) 
Nyckelanvändarna fick, genom introduktionsutbildningen och genom den täta kontakten med 
IT- konsulterna som var experter på systemet, teoretiska grunder att stå på inför 
kunskapsutvecklingen och den praktiska kunskapsanvändningen (jmf: Lundmark, 1998, s 21). 
Detta var inte någonting som den övriga personalen fick ta del av, vilket framgår av citaten på 
sida 28. Nyckelanvändarna har alltså samarbetat både med varandra, med projektledaren och 
med IT- konsulterna och dessutom har de en bättre överblick över systemet. Detta har gjort att 
de lärde sig på ett sätt som mer överensstämmer med det Ellström kallar utvecklingsinriktat 
lärande, medan de som inte var nyckelanvändare lärde sig på ett mer reproduktivt sätt. Detta 
tyder på det Dixon menar, att en högre grad av lärande uppnås genom samarbete. (jmf: Dixon, 
2000, s 49) 
 
Även IP 1 som ingick nyckelanvändargruppen upplever att denne har kunnat experimentera. 
 

”Ja vi har kunnat experimentera eftersom vi har haft en testversion som har legat i systemet 
och då har man ju kunnat göra grejer utan att det har påverkat nått och då har man ju även 
prövat saker som vi inte ska göra bara för att se vad som händer” (IP 1). 

 
Av citatet gå att utläsa att lärandet delvis har bestått av en variant av ”trial and error- metod” 
där fel medvetet har gjorts för att se konsekvenserna av olika handlingar. Testversionen som 
nyckelanvändargruppen har använt sig av kan ses som att ha minskat komplexiteten i 
uppgiften att lära sig systemet. Processen har tagits lite steg för steg i samband med att 
programmet utvecklades och testkördes. Det verkar som om intervjupersonerna i 
nyckelanvändargruppen hade möjlighet att själva upptäcka problem i takt med att deras 
erfarenhet av systemet växte och detta kan enlig Ellström främja reflektion och innovativt 
tänkande och även utforskande och prövande av alternativa synsätt och arbetssätt (jmf: 
Ellströms utvecklingens logik, 2005, s 189). Dessa individers roller var till viss del att 
utveckla idéer, eller rättare sagt upptäcka problem och meddela hur de borde åtgärdas, i syfte 
att vidareutveckla och förbättra verksamheten, eller närmare bestämt systemet som är en del 
av och återspeglar verksamheten (jmf: Ellströms utvecklingens logik, 2005, 187). Detta 
arbetssätt var dock enbart nyckelanvändargruppen och projektledaren inblandad i då det var 
de som ansvarade för att testköra systemet. De övriga anställda har med andra ord inte fått 
genomgå samma steg för steg- metod, vilket också framgår av IP 8’s citat nedan. Från att kort 
ha blivit introducerad i systemet så skulle det tillämpas i praktiken utan att någon testversion 
använts.  
 

”Det var ju att dom visade att ”så här” och sen var det bara ut i hetluften på en gång. Det 
var ju bara nån halvtimme vi fick. Sen har man fått lära sig själv och gå och fråga” (IP 8). 
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Istället för att minska komplexiteten genom att arbeta steg för steg och kunna känna sig fram i 
en testversion så får de anställda som inte är nyckelanvändare använda det riktiga systemet 
direkt i sitt arbete vilket då kan ses som öka komplexiteten. För hög upplevd komplexitet i en 
uppgift, vilket är en del av den strukturella dimensionen av lärande, kan som tidigare berörts 
leda till försämrad prestation och stress (jmf: Ellström 2000, s 81) och främjar i och med det 
inte individens lärande. Detta kan också anses försvåra möjligheterna till ett 
utvecklingsinriktat lärande då det förutsätter att individen kan utveckla och pröva nya 
arbetssätt och metoder (lärande i utförandedimensionen), men hur ska det gå till när individen 
har fullt upp med att hålla koll på det absolut nödvändiga för att göra ett bra jobb? Det lärande 
som kom till stånd hos individerna som inte ingick i nyckelanvändargruppen verkar utifrån 
intervjupersonernas utsagor vara förvärvad kompetens att hantera den del av systemet som de 
var berörda av (ett reproduktivt lärande i relation till individens kompetens) och att sen kunna 
utföra uppgiften så stabilt som möjligt över tid (utförandets logik som lägger tyngden på ett 
reproduktivt lärande) (jmf: Ellström, 2005, s 188). Då systemet är en förändring i 
organisationen så är dock lärandet fokuserat på förändring och omprövning snarare än 
förbättring, vilket kännetecknar det utvecklingsinriktade lärandet i relation till utförande- och 
omgivningsdimensionen (jmf: Ellström, 2004, s 22).  
 
Något som är intressant och som kan ha påverkat både individernas lärande och även deras 
attityd till systemet och implementeringen är, som framgått av några av citaten ovan, att det 
var de som var så kallade nyckelanvändare som ansvarade för utbildningen av den övriga 
personalen. Det fanns inte några direktiv hur denna utbildning skulle ske utan det var helt upp 
till varje enskild nyckelanvändare. På frågan om någon del har varit mer utmanande eller svår 
än någon annan svarar IP 1 så här: 
 

”Det var väl att man på nått vis skulle försöka lära ut internt till folk som verkligen hade 
taggarna utåt när det gäller datorer och försöka lära dom på ett pedagogiskt sätt hur man ska 
använda systemet utan att det skapar frustration….. och jag har försökt göra nästan 
övertydliga lathundar, verkligen satt ut vid varje moment  hur man ska göra med siffror och 
pilar och texter så är man någorlunda flink i datorernas värld så tycker man det nästan ser 
lite överdrivet löjligt ut. Det ska inte gå att göra fel om man tittar i papperna” (IP 1). 

 
Citatet ovan visar hur en av nyckelanvändarna upplevde uppgiften att lära andra medarbetare 
att hantera systemet och hur han utformade utbildningen. Intervjupersonen uttrycker tydligt 
att detta var en av de mest utmanande uppgifterna under implementeringsprocessen. Dixon 
menar att det finns bevis för att det är talaren i ett samspel som gör de största kognitiva 
vinsterna, den som undervisar lär sig två gånger. Individen organiserar information 
annorlunda om denne ska presentera den för andra och det är i handlingen att tala som 
individen kognitivt kan organisera vad de vet. (jmf: Dixon, 2000, s 51) Eftersom det tidigare 
konstaterats att nyckelanvändarna verkar ha lärt sig både mer och på ett annat sätt så verkar 
det som om detta stämmer. Att lära andra kan alltså vara någonting som har påverkat både 
nyckelanvändarens eget lärande och även utvecklingen av dennes kunskaper (jmf: Lundmark, 
1998, s 21). Någonting som också är till nytta för den som lär ut är att kunna tillägna sig 
perspektiv, alltså en förmåga att förstå och formulera hur en situation ser ut från en annan 
individs synvinkel, och detta verkar också nyckelanvändarna ha behövt göra (jmf: Dixon, 
2000, s 51). Det är också detta, att växla mellan olika perspektiv för att förstå andra, som 
Nilsen och Mäkitalo (i Säljö & Jernström, 2004, s 121) menar är det komplexa då det är 
utmanande på flera sätt. Både IP 1 och IP 7 som är nyckelanvändare uttrycker att de har 
behövt anpassa sig efter olika individers behov då de har lärt sina medarbetare att hantera 
systemet och det kan också vara en av anledningarna att nyckelanvändarna har ett öppnare 
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förhållningssätt och ett bredare perspektiv på hela införandeprocessen än vad de 
intervjupersoner som inte innehar dessa roller verkar ha.  
 
I intervjuerna finns också en antydan om att tiden inte riktigt räckte till för att hantera hela 
implementeringsprocessen på bästa sätt. Detta avspeglas i IP 8’s sätt att se på möjligheterna 
att få hjälp och komma med problem. Denne hade IP 1 som kontaktperson gällande systemet.  
 

”Nyckelanvändaren kommer ju ibland och frågar om det är nått problem men sen när man 
kommer med problem så säger han att det är en sån här lång lista [på problem] och det här 
är här nere….. Jag känner att jag kan gå dit [till nyckelanvändaren] men samtidigt säger han 
att det här får vi vänta på. I början var det mycket den här standardfrasen att det bara är att 
gilla läget, men jag fick ju hjälp när jag behövde det” (IP8).    
 

Detta kan tolkas som att viljan att hjälpa och få ordning på saker fanns där hos 
nyckelanvändaren, men att utrymmet inte riktigt fanns vilket förde med sig att IP 8 inte alltid 
hade möjlighet att genom handlande (komma med problem) påverka omgivningen (systemet) 
(jmf: Ellströms ”utfallskontroll”, 2000, s 85). Detta verkar också ha mycket att göra med 
kontakten med IT- konsulterna som ansvarade för att utforma systemet efter fallföretagets 
önskemål. Både IP 1 och IP 6 uttrycker att IT- konsulterna kunde systemet bra men att de inte 
visste hur det fungerar i verkligheten, de ville gärna att företaget skulle ända verkligheten 
efter hur systemet fungerar. Dessutom fungerade korrespondensen med dem trögt då det tog 
väldigt lång tid att åtgärda olika problem. Detta uttrycker alla intervjupersonerna och det 
verkar ha varit ett irritationsmoment både hos nyckelanvändargruppen och hos de andra 
intervjupersonerna.  
 
Något som hör ihop med komplexiteten i systemet och som påverkar både 
användarvänligheten och möjligheter att experimentera och pröva sig fram handlar om 
problemen som kan uppstå då någon gör ett fel i systemet, vilket är någonting som alla 
intervjupersonerna pratar om. Då exempelvis fel antal eller fel lagerplats rapporteras in i 
systemet så går det inte alltid att ändra, det går inte att backa i systemet utan gjort är gjort.  
 

”Du kan faktiskt trycka in antalet på fler rad… jag menar mänskliga faktorn… det kommer 
man aldrig ifrån. Och gör man det i en order med köpgrejer då går det att backa den men 
gör du det på ett inköp som inte är en order utan en redovisningstransaktion i systemet då 
går det inte att backa den. Så rapporterar du fel så måste du komma ihåg det i huvudet. Och 
vad jag förstår så kommer det inte gå att få till det heller” (IP 1). 

 
Citatet kommer från en av nyckelanvändarna som arbetar med inköp som är 
redovisningstransaktioner i systemet och som inte går att backa. Detta har gjort att han har fått 
erfara konsekvenserna av att göra fel, även fel som andra gör i den modul han arbetar med. 
Citatet nedan kommer från projektledaren och belyser också konsekvenserna av att göra fel i 
systemet. Det är denne som i slutänden får handskas med och rätta till många av de fel som 
görs.  

 
”Rapporterar man fel så blir det fel rakt igenom. Det blir mycket rättande. Det här ska vi 
försöka råda bot på för det här handlar ju mycket om formell utbildning och pedagogik” (IP 
2). 
 

Att den mänskliga faktorn att göra fel på ett vis inte har utrymme i systemet kan skapa en 
rädsla för att göra fel och i och med det även en motvilja till att våga prova och experimentera 
i systemet, vilket också antyds under några av intervjuerna. I testversionen som 
nyckelanvändargruppen fick använda var en metod att lära att medvetet göra fel för att se 
konsekvenserna. Dock var denna möjlighet inte någonting som de övriga anställda fick 
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utnyttja vilket inte kan anses främja ett reflekterande lärande. Det går att säga att individens 
handlingsutrymme i lärsituationen delvis begränsas då systemet inte tillåter att fel korrigeras 
direkt utan istället påverkar alla delar i systemet och sedan hamnar hos en person som får 
åtgärda det, handlingsutrymmet sätter gränser (jmf: Lundmark, 1998, s 21). 
 
Det faktiska handlingsutrymmet har bland annat att göra med ansvar och kontroll i arbetet 
(jmf: Lundmark, 1998, s 22). Att ett litet misstag som att råka trycka in en siffra för mycket 
kan få stora konsekvenser leder också till en motvilja till att ta ansvar för sina egna åtgärder i 
systemet, vilket enligt projektledaren är ett allmänt problem. Att inte heller kunna korrigera 
sina misstag minskar också individens kontroll över sitt arbete. 
 

”Det nya systemet har fått oss att tänka till om ansvar och befogenheter, vem har ansvar? 
Det tvingar oss in i att ta ett beslut och det är mycket mer konkret att vem tar ansvar för det 
och vem gör det? och det här rullar på hela tiden och det går inte att lämna för då blir det ett 
kaos…. Frågan om vem som är ansvarig är helt berättigad och jag tycker den är så sund. 
Det är inte alla som har vuxit med utan det är ett glapp” (IP 2). 

 
Att inte alla ”har vuxit med” kan bero på att egenkontrollen i samband med misstag knappt 
existerar hos den enskilda individen som dagligen är i kontakt med systemet utan att det 
istället ligger utanför deras händer att rätta till felen. Det kan leda både till en ovilja att våga 
prova och till att ta ansvar för de åtgärder som görs i systemet. I steget längre kan det också 
leda till att vissa åtgärder som borde göras inte görs och som i och med det försvårar för nästa 
individ i produktionskedjan (vilket redan berörts i avsnittet om överblicken över systemet).  
 
 
5. Diskussion och slutsatser 
 
Nedan följer en diskussion kring vad som framkommit i analysen vilket följs av vilka 
slutsatser som kan dras av studien. Studien avslutas med att frågeställningarna besvaras samt 
med några reflektioner runt vad som kan vara intressant vidare forskning i ämnet.  

 
 
5.1 Sammanfattande diskussion 
 
Sammanfattningsvis står det förhållandevis klart att processen med att införa det nya ERP- 
systemet på arbetsplatsen har varit både lång, mödosam och problemfylld både för 
individerna och för organisationen i stort. Införandet av ny teknik som nästan alla använder i 
sitt dagliga arbete och som påverkar och samspelar med hela verksamheten har varit en stor 
förändringsprocess och är det fortfarande, även om saker och ting börjar falla på plats. Det har 
i analysen visat sig att individernas lärprocesser och deras sätt att hantera förändringen som 
implementeringen inneburit har påverkats av olika saker.  Dessa olika villkor som påverkat 
individerna i deras lärande har i denna studie visat sig vara av ganska skilda slag och vissa av 
dem har mycket att göra med omgivande faktorer. Nedan följer en diskussion kring detta.  
 
5.1.1 Systemets funktion och beslutet om implementeringen 
 
En första övergripande reflektion är att systemet inte passade och fortfarande inte passar helt 
och hållet för tillverkande företag. Redskapet, eller tekniken i sig, krockar med 
kärnverksamheten i företaget och i och med det krockar det även med det individerna arbetar 
med. Detta hör ihop med en annan reflektion som befinner sig på en organisatorisk nivå och 
har att göra med det faktum att beslutet om implementering inte kunde påverkas lokalt på 
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fallföretaget, vilket skapade en motsträvig och negativ inställning hos personalen. Personalen 
upplevde att de blev ”påpackade” ett system (som IP 3 uttrycker det) som inte passar och 
kompletterar verksamheten och individernas arbete. De givna förutsättningarna innebar att 
individerna inte kunde vara med och vara delaktiga och påverka vilket också innebar att de 
inte genom eget handlande kunde förändra förutsättningarna (jmf: Ellström, 2000), vilket kan 
vara avgörande för möjligheterna till lärande. Denna utgångspunkt utgjorde alltså inte villkor 
som ledde till ett utvecklingsinriktat lärande utan det handlade i detta fall om en given uppgift 
som individerna skulle lära sig hantera så effektivt och stabilt som möjligt vilket är villkor 
som leder till ett reproduktivt lärande (Ellström, 2005). Hur beslutet fattades verkar ha varit 
en källa till motstånd då ingen kände att de kunde vara med och påverka utan att det bara var 
att acceptera. Att beslutet fattades på detta vis skapade inte heller en bra utgångspunkt för 
samarbete under förändringsprocessen, vilket annars skapar en högre grad av lärande (jmf: 
Dixon, 2000) utan inställningen bland majoriteten av personalen verkar ha varit att systemet 
är någonting som de måste lära sig att hantera för att de ska kunna fortsätta att göra sitt jobb. 
Det har med andra ord inte varit ett aktivt val vilket också har fått konsekvensen att det inte 
bland alla har funnits en vilja att delta i förändringen och utvecklingen.    
 
5.1.2 Förändringsprocessen 
 
Hela projektet har varit en ganska omfattande förändringsprocess vilket kan ses som en 
utgångspunkt för individernas lärande. Förändringsstrategin var både diktatorisk och 
inkrementell då den initialt utgick enbart från ledningen och inte involverade de anställda för 
att sedan utvecklas till att bli av ett mer inkrementellt slag där strategin var att ta små steg som 
utgick från de som arbetar i organisationen (jmf: Jacobsen & Thorsvik, 2002). Detta arbetssätt 
påverkade dock nyckelanvändarna i högre grad än de som inte var nyckelanvändare eftersom 
det var de som var med och konkret utvecklade systemet. Det går också att konstatera att 
förändringen inte var grundad i upplevda behov från personalen utan det var snarare så att det 
gick emot deras behov. Det behov som tillfredsställdes var koncernledningens som lättare kan 
samordna, övervaka och ta del av information. Förändringen har mött en del missnöje och 
motstånd och detta har skapat den negativa inställningen och attityden mot förändringen och 
systemet som är rådande. Motstånd är dock en rationell reaktion från individers sida i 
samband med förändringar då de försvarar det som är välkänt för dem (jmf: Jacobsen & 
Thorsvik, 2002). Frågan är vad detta missnöje eller motstånd är ett uttryck för? Det går att 
konstatera att en del av motståndet med stor sannolikhet bottnar i att förändringen innebar en 
omvändning från det trygga och säkra till någonting som präglades av osäkerhet och att 
individerna uttrycker ett motstånd i syfte att skydda sig från instabilitet (jmf: Jacobsen & 
Thorsvik, 2002). En annan faktor som skapat motstånd är det sätt på vilket beslutet om 
implementeringen fattades, även om ingen på företaget hade någonting med det att göra. 
Även tidspressen och det extraarbete som framförallt nyckelanvändarna fick lägga in i 
processen kan vara en källa till motstånd (jmf: Jacobsen & Thorsvik, 2002). Det verkar också 
som att själva ERP- systemet är så pass komplext och har varit så underutvecklat att det 
skapar motstånd i sig, vilket berördes ovan. Själva den tekniska produkten skulle alltså kunna 
vara en källa till motstånd. Det finns också en annan aspekt av förändringen och motståndet 
som skulle kunna ha att göra med att förändringsprocessen fortfarande pågår, att alla bitarna 
inte har fallit på plats. Detta antyddes också i intervjuerna och verkar vara något som har 
skapat och fortfarandet skapar instabilitet och osäkerhet hos individerna vilket i sin tur tar sig 
uttryck i ett motstånd. Människan söker trygghet i sin tillvaro och eftersom arbetet är en så 
stor del av vår tillvaro så krävs det en trygghet även där. Förändringsprocessen har på detta 
företag pågått sedan 2005 vilket är en ganska lång period och är förändringen fortfarande inte 
helt klar så innebär det att individerna har levt och arbetat i en mer eller mindre ostabil miljö 
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under en lång tid och då kan det ses som naturligt att det skapas missnöje och motstånd. 
Intressant är hur det kommer att se ut på företaget om cirka två år, om bitarna då har fallit på 
plats och om individerna har ändrat inställning. Nu råkar det vara så att organisationen står 
inför ännu ett förändringsprojekt som är ännu mer omfattande än det som varit i fokus i denna 
uppsats och frågan är hur detta projekt kommer att tas emot av personalen.       
 
Tydligt är att alla intervjupersonerna, oavsett om de var nyckelanvändare eller inte, anser att 
det var bättre förr och att det gamla och det nya systemet jämförs med varandra. Det gamla 
systemet innebar trygghet, överblick och tydlighet medan det nya systemet innebär osäkerhet, 
dålig överblick och komplexitet. Det var ju dock så att det klagades även på det gamla 
systemet när det användes men det verkar ha ”glömts bort” och nu höjs det till skyarna istället 
efter det att det nya systemet började användas. Detta kan vara ett sätt för individerna att 
uttrycka motstånd mot både det nya systemet i sig och till förändringsprocessen. Intressant i 
detta sammanhang är att perspektivet i samband med jämförelser mellan de olika systemen, 
eller då och nu, verkar utvecklas då jämförelseobjekt förs in i bilden. För de som inte har varit 
i kontakt med andra ERP- system än de som använts på denna arbetsplats verkar den 
möjligheten att jämföra leda till en negativ inställning och en stark betoning på att det var 
bättre förr, medan det hos de som varit i kontakt med ännu fler system på andra arbetsplatser 
istället verkar skapa en mer öppen inställning och ett bredare perspektiv på systemet och 
förändringsprocessen. Även dessa individer anser dock att det var bättre förr. Ju mer kunskap 
och tidigare erfarenhet av olika system, desto större möjlighet till bredare perspektiv och 
utvecklingsinriktat lärande (jmf: Lundmark, 1998 & Ellström, 1996). Denna aspekt diskuteras 
mer nedan.  
 
5.1.3 Möjligheterna till överblick och perspektivtagande 
 
Den kanske tydligaste slutsatsen som kan dras handlar om hur individerna upplever 
överblicken över systemet och hur verksamheten ser ut. Det förefaller existera en allmän 
avsaknad av överblick och helhetssyn över systemet och verksamheten och hur dessa 
påverkar och är beroende av varandra, vilket ofta är ett problem i organisationer (jmf: Nilsen 
& Mäkitalo i Säljö & Jernström, 2004). Detta har visat sig vara en faktor som påverkat 
individernas möjlighet till lärande och huruvida de kan använda systemet som ett användbart 
arbetsredskap. Eftersom systemet upplevs som komplext så upplever de flesta 
intervjupersonerna att de enbart har möjlighet att se till den del av systemet som de arbetar 
mest med och i och med det ser de inte hur verksamheten hänger samman. Individerna 
handlar och agerar utifrån sin position i verksamheten som avspeglar deras perspektiv och 
eftersom de har fullt upp med att hålla koll på sin egen del så kan de inte heller handla ur en 
position, ett perspektiv, som inte är deras eget. (jmf: Nilsen & Mäkitalo i Säljö & Jernström, 
2004) Det blir med andra ord svårt för dem att se till hela verksamheten och inta andra 
individers perspektiv. Eftersom systemet är komplext upplevs också uppgiften att lära sig 
hantera det som komplex, uppgiften kan alltså anses ha låg lärandepotential (jmf: Ellström, 
1996). Det verkar dock finnas en medvetenhet om att handlingar i systemet påverkar andra 
men att överblicken och kunskapen i systemet gör det svårt att veta hur de påverkar och vad 
som kan göras för att underlätta för andra. Här finns också en skillnad mellan 
nyckelanvändarna och de som inte var nyckelanvändare då nyckelanvändarna, som en 
konsekvens av att de var mer delaktiga i förändringsprocessen och av att de hade ansvaret för 
att lära andra att använda systemet, har en bättre överblick över systemet och verksamheten 
och i och med det även har lättare att växla mellan perspektiv (jmf: Nilsen & Mäkitalo i Säljö 
& Jernström, 2004). Det ska dock understrykas att även nyckelanvändarna anser att 
överblicken är dålig. En annan konsekvens av att överblicken är dålig, som har med 
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utfallskontrollen att göra, är att det är svårt att se konsekvenserna av sitt eget handlande i 
systemet vilket i sin tur skapar problem för andra individer i andra delar av 
produktionsprocessen. Som det har varit och fortfarande är kan inte alla observera och få 
information om konsekvenserna av sitt eget handlande, vilket är viktigt om det ska gå att lära 
av erfarenhet. Detta gör det också svårt att forma mentala modeller av strukturen och 
funktionen som systemet och verksamheten utgör. (jmf: Ellström, 2000) Det går att konstatera 
att förståelsen för helheten ökade genom att hjälpa andra och samarbeta (jmf: Nilsen & 
Mäkitalo, 2004), men att det var nyckelanvändarna som hade möjligheten att samarbeta med 
varandra, projektledaren och IT- konsulterna. I och med att de lärde den övriga personalen att 
hantera systemet och anpassa sig efter olika individuella behov så bildades andra insikter och 
nya perspektiv (jmf: Dixon, 2000).     
 
5.1.4 Olika villkor för lärande 
 
Någonting som framgått under analysarbetet är att det under implementeringen av ERP- 
systemet existerade olika villkor för lärande beroende på om individen var nyckelanvändare 
eller inte, detta främst när det gällde lärandeformer och vilka förutsättningar till 
utvecklingsinriktat lärandet som gällde. Nyckelanvändarna fick för det första i det initiala 
skedet av processen en längre formell utbildning som var planerad och ledde till mer 
teoretiska kunskaper om själva systemet, och tillräckliga teoretiska kunskaper är också 
någonting som krävs för att lärandet ska bli mer kvalificerat (jmf: Ellström 1996). 
Nyckelanvändarna fick sedan möjlighet att pratiskt använda sina kunskaper i samspel med IT- 
konsulter då de arbetade med att utveckla och förbättra systemet. De som inte var 
nyckelanvändare fick däremot en kort introduktionsutbildning och sen fick de lära genom att 
pratiskt tillämpa kunskaperna i praktiken och fråga allteftersom problem uppstod. 
Nyckelanvändarna samarbetade med många olika parter under implementeringen och 
lärandeprocessen, vilket kan ha påverkat det faktum att nyckelanvändarna lärde sig att hantera 
systemet på ett annat sätt än de som inte var nyckelanvändare. Samarbetet skapade en högre 
grad av lärande. (jmf: Dixon, 2000) Nyckelanvändarna hade också möjligheten att använda en 
testversion av systemet där de fick uppleva konsekvenserna av att göra fel och i det stora hela 
har nyckelanvändarna fått använda problemlösande metoder vilket kännetecknar 
utvecklingens logik (jmf: Ellström, 2005). Detta har påverkat både deras attityd och 
inställning till införandet och hur de upplever överblicken över verksamhet och system. De 
som inte var del av nyckelanvändargruppen hade inte samma möjligheter till samarbete och 
problemlösande metoder då de inte hade någon direktkontakt med IT- konsulterna och den 
konkreta utvecklingen av systemet. De har alltså själva fått hitta problem vilket borde bädda 
för ett utvecklingsinriktat lärande men problemet verkade dock vara att listan på problem som 
borde åtgärdas som IT- konsulterna ansvarade för var väldigt lång och responsen på 
problemen var inte snabb. Ett problem kunde hamna långt ner på listan och responsen kunde 
komma först flera månader senare vilket kan ses som hämmande för ett utvecklingsinriktat 
lärande. Det kan vara så att de som inte var nyckelanvändare, delvis som en följd av den korta 
teoretiska introduktionen, inte har den teoretiska kunskap som krävs för att problemfritt kunna 
tolka erfarenheter och fokus har istället varit riktat mot att så stabilt som möjligt över tid 
hantera det nödvändiga i systemet (jmf: Ellström, 1996). Att ansvaret att lära de anställda låg 
på nyckelanvändarna kan också ha påverkat deras lärande då dessa varken är utbildade 
pedagoger eller hade avsatt tid från övriga arbetsuppgifter till detta. Att lära ut är också en 
faktor som kan ha påverkat nyckelanvändarna att få större förståelse och möjlighet att 
kognitivt organisera vad de vet. (jmf: Dixon, 2000) Det verkar dock som om tidsbristen har 
påverkat nyckelanvändarna i deras ansvar att lära den övriga personalen.  
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En faktor som kan ha påverkat möjligheterna och viljan att prova sig fram i systemet är 
problemen som uppstår då fel görs i systemet. Att göra ett fel kan få stora konsekvenser för 
både den som kommer steget efter i produktionsprocessen och för projektledaren som får sitta 
och rätta till felen och detta kan ses som en spärr för kreativitet och möjligheten att 
experimentera och pröva sig fram. Det är mänskligt att göra misstag och att inte på en gång 
kunna backa i systemet då en felinmatning skett och korrigera kan också skapa en ovilja att ta 
på sig ansvaret för sina handlingar, vilket också enligt projektledaren är ett problem. Denne 
säger också, vilket visas i ett av citaten under stycket ”man se sin lilla bubbla”, att detta 
kräver disciplin. Frågan är om det är disciplin som behövs eller om ansvarstagande och insikt 
om konsekvenser av sitt handlande skulle skapas om individerna hade bättre överblick över 
systemet. Disciplinen som projektledaren pratar om kanske kan skapas genom en breddning 
av perspektiv och en förståelse för helheten. En konsekvens av att individerna bara har 
tillräcklig koll på sin del, ”sin lilla bubbla”, kan också vara att de vet på vilka knappar de ska 
trycka i systemet, men de vet inte exakt vad alla knapptryckningar innebär för andra delar 
(moduler) än sin egen.  
 
5.2 Sammanfattande slutsatser 
 
Utifrån diskussionen går det att dra vissa slutsatser kring vilka villkor för lärande som har 
uppmärksammats under implementeringsprocessen och hur dessa kan ha påverkat 
individernas lärande. Det första villkoret är att beslutet om implementeringen togs av 
koncernledningen och inte kunde påverkas lokalt på fallföretaget. Det andra villkoret som 
omgärdat projektet är att systemet inte passade för företaget utan snarare krockade med deras 
kärnverksamhet. Detta fick som konsekvens att systemet måste omarbetas och utvecklas från 
grunden för att fungera i verksamheten. Ett tredje villkor som varit en utgångspunkt för 
individernas lärande är att hela projektet har varit en omfattande förändringsprocess av både 
diktatoriskt och inkrementellt slag. Denna förändringsprocess grundades inte i upplevda 
behov på arbetsplatsen. Ett fjärde villkor, som är en följd av de villkor som tagits upp ovan, är 
att inställningen och attityden gentemot förändringen och systemet och viljan att lära och 
delta i utvecklingen bland många var negativ vilket i sin tur skapade ett visst motstånd. Detta 
motstånd har att göra med att den stabila tillvaron förändrades och ersattes av osäkerhet, att 
beslutet togs av ledningen och inte kunde påverkas, att ERP- systemet anses så pass dåligt och 
att förändringen delvis fortfarande pågår. Detta har i sin tur lett till att inställningen på 
företaget är att det var bättre förr och det gamla systemet höjs till skyarna trots att det fanns 
problem även med det medan det nya systemet får utstå skarp kritik.  Det femte villkoret som 
påverkat individerna i deras lärande och förhållande till förändringsprocessen är att 
överblicken över systemet upplevs som bristfällig. Det går inte att se den röda tråden i 
systemet och hur det samspelar med verksamheten vilket gör det svårt att se konsekvenserna 
av sitt handlande i systemet. Bristen på överblick och helhetskänsla skapar också svårigheter 
med att växla mellan olika perspektiv och utgångspunkter vilket i sin tur gör det svårt att 
samarbeta. Det sjätte villkoret som är av betydelse är att det existerat olika villkor för lärande 
beroende på om individen är nyckelanvändare eller inte. Nyckelanvändarna fick en längre 
teoretisk introduktionsutbildning bestående av föreläsningar, visningar hur systemet fungerar 
och arbete med övningsuppgifter och testversion. De fick också lära sig genom 
problemlösande metoder som togs steg för steg i användandet av en testversion av systemet 
och de samarbetade med flera parter under processen. De fick även utveckla sina kunskaper 
och bredda sina perspektiv genom att lära den övriga personalen att hantera systemet. De som 
inte var nyckelanvändare fick däremot en kort teoretisk utbildning i form av att 
nyckelanvändarna visade dem systemet och gav dem lathundar varefter de direkt fick omsätta 
kunskaperna i praktiskt arbete. De hade inte samma möjligheter till problemlösande metoder i 
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samarbete med andra vilket gjorde det svårare för dem att få en överblick över systemet och 
inta andras perspektiv jämfört med nyckelanvändarna. Att villkoren för lärande skiljer sig 
mellan dessa grupper kan dock på ett vis ses som naturligt då nyckelanvändarna varit mer 
involverad i projektet redan från början innan systemet började användas i verksamheten. 
 
5.3 Avslutande reflektioner och förslag till vidare studier 
 
Arbetet med denna uppsats har varit intressant och utvecklande, men också utmanande. Under 
processens gång uppstod både väntade och oväntade problem som måste hanteras, men det 
var också dessa problem som i slutänden visade sig vara mest utvecklande och 
insiktsingivande. Exempelvis så gav inte intervjuerna svar på alla de frågor som initialt ville 
besvaras utan det var delvis andra områden som visade sig vara av större intresse, vilket 
gjorde att jag i vissa avseenden fick ställa om siktet och tankarna för att fånga upp det som 
intervjupersonerna berättade. Arbetsprocessen har för mig skapat nya insikter om olika 
aspekter av lärande och förändring i organisationer men också väckt nya tankar och frågor. 
Det skulle vara intressant att göra ännu en undersökning på företaget om ett par år för att se 
om resultaten då skulle vara annorlunda. Något som också skulle vara intressant är att göra en 
enkätundersökning på hela företaget för att se om resultaten stämmer överens med det som 
här framkommit eller om det finns andra aspekter av hela projektet som inte fångats upp här. 
På en ”bredare” nivå skulle det vara intressant att göra en liknande undersökning på ett 
företag som också har implementerat ett ERP- system men som inte har samma verksamhet 
som fallföretaget i denna uppsats, för att se om villkoren för lärande ser annorlunda ut där.  
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7. Bilagor 
 
Informationsbrev 
 
Jag heter Emmy Vestling och läser mitt fjärde år på personalvetarprogrammet vid Uppsala 
Universitet. Jag är i det skede av min utbildning där jag ska skriva ett examensarbete i form 
av en uppsats och som ett led i informationsinsamlingen ska jag genomföra intervjuer. Detta 
brev är en förfrågan om Du skulle vilja ställa upp på en intervju och i och med det bidra till 
mitt examensarbete. 
 
Uppsatsen skrivs inom området pedagogik med inriktning mot personalutveckling och syftet 
med uppsatsen är att undersöka de anställdas upplevelse av implementeringen av ett nytt 
ERP- system, närmare bestämt hur själva lärandeprocessen har fungerat och vad den har fått 
för effekt för främst individerna i organisationen men även för organisationen i stort.  
 
Anledningen till att jag frågar Dig om Du kan ställa upp på en intervju är att Ditt arbete har 
egenskaper som passar min undersöknings syfte och att Du i och med det kan ha värdefulla 
erfarenheter. Utöver Dig så har jag även frågat några till på företaget om de vill medverka.  
 
Intervjuer som görs i forskningsändamål är alltid frivilliga, men Ditt deltagande skulle betyda 
mycket för kvaliteten på min uppsats. 
 
I min uppsats kommer jag inte att nämna Ditt namn eller namnet på Din arbetsplats och jag 
kommer inte att skriva något annat som kan kopplas till Dig som person.  
 
Jag ämnar genomföra intervjuerna i slutet av november eller i början av december, men exakt 
tidpunkt får vi diskutera tillsammans och jag anpassar mig naturligtvis efter Dina önskemål.  
 
Intervjun kommer att ta mellan en halvtimme och en timme. 
 
 
Om Du har några frågor så är det bara att kontakta mig via telefon eller e- post. 
 
Tel: 070-3316334  
E-mail: Emmy.Vestling@gmail.com  
 
 
Tack på förhand, 
 
Emmy Vestling 
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Intervjuguide, anställda 
 
Inledande frågor 
 
 Börja med att berätta lite om dig själv! (vad du har för arbetsuppgifter, hur länge du 

jobbat här osv). 
 Hur länge har ni arbetat med det här ERP- system? (Hur länge sedan var det ni 

implementerade det?). 
 Hur fick du veta att ni skulle byta system? 
 Hur såg din första kontakt med systemet ut? 

Hur upplevde du den kontakten? Vad var dina första reflektioner? 
 
Individuella faktorer 
 
 Hur kände du inför att lära dig systemet?  
 Hur upplevde du den allmänna inställningen på företaget till att lära sig systemet? 
 I vilka former skedde utbildningen i systemet? (Hade ni föreläsningar, gruppträning 

eller någon annan utbildningsform?).  
 Upplevde du att du kunde påverka utbildningens utformning?  
 Ungefär hur lång tid tog det innan du kände att du behärskade systemet? 
 Upplevde du att du fick tillräckligt med tid till att reflektera över det du lärde dig? 
 Upplevde du att utbildningen mötte dina behov i processen med att lära dig hantera 

systemet? 
 Vad upplevde du som mest positivt under den tiden du lärde dig systemet? 
 Vad i utbildningsprocessen tycker du kunde ha gjorts annorlunda? 
 Motsvarade utbildningen de krav du känner att systemet ställer på dig? (På vilket 

sätt?). 
 Fanns det några tydliga mål då processen startades? (Fick du reda på vilka tidsramar 

som gällde, hur utbildningen skulle gå till, vad som förväntades av dig?) 
 Upplever du att du hade kontroll över din situation under den tid du lärde dig 

systemet? 
 Om du ser till det stora hela, har du upplevt processen som utmanande/svår? Eller har 

delar av den varit utmanande/svår? 
 

Organisatoriska faktorer 
 Fanns det en begränsad tid under vilken ni skulle lära er att hantera systemet eller fick 

det ta den tid tog? 
 Hur upplevde du stödet från chefer under processens gång? 
 Om du i början när du lärde dig systemet stötte på problem, vart vände du dig då? 
 Hur upplevde du utrymmet och möjligheterna att få hjälp när du kände att du behövde 

det? 
 Hur upplevde du handlingsutrymmet under den period du lärde dig systemet? (Fanns 

det utrymme att anpassa processen efter dina behov eller fanns det inget sådant 
utrymme?) 
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 Vilka effekter har införandet av systemet fått på företaget i stort? 
 Ser du några skillnader i företaget nu jämfört med innan systemet infördes? 
 Hade du utrymme att påverka processen? Kände du att du kunde komma med förslag 

eller invändningar och att du fick gehör? 
 Om du inte ser till enbart implementeringen av systemet, hur upplever du 

möjligheterna till lärande och kompetensutveckling här på företaget? 
 
Intervjuguide, projektledare 
 
Inledande frågor 
 
 Börja med att berätta lite om dig själv! (vad du har för arbetsuppgifter, hur länge du 

jobbat här osv) 
 Hur länge har ni arbetat med detta ERP- system? (Hur läge sedan var det ni 

implementerade det?). 
 
Individuella faktorer 
 
 Vad var din initiala känsla när du fick reda på att ni skulle införa ett nytt ERP- 

system? 
 Hur såg din första kontakt med systemet ut? 

Hur upplevde du den kontakten? Vad var dina första reflektioner? 
 Vad var din roll under det här projektet? 
 Hur upplevde du den allmänna stämningen på företaget i inledningsskedet av  

implementeringen? 
 Hur var attityden hos personalen under processen? 
 Vad tror du har varit svårast för personalen att hantera i samband med att systemet 

infördes? 
 

Organisatoriska faktorer 
 
 Vad var den tänkta strategin när ni planerade utbildningen av personalen? 
 Fungerade strategin hela vägen ut eller fick ni göra om den allteftersom? 
 I vilka former skedde utbildningen? (föreläsningar, gruppövningar?) 
 Vad var svårast, eller mest komplicerat, under processen? 

Vad var enklast, eller minst komplicerat, under processen? 
 Ser du några skillnader i företaget nu jämfört med innan systemet infördes? Vilka är 

skillnaderna? 
 Om du tänker tillbaka på processen, vad upplever du kunde ha gjorts annorlunda? 

 


