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Sammanfattning 

Att införa en ny typ av IT-struktur innebär en förändring som de anställda inom en organisation 

måste anpassa sig efter. Idag har många företag implementerat informationsteknologi i form av 

affärssystem (ERP) och befinner sig i den så kallade andra vågen där ett efterarbete pågår med 

ständiga förbättringar som innebär förändringar som medarbetarna måste förstå och agera efter. Att 

lära sig att arbeta med dessa återkommande förvandlingar är av vikt då det ses som en kritisk faktor 

för att dra nytta av affärssystemet och dess fördelar. För att studera detta genomfördes en studie 

genom personliga intervjuer på Apoteksgruppen AB som för några år sedan införde ett nytt 

affärssystem.  Där såg författarna de anställda lärde sig på olika sätt beroende på befattning och att 

ju mer ansvar denna person hade desto större frihet hade den att själv lösa sina problem och därför 

lärde sig mer effektivt. Det interna supportteamet visade sig även fylla en viktigare funktion utöver 

detta lärande. 

 

Nyckelord: affärssystem, andra vågen, best practice, lärande, support, workaround 
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1. Inledning 

I detta avsnitt kommer en inledande bakgrund till affärssystem och lärande att beskrivas, 
därefter presenteras problematiken kring det samt problemformulering och syftet med studien.  

1.1 Bakgrund 

Informationsteknologi (IT) är idag en förutsättning för ett företags verksamhet (Carr, 2003). 

Enterprise Recourse Planning (ERP) är ett av de segment som växer snabbast inom IT-branschen 

(Verville och Halingten, 2003) och har blivit en miljardindustri (Klaus et al., 2000). ERP översätts 

ofta till det svenska ordet “affärssystem” vilket är den benämningen som vidare kommer att 

användas i detta arbete.  

 

Ett affärssystem är ett IT-system som en leverantör erbjuder företag i form av ett paket av olika 

moduler som har till uppgift att ge stöd åt särskilda verksamhetsområden. Tillsammans kan de 

integrera organisationens funktioner via en gemensam databas (Lee och Lee, 2000). Vid 

användning av ett gammalt datorsystem är oftast inte ett företags delsystem kompatibla. Tanken 

med endast en databas är bland annat att kunna samordna skilda delar av ett företag genom att 

integrera dess processer. (Shanks och Seddon, 2003) 

 

Många företag har idag implementerat ett affärssystem och är på väg mot nästa steg, även kallad 

the second wave eller på svenska den andra vågen (Moller et al., 2006). Moller et al. (2006) 

beskriver vidare ett affärssystem som en resa och som kan delas upp i två vågor. Den första 

innefattar köpet, själva implementeringen och de förändringar som sker i och med införandet. 

Den andra vågen handlar i stället om efterarbetet med ständiga förbättringar och maximering av 

fördelarna från affärssystemet. Det är arbetet i detta stadie som den här uppsatsen kommer att 

belysa.  

 

Att införa en ny typ av IT inom ett företag kan beskrivas som en lärandeprocess. Implementering 

kräver oftast förändringar i individernas färdigheter, kunskaper och förväntningar samt även 

formella roller och strukturer inom organisationen. Vidare, när affärssystem väl implementeras 

påverkas användandemönster av systemen vilket är ett kritiskt element i traditionella 

inlärningsmodeller. Efter en implementering är underhåll och ständiga uppdateringar vanliga och 
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då krävs ytterligare anpassning till förändrade krav vilket är ett exempel där de berörda inom 

organisationen måste fortsätta utveckla sin kunskap och lära sig mer. (Pentland, 1995)  

 

1.2 Problemdiskussion 

Förändringen av teknologin sker på organisationsnivå men stora effekter av den visar sig på 

individnivå (Burkhardt och Brass, 1990). De organisationer som uppmärksammar lärande inom 

alla delar av organisationen och lyckas bidra med tillräckligt initiativ till förändring har större 

möjlighet att uppnå framgång med investeringen. (Gill, 2003). Nolan (2000) skriver om 

organisationers anpassning till nya affärssystem och menar att organisationer ofta upplever 

eftersläpningar när det kommer till lärande av teknologier. Orsaken till det är att affärssystems 

komplexitet begränsar den mängd kunskap som användarna kan hantera innan de börjar arbeta 

med systemet. Dock är företag ofta förvånade att det finns en kunskapslucka mellan den träning 

av affärssystemet som ofta erbjuds innan implementeringen och den kunskap som efteråt krävs 

av personal för att arbeta effektivt med det nya affärssystemet (Nicolau, 2004). Det viktiga är att 

de anställda lär sig att använda teknologin korrekt i det dagliga arbetet. (Cooper och Zmud, 1990) 

 

Chang och Chou (2011) menar att det är en otalig mängd företag som använder sig av 

affärssystem men endast ett fåtal som känner sig tillfreds med resultatet efter 

implementeringen. En stor anledning till denna besvikelse är ineffektivitet i användandet av 

affärssystemet (Chang och Chou, 2011). Affärssystem innehåller ett enormt utbud av olika 

funktioner som enligt Magnusson och Olsson (2009) inte utnyttjas fullt ut av företagen. Ett 

ständigt lärande möjliggör att individerna utnyttjar systemet på ett bättre sätt, vilket får ett 

positivt genomslag på deras arbete. (Chang och Chou, 2011) 

 

Fortsatt empiriskt material rörande lärande i affärssystem under andra vågen är sparsamt med 

lite uppmärksamhet på hur kontinuerligt lärande påverkar användandet av affärssystem. (Chang 

och Chou, 2011)  

 

1.3 Problemformulering 

Mot bakgrund i ovanstående problemdiskussion ämnar denna studie besvara följande 

frågeställning: 

 Hur fungerar lärandet praktiskt inom en organisation som befinner sig i den andra vågen, och 

hur påverkas användarnas dagliga interaktion med affärssystemet? 
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1.4 Syfte 

Denna uppsats har som syfte att utvärdera och skapa djupare förståelse om hur en verksamhets 

lärande praktiskt fungerar efter en implementering av ett nytt affärssystem. Mer specifikt att 

utvärdera hur anställda lär sig och identifiera förutsättningar för lärande inom en organisation i 

den andra vågen och hur det påverkar det dagliga användandet.  

 

2. Teori 

I följande avsnitt kommer grundläggande information om affärssystem presenteras, därefter 
förklaras Argyris och Schöns teori om single- och double loop-lärande samt så redogörs hur Kolbs 
lärandecykel fungerar. Avslutningsvis diskuteras teorierna med praktiska exempel. 

2.1 Affärssystem 

Populariteten för affärssystem växte under 1990-talet (Turner och Weickgenannt, 2008) då mer 

kostnadseffektiva alternativ skapades i och med att tekniska förutsättningar förändrades 

(Magnusson och Olsson, 2009). Ofta marknadsförs affärssystem som lösningen för att organisera 

ett företag, möjliggöra ökad integration och göra information inom verksamheten enhetlig 

(Melin, 2010). Detta kan leda till ökad produktivitet och bättre kontroll över en organisation 

(Davenport, 1998). För att uppnå önskat resultat är det viktigt att varje enhet inte bara 

fungerar effektivt inom organisationen utan också förstår hur verksamheten och att dess 

beslut påverkar funktioner i andra delar av verksamheten. (Chang et al., 2008) 

 

Systemen säljs som en standardlösning baserat på något som kallas för best practice vilket är 

leverantörernas rådande syn på vad som generellt sätt är den bästa utformningen för stödja ett 

företags arbete.  De idéerna är grundade i hur en organisation rent allmänt fungerar (Davenport, 

1998). Fördelen med detta är att organisationerna som implementerar affärssystemet kan dra 

nytta av dessa inbyggda best practice-lösningar (Turner och Weickgenannt, 2008). Systemet 

kommer då att stödja ett särskilt sätt att lösa en arbetsuppgift och därför måste användaren 

jobba enligt denna metod och inte välja omvägar för att utföra ett arbete. Att i stället genomföra 

en alternativ procedur kallas för workaround. Risken med att använda en sådan en omväg är att 

samma beteende för att lösa uppgiften igen upprepar sig om företaget hamnar i en liknande 

situation vid ett senare tillfälle (Hoffman och Koopman, 2003). Dessa upprepade utföranden av 

arbetet leder till ineffektivitet och kan på sikt bli kostsamt. För att ha en möjlighet att förebygga 

detta och eliminera existerande workarounds krävs ett ständigt lärande av en organisations 
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affärssystem hos samtliga användare (Hustad och Olsen, 2011). Dessa uppfattningar leder oss in 

på arbetets centrala begrepp, lärande.  

 

2.2 Lärande 

Lärande kan vara svårt att fastställa en enhetlig definition på men kan ses som ett förvärvande av 

kunskap eller skicklighet. Lärande kan således omfatta två betydelser: 

1. Förvärv av skicklighet eller kunnande, vilket innebär den fysiska förmågan att agera. 

2. Förvärvet av kunnande vilket innebär förmågan att formulera en förståelse av en 

upplevelse/erfarenhet. (Starkey et al., 2004)  

 

2.2.1 Single- och double loop-lärande 

Två olika tillvägagångssätt till hur lärande fungerar inom organisationer introducerades av Argyris 

under sjuttiotalet där han efter empiriska studier av en rad organisationer kunde dra slutsatsen 

att uppfyllandet av resultatmål för organisationen var beroende på om chefer såväl som 

anställda kunde lära sig av misstag. Single loop-lärande är vanligt förekommande och används för 

att lösa problem utan att reflektera och ifrågasätta rutiner. Double loop-lärande innebär att de 

bakomliggande orsakerna av fel identifieras och problem kan på så vis förebyggas. (Argyris, 1982) 

 

En rad utvecklingar av teorin bakom single- och double loop-lärande finns baserad på olika 

tillämpningsområden (Argyris, 1977; 1982; Argyris och Schön, 1996). Utgångspunkten är att det 

finns en skillnad i hur problem hanteras och rättas till genom att en individ med double loop-

lärande reflekterar över de bakomliggande orsakerna till problem genom kommunikation så som 

exempelvis, feedback. (Argyris, 1977) 

 

Innebörden av single- och double loop-lärande förklaras i en modell som kallas Modell II: theory-

in-use. Den beskriver den grundläggande principen för en handling och visar att värderingar, 

organisatoriska eller individuella, avgör om det finns förutsättningar och grund till att själv rätta 

till fel. Först observeras en avvikelse från ett tidigare önskat resultat, därefter värderas möjliga 

korrektioner och en handlingsstrategi designas därefter. Det resulterar i att dessa handlingar 

implementeras för att senare ge upphov till ett nytt utfall. I många fall kan det här räcka för att 

rätta till fel som uppstått men ofta upprepas dem och för att få bukt med dessa återkommande 

problem så kan det förväntade utfallet omvärderas och utöver det kan nya förutsättningar 

identifieras för att designa nya värderingar. (Argyris, och Schön, 1996) I single loop-lärande finns 
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alltså inte den dimensionen för förändring av beteende och metakognition1 som går att finna i 

double loop-lärande. (Argyris, och Schön, 1996) 

 

2.2.2 Erfarenhetsmässigt lärande 

Kolb (1984) har utvecklat en teori om lärande vid namn Experiental Learning Theory (ELT) som 

har utgångspunkt i tidigare teorier av Lewin, Piaget och Dewey. ELT benämns i detta arbete på 

svenska som erfarenhetsmässigt lärande. Kolb (1984) som utvecklat teorier kring 

erfarenhetsmässigt lärande och menar att lärande är processen att skapa kunskap och som äger 

rum överallt och under livets alla delar. Kunskap är ett resultat av omvandling av kunskap, både 

social och personlig. Den sociala kunskapen utgörs av objektiva historiska erfarenheter och den 

personliga kommer från en människas individuella livserfarenheter. Kunskap skapas alltså i en 

process som kallas lärande från dessa objektiva och subjektiva erfarenheter i en kombination av 

att förstå dem och att omvandla dem. För att illustrera sin teori har han skapat en modell som 

kallas lärandecykel. (Kolb, 1984)  

 

Modellen (illustrerad nedan, 1 ”Lärandecykeln”) kan ses som en cyklisk process med fyra faser 

och med två grundläggande strukturella dimensioner; varseblivning och omvandling. Inom 

varseblivningsdimensionen finns två motpoler där konkret erfarenhet utgör en och avser när en 

individ uppfattar något i sin omgivning med ett eller flera av sina sinnen. Den andra polen är 

reflekterande observation - när individen reflekterar medvetet över den erfarenheten. 

Omvandlingsdimensionen har i stället abstrakt begreppsbildning i ena polen då individen 

analyserar erfarenheten för att förstå det den upplevt för att bilda sig en uppfattning och forma 

idéer kring det. Här skapas en djupare förståelse för den konkreta erfarenhet som den upplevt 

och utifrån resulterar det i en teori eller en generalisering. Aktivt experimenterande är den andra 

motpolen i omvandlingsdimensionen och sista fasen i processen där individen testar sina teorier 

och generaliseringar. Det leder till nya hypoteser om ett förändrat agerande som i sin tur skapar 

nya erfarenheter. Vanligtvis i lärandeprocessen rör sig en individ mellan dessa områden, från 

olika grad av agerande och till iakttagande och från specifikt engagerande till ett generellt 

analytiskt engagemang. (Kolb, 1984)  

 

                                                           
1
 Reflektion och medvetenhet om hur den egna individen tänker när inlärning sker. 

http://academic.regis.edu/ed205/Kolb.pdf
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Figur 1, ”Lärandecykeln” bearbetad enligt Kolb (1984) 

 

När individen genomgår alla faser i den presenterade modellen ovan är lärandet idealt för att 

kunna lära sig på bästa sätt (Kolb, 1984). Konflikter, skillnader och oenighet är det som driver 

lärandeprocesser framåt. I processen uppmanas individen att röra sig fram och tillbaka mellan de 

motsatta delarna i modellen, från reflektion och omvandling till känsla och tänkande (Kolb och 

Kolb, 2009). Kolb skriver att lärandet är det viktigaste och även främsta mänskliga 

anpassningsprocessen. (Kolb, 1984) 

 

Denna typ av lärande kan knyta samman personlig utveckling, arbete och utbildning enligt figur 

2. (Kolb, 1984: 4) 

 

Figur 2, ”Erfarenhetsbaserat lärande” (Kolb, 1984: 4) 

 

Kolb (1984) menar att kunskap inte alltid kommer se likadan ut utan omskapas gång på gång 

efter att erfarenhet byggs på genom diverse upplevelser från till exempel arbete, skola och på 

fritiden. Två tankar är aldrig likadana då erfarenhet påverkar tänkandet. Lärande är en ständigt 

pågående process baserad i erfarenhet vilket har stor betydelse för utbildning. Det betyder 
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egentligen att individen lär sig kommer det att påverkas av den redan kan. Till exempel som en 

kurs på universitetsnivå då kunskapen fylls på och kommer uppfattas olika av alla beroende på 

vilken erfarenhet som den personen besitter. Alla lärandesituationer upplevs olika beroende på 

personen och dess erfarenhet och idéer sedan tidigare. De personer som blir upplärda kommer 

alltid att ha sin egen syn på ämnet, oavsett kvalitet på den “nya” kunskapen. Personer som 

utbildar andra borde ta med i beaktning att de inte bara lär ut nya idéer utan också modifierar 

gamla. Också att ha i åtanke är att när en teori förändras för en person som haft en annan 

uppfattning om ämnet tidigare kan det hända att personen återvänder till sin ursprungliga tanke 

eller skapar sig en dubbel uppfattning om teorin inte används tillräckligt i praktiken och därför 

inte integrerats i personens liv lika mycket.  (Kolb, 1984) 

 

2.3 Sammanfattning av lärande 

En generell definition som inledningsvis presenterades förklarar att lärande innebär ett förvärv 

av skicklighet eller kunnande vilket kan ha två innebörder. Den ena är den fysiska förmågan att 

skapa ageranden. Den andra innebörden, att utforma en förståelse av en upplevelse eller 

erfarenhet. (Starkey et al., 2004) 

 

Flera författare drar kopplingen mellan tanke och handling. Båda delar av definitionen av lärande 

är därför viktiga; vad individer lär sig och hur de förstår det för att lära sig att använda det. Det 

gäller till exempel en hantverkare som vet hur allt ska se ut till slut men besitter inte kunskapen 

om hur arbetet kan utföras. Personen förstår alltså inte kunskapen och därför inte hur den kan 

användas (Starkey et al., 2004). Det går att se likheter på lärandedefinitionen av (Starkey et al., 

2004) och förklaringen av begreppet som Kolb (1984) skrivit. Kolb (1984) anser som tidigare 

nämnts att lärande innebär att ”förstå erfarenhet” vilket Starkey et al. (2004) presenterar i andra 

delen av sin definition på lärande. Att ”omvandla erfarenhet” kan motsvara punkt nummer ett 

där Starkey et al. (2004) förklarar det som förmågan att skapa ageranden rent fysiskt. 

 

Kolb (1984) diskuterar ett generellt lärande på individnivå medan Argyris och Schön (1996) 

förklarar det även inom en organisatorisk kontext. Argyris och Schön (1996) presenterar single 

loop- och double loop-lärande där det förstnämnda lärandet används som ett sätt att snabbt lösa 

problem enligt tidigare erfarenhet, alltså enligt Starkey et al. (2004) och Kolb (1984); förmågan 

att skapa agerande eller att omvandla erfarenhet. Double loop-lärande betyder att en person 

även söker de bakomliggande orsakerna till ett eventuellt problem för att sedan hantera dem i 

förebyggande syfte. Det motsvarar i stället andra delen lärandedefinition av Starkey et al (2004) 
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då orsaker till problem analyseras vilket handlar om att förstå som även Kolb (1984) diskuterar i 

sin definition. Han säger att hans två dimensioner av lärande, varseblivning och omvandling, 

måste samverka för att lärande ska ske.  

 

Den första fasen som Kolb (1984) lyfter fram i sin lärandecykel är, förenklat uttryckt; att 

observera, vilket också Argyris och Schön (1996) skriver om inom single loop-lärande där 

problemen först uppmärksammas för att sedan enbart lösas utan vidare reflektion över 

bakgrunden till situationen.  Andra fasen i lärandecykeln (Kolb, 1984) kan vidare liknas vid double 

loop-lärande (Argyris och Schön, 1996) och likaså fas nummer tre om att förstå och skapa sig en 

uppfattning av vad som hänt (Kolb, 1984). Sista fasen att agera därefter (Kolb, 1984) är det 

Argyris och Schön (1996) beskriver som utfallet av double loop-lärandet då en individ ändrar sitt 

beteende baserat på sin analys av upplevd erfarenhet. 

 

3. Metod 
Metodavsnittet förklarar tillvägagångsätt för studien. En redogörelse för metod och kritik för det 

valet etcetera. 

 

3.1 Fallstudie 

Studier över hur lärande ser ut inom företag som befinner sig i den andra vågen är begränsat 

(Chang och Chou, 2011) och en kvalitativ fallstudie har möjlighet att bidra till ytterligare 

förståelse (Bryman och Bell, 2007). Ett svenskt företag som befann sig i den fasen, efter en 

affärssystemimplementering som studien avser att undersöka, var Apoteksgruppen AB vilket 

därför motiverades som val av studieobjekt (Rådman, 2011). Företaget kommer att presenteras i 

kapitel 4.1. 

  

Som metod är en fallstudie ett bra genomförbart alternativ till enkäter, experimentell och 

ekonomisk forskning då det kan beskriva den komplexitet som exempelvis ett systembyte över 

tid innebär (Yin, 2013). Det är svårt att få en fallstudie att ha en förklarande roll utan istället har 

arbetet fokuserat på att besvara frågor ur ett utforskande perspektiv (Yin, 2013). I praktiken 

ledde det till att arbetet kan betraktas som ett utforskande av företagets användande av 

affärssystem eftersom det varken förklarar affärssystemets uppbyggnad eller utforskar fler 

organisatoriska aspekter än just inlärning. Det är viktigt att inte dra generella slutsatser då det 

sannolikt finns olika förutsättningar och faktorer som påverkar för andra aktörer i branschen. 

Avsikten med denna fallstudie är därför inte att hävda en generell sanning utan snarare klargöra 
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lärandeaspekter och hur det praktisk kan se ut vid en viss tidpunkt. Detta kallas ideografisk 

ansats. (Bryman och Bell, 2007) 

  

En generell metodologi under namnet grundad teori har använts under tiden som studien 

genomfördes genom att växla mellan analys av teorin och datamaterialet vilket är signifikativt för 

en induktiv studie. I det avseendet är det en kvalitativ metod som används för jämföra teori i 

litteratur utefter de data som samlas in rekursivt. (Corbin och Strauss, 1990) 

 

3.2 Tidsbegränsning 

Om tiden för studien är begränsad som det var i detta fall är tvärsnittsstudier vid en viss tidpunkt 

det bästa tillvägagångssättet (Saunders et al, 2009). Intervjuerna genomfördes i december 2013 

även om många av svaren kan avse historiska förlopp så är avsikten att det skulle ge en inblick i 

hur det ser ut nu, en tid efter implementeringen och alltså under den andra vågen.  

 

3.3 Primärdata: Intervjuer 

För att genomföra fallstudien utfördes semistrukturerade intervjuer som skulle utgöra det 

empiriska underlaget. Semistrukturerade frågor är att föredra på grund av att de olika 

respondenternas positioner i företaget överlappar olika kännedomsområden. Olika tjänster 

kräver olika frågor beroende på deras kompetenser och på så vis kan problematiken kring 

lärande ringas in utifrån samtligas perspektiv (Small, 2009). Författarna är medvetna om att valet 

av intervju som metod påverkar resultatet genom att respondenterna kan ledas i sina svar av 

intervjuaren vilket kan ses som både positivt och negativt. (Easterby-Smith et al., 2008) 

 

3.3.1 Urval av respondenter 

Ett mejl skickades till Apoteksgruppen AB för att fastställa vilka personer som var lämpliga att 

intervjua i organisationen. Vi delegerades vidare till en kortare intervju via telefon med ansvarig 

för systemförbättring inom Apoteksgruppen, Helena Ek. Detta för att få en bild av arbetets 

relevans inom organisationen. Helena intervjuades sedan och hjälpte författarna att finna 

ytterligare respondenter. I och med att Helena presenterade författarna till fler deltagare i 

studien så kan det ha inneburit en skevhet i urvalet då hon kan ha bestämt dessa i egenskap av 

deras specifika uppfattning av affärssystemen som hon kunde ha avsikt att vinkla. Det kan också 

påverka resultatet att författarna arbetade med tidsbegränsning och inte kunnat välja ut andra 

presumtiva deltagare (Robson, 2002). Eftersom att respondenterna var utvalda i egenskap av sin 

tjänst och sin kontakt med affärssystemet var det dessutom svårt att behålla anonymitet så de 
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svarade alla ja på att presenteras med namn. Även detta kan ha bidragit till en partisk bild då 

icke-anonyma deltagare kan presentera sig på enligt dem önskat vis. (Saunders et al., 2009) 

 

Small (2009) hävdar att ju mer komplex frågan är desto fler svar förväntas för att få en 

rättvisande bild och därigenom en generell uppfattning av hela företaget. När det finns ett 

mönster i svaren kan det anses som att tillräckligt många respondenter använts för att kunna 

granska dem. Small (2009) benämner förekomsten av mönster i svaren av studiens 

informationsmaterial för mättnad. Det kan exempelvis vara svårt att veta hur många som borde 

ha förfrågats, alltså hur många som tillsammans är representativa för hela företaget. Då ett visst 

mönster återfanns i uppgifter om inlärning och kunskaper om programvaran fanns ett motiv för 

att begränsa antalet intervjuade redan vid sex respondenter. Dessa respondenter presenteras i 

kapitel 4.2. 

 

3.3.2 Genomförande av intervjuer 

Frågor som inledde varje intervju berörde först generell information om intervjuobjektens 

bakgrund och historia inom företaget. Sedan ställdes frågor som ansågs skulle ge en inblick i 

lärandet inom Apoteksgruppen och sedan hjälpa att besvara problemformuleringen. Frågorna 

konstruerades efter ett antal kategorier för att i ett senare skede underlätta analysarbetet. Mer 

specifikt berörde de områdena: hur användandet av affärssystemen fungerar, hur systemen till 

en början lärdes ut, tidigare erfarenheter, hur de inom organisationen löser problem och hur de 

levererar feedback. Följdfrågor skiljde sig åt mellan respondenterna då deras kontakt med 

affärssystemen ser annorlunda ut. Till Helena skapades särskilda frågor på grund av hennes 

involvering i förbättringsarbete av affärssystemen där hon kunde berätta mer utförligt om det 

och även hur supportavdelningen fungerar. 

 

I operationaliseringsarbetet var det viktigt att göra bedömningen av den teoretiska information 

som studerats tidigare och att de efterföljande frågorna logiskt följde detta som ett ramverk. 

Frågorna som ställdes på plats skulle stämma överens med materialet i teorikapitlet. 

Intervjufrågorna utformades efter den teori som användes för att besvara problemformuleringen 

vilket är en metod för att öka den så kallade begreppsvaliditeten. Frågornas skulle alltså 

motsvara det som avsågs att mätas. (Saunders et al., 2009) 

 

I analysen återfinns de generella och inledande frågorna från intervjuerna genomgående i 

kapitlet, likaså de som rör respondenternas inställning och deras användande. Analyskapitlet 
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delades in efter intervjuobjektens erfarenhet, uppfattningar om problemlösning samt feedback 

då författarna uppfattade dessa delar som centrala för att besvara frågeställningen.  

 

3.3.3 Bearbetning av empiriskt material 

Ett samtal mellan författarna genomfördes direkt efter intervjuerna för att diskutera den 

information som berörts vilket antecknades som en sammanfattning. Ju fler intervjuer desto fler 

paralleller gick att dra i dessa sammanfattningar. Efter att varje stycke i svarsnoteringarna angavs 

ämnesområde som diskuterats vilket fungerade som en kod för att underlätta sortering av 

informationen vid senare sammanställning. Efter fyra intervjuer genomförts transkriberades 

materialet och även här användes kodord för att kunna gruppera detta i kategorier (Bryman och 

Bell, 2007). Vid analysen utnyttjades dessa koder samt tankar som också noterades och 

diskuterades efter intervjutillfällena för att koppla intervjumaterialet till teorin och dess begrepp. 

Två respondenter avböjde att bli inspelade vilket också kan förändra förutsättningarna för hur 

dessa respondenters svar noterades (Saunders et al., 2009). Under själva intervjuerna var det 

lämpligt att inte ställa alltför kritiska frågor för att minimera risken för bortfall på grund av just 

känsliga frågor. Alla svar kunde identifieras med hjälp av deras icke-verbala signaler vilket gav en 

bra bild av vilka frågor som var svårtolkade eller rentav engagerande. (Saunders et al., 2009) 

 

Det faktum att semistrukturerade intervjuer har begränsad möjlighet att kunna återupprepas på 

exakt samma sätt har att göra med de aspekter som kan påverka respondenter utöver de 

nedskrivna frågorna. En nackdel med denna intervjuform är att reabiliteten påverkas av 

intervjuarnas sätt att ställa frågorna verbalt och ickeverbalt vilket ytterligare bidrar till 

snedvridning (Easterby-Smith et al., 2008). Utöver det var det också viktigt att svarsmaterialet 

inte förvrängdes på något sätt genom översättningen av svaren, det vill säga transkriberingen 

(Saunders et al., 2009). I nästa avsnitt följer en redogörelse för svaren från respondenterna samt 

kortfattad information om Apoteksgruppen AB. 
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4. Lärande inom Apoteksgruppen 

En presentation av det studerade företaget kommer att inleda detta avsnitt sedan kommer 
intervjusvaren att utgöra resterande del, uppdelade enligt de teman som återfinns i teorikapitlet.  

 

4.1 Företaget Apoteksgruppen 

Apoteksgruppen startades i och med den omreglering staten gjorde då de ville se mindre 

oberoende entreprenörer etablera sig inom apoteksmarknaden. Apoteksgruppen har 157 apotek 

(Apoteksgruppen: Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning, 2012) genom hela Sverige och 150 

av dem apoteken tog Apoteksgruppen över från det statligt ägda Apoteket efter omregleringen 

av apoteksmarknaden. Varje apotek ägs nu av småföretagare, endast en procent äger 

Apoteksgruppen själv i dagsläget. Dessa småföretagarapotek organiseras genom statligt ägda 

bolaget Apoteksgruppen Holding samt två dotterbolag: Apoteksgruppen i Sverige Förvaltning AB 

samt Apoteksgruppen i Sverige AB som tillsammans omnämns Apoteksgruppen. Försäljningen av 

apoteken sker via Apoteksgruppen i Sverige Förvaltning AB och är i dagsläget minoritetsägare till 

småföretagarapoteken (apoteksgruppen.se). Apoteksgruppen i Sverige AB kallas 

Serviceorganisationen där en del av denna studies empiriska material hämtats. Bilden nedan 

(figur 3, s.17) ämnar ge en överskådlig bild av Apoteksgruppen samt de avdelningar vi besökt. De 

namn med understruken text representerar de sektioner där vi utfört intervjuer. Under 

småföretagarapotek återfinns de två apotek där vi utförde intervjuer på; Orfeus i Stockholm samt 

Uplands vapen i Uppsala. 

Figur 3, ”Organisationskarta – Apoteksgruppen”, egen bearbetad bild enligt Apoteksgruppen: 

Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning (2012) 
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                 Apoteksägarna kan själva komplettera med eget sortiment samt tjänster och deras medlemskap ger 

dem möjligheter att nyttja skalfördelningar från det centrala servicebolaget genom till exempel deras 

sortiment, ekonomi, marknadsföring, IT-system. De olika avdelningarna ovan stöttar olika 

servicetjänster som erbjuds till apoteksägarna som också får personligt stöd via så kallade 

Affärscoacher. Hantering av gemensamma funktioner för samtliga apotek, såsom kundtjänst, 

intranät, hemsida, utbildning sker också genom Servicebolaget.  

 

4.2 Respondenter 

För att underlätta för läsaren och det analytiska arbetet kommer de intervjuade personerna att delas 

in i följande två kategorier: 

 

1. frekventa användare av stora delar av systemet 

2. övriga användare som använder färre delar av systemet och i mindre utsträckning 

 

Respondenterna presenteras nedan med namn samt vilken beteckning personen fortsättningsvis 

kommer att ha i detta arbete. Ett ”F” i början av deras beteckning innebär en frekvent användare av 

systemet (se ”kategori 1” ovan) och resterande del är förkortningen av deras arbetstitel. Om 

personen tillhör kategori 2, det vill säga övrig användare som inte använder systemet i stor 

utsträckning, markeras beteckningen enbart med förkortning av arbetstitel och eventuellt 

ansvarsområde. Kapitlet avslutas med en tabell som sammanfattar intervjuobjektets namn, 

beteckning, arbetstitel, avdelning, utbildning, datum då intervjun ägde rum, längden på samtalet 

samt om intervjun spelades in som markeras med ett ”x”. En sammanfattning av samtliga deltagande 

respondenter återfinns i tabellform efter presentationerna. 

 

Rachelle Abdallah, Apoteket Orfeus (Stockholm) 
Apotekschef (AC) med ansvar för verksamheten på Apoteket Orfeus samt dess personal, logistik 
och ekonomi. Har tidigare jobbat på apotek som receptarie. Beteckning: FAC. 

 

Helena Ek, IT-avdelningen (Serviceorganisationen, Stockholm) 
Systemförvaltare (SF) med ansvar för driften av verksamhetens system. Har tidigare arbetat på 
apotek som receptarie men efter det arbetat med uppstarten av Apoteksgruppen AB:s 
affärssystem och förvaltat dem. Beteckning: FSF. 

 

Pernilla Jansson, Ekonomiavdelningen (Serviceorganisationen, Stockholm) 
Sortimentscontroller (C) med ekonomutbildning och påbörjad civilingenjörsutbildning inom 
programmering. Ansvarar för att ta fram underlag för analyser samt även en del utveckling av 
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systemen på sortimentsavdelningen. Har arbetat på företaget sedan maj 2010 och började på 
marknad- och sortimentavdelningen som assistent, sedan som controller på 
sortimentsavdelningen. Beteckning: FC 

 

Dima Matta, Marknads- och sortimentsavdelningen (Serviceorganisationen, Stockholm) 
Kategorichefsassistent (KCA) på marknads- och sortimentsavdelning med ansvar för specifika 
produktkategorier inom egenvård (MS). Har arbetat sedan start på samma avdelning med olika 
ansvarsområden. Hade tidigare hand om att lägga upp nya rutiner och mallar för arbetet i och 
med implementeringen av affärssystemet. Beteckning: FCA 

 

Gunilla Hansson, Apoteksgruppen Upplands vapen (Uppsala) 
Apotekstekniker (AT) som expedierar kunder inom egenvård på Apoteket Uplands vapen i 
Uppsala. Har arbetat med samma uppgift sedan starten. Beteckning: AT 

 

Ewa Hedman, Apoteksgruppen Upplands vapen (Uppsala) 
Apotekstekniker (AT) som expedierar kunder inom egenvård samt ansvarar för varuhantering (V) 
på Apoteket Uplands vapen i Uppsala. Har jobbat som apotekstekniker sedan start. Beteckning: 
ATV 

 

Namn Beteckning Arbetstitel Avdelning Utbildning Datum Intervjulängd  Inspelad 

Rachelle FAC Apotekschef Apotek Orfeus Apotekare 2013-12-12 60 min 28 sek x 

Helena FSF Systemförvaltare IT Apotekare 2013-12-13 49 min 32 sek x 

Pernilla FC Controller Ekonomi Ekonom/civilingenjör 2013-12-13 58 min 55 sek x 

Dima FCA Kategorichefsassistent Marknad- & sortiment Administrativ utbildning 2013-12-13 36 min 47 sek x 

Gunilla  AT Apotekstekniker Uplands Vapen Tekniker 2013-12-16 ca 30 min   

Ewa ATV Apotekstekniker Uplands Vapen Tekniker 2013-12-16 ca 20 min   

 

Figur 4, ”Respondenter från Apoteksgruppen”, egen bearbetad bild 

4.3 Övergången från ATS till ExAGT 

Under 2010 startade implementering av nya affärssystem hos Apoteksgruppen och årsskiftet 

2011/2012 måste övergångslösningen ATS stängas ned. Arbete påbörjades med att föra över 

information från ATS som Apoteket AB tillät utnyttja under en fast tid. Införandet att systemen 

startades igång i Serviceorganisationen, steg för steg, sedan apotek för apotek. (FSF)  
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Inom Apoteksgruppen finns för apoteksägarna en supportfunktion med ekonomi- och IT-system. 

Det erbjuds också ett grundsortiment där inköpsvillkor förhandlas via Serviceorganisationen. 

Apoteksägarna inom Apoteksgruppen har en möjlighet och till viss utsträckning en skyldighet att 

köpa det som erbjuds. Organisationen innehåller också en stab med till exempel affärscoacher 

som apoteksägarna betalar en serviceavgift för att utnyttja. (FAC) 

 

Apoteksgruppens grundaffärssystem heter Microsoft Dynamics NAV och kallas inom 

organisationen för ExAGT. Med detta system arbetar hela företaget och det är sammanlänkat 

med två huvudsakliga system såsom LS Retail som är kassasystemet och Pharma Logica som är 

systemet som används av alla apotek i Sverige, även utanför Apoteksgruppen, för expediering av 

recept. Det finns även möjlighet att via ett statistikbolag koppla in BI-kuber2 för berörda 

användare. Dessa finns för att sammanställa ekonomiska data som hämtas från ExAGT och de 

andra systemen. BI-kuber används på avdelningar inom serviceorganisationen som arbetar med 

ekonomi och marknad och även apoteksägarna kan nyttja dessa för att sammanställa försäljning 

och göra prognoser för egen räkning.  (FSF, FAC, FCA och FC)  

 

 

 

Pharma 
Logica 

                          Hantering av läkemedel 
 

 
LS Retail Kassa Sortimenthantering 

 

Microsoft 
Dynamics 

(NAV) 
Ekonomi Inköp Lager Sälj/Marknadsföring 

 

Figur 5, ”ExAGT”, bild skickad från Helena Ek, 2013-12-13 

 

Det erbjöds support på plats till en början och så kallad e-learning via datorer hos apoteken 

tillsammans med två dagars praktisk och teoretisk utbildning i grupp med andra anställda på tre 

olika orter i landet. Där fick de prova på olika situationer med hjälp av en lärare. (FSF, FAC, AT, 

ATV, FCA, FC) 

 

Utöver denna utbildning som gavs i det initiala stadiet erbjuds idag utbildningsdagar för specifika 

områden där representanter från apoteken kan närvara för att utöka sin kunskap inom deras 

                                                           
2
 Ett beslutsstödsprogram utöver affärssystemet som hanterar rådata för att översätta till ekonomisk 

information för exempelvis redovisning. 
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specifika ansvarsområde (FSF, ATV).  ATV har hand om varuhantering och får då åka på utbildning 

på huvudkontoret i Stockholm tillsammans med andra anställda med samma arbetsuppgift. Väl 

tillbaka i butiken lär ATV ut information efter som och vid behov till de andra kollegorna. Det 

anordnas också workshops för att diskutera problem kring just varuhanteringen som är en erkänt 

krångligare del av systemet. ATV har genomfört första grundutbildningen samt, ungefär två 

gånger per år, vidareutbildning. Där sker i stället för praktiska prova-på-övningar med 

diskussioner om eventuella förbättring, tips och problem som uppstår i systemet. Detta blir i 

efterhand ett tillfälle för återkoppling till IT-avdelningen då idéer från många apotek diskuteras. 

När ATV kommer tillbaka sker inget formellt möte om vad som tagits upp under utbildningen 

utan hon ger i stället informella tips om hur tidigare problem lösts när det uppkommer. (FSF, 

ATV) 

 

4.3 Arbetet i andra vågen 

På apoteken arbetar de anställda med stöd av i första hand varandra, därefter med hjälp av 

manualer och support från IT-avdelningen på serviceorganisationen. I vissa fall, såsom problem 

med behörigheter för inloggning i systemen finns möjlighet att ringa extern support som 

tillhandahålls av leverantören till affärssystemet, CGI. (FSF) FAC, ATV och AT hyllar den interna 

supporten och dess bemötande samt kompetens och ser de som jämbördig kollegor. De kan 

vända sig dit vid tekniska problem eller vid nya situationer de inte vet hur de ska hantera. De på 

serviceorganisationen är mer beroende av den externa supporten än den interna men jobbar 

mer självständigt och känner till systemen i större utsträckning. Här kan kommunikationen i 

stället ske åt båda håll då även den interna supporten kan ställa frågor till de olika avdelningarna 

på serviceorganisationen. (FCA, FSF, FC)  

 

Intranätets kommunikationsfunktion, alltså de textfönster som finns för att förmedla olika 

ärenden, används sällan utan det är oftast telefonsamtal till supporten som är det bästa sättet 

att förmedla frågor och meddelanden då det går snabbare och de har en chans att ställa 

följdfrågor (FSF, FAC, ATV, AT). Feedback till serviceorganisationen sker oftast via mejl och sedan 

får de alltid återkoppling på hur eller om ärendet ska hanteras. De ser sedan ofta förbättringar i 

form av uppdateringar av systemen (FAC, FSF). Supporten förmedlar den feedback de anser 

relevant samt de problem som upplevs ute på Apoteken för att ge återkoppling för användandet 

av systemen till till exempel sortimentavdelningen (FCA). Detta är något som FSF också får ta del 

av i form av förbättringsförslag och rena fel som hon sedan diskuterar vidare till berörda parter 

för åtgärd (FSF). När beslut väl tagits sker uppdateringar i systemet som annonseras tillsammans 
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med instruktioner om nya rutiner via intranätet samt via e-mejl (FSF). Detta ska inte påverka 

arbetet då det oftast sker över natten (FCA). Efter en sådan förändring ändras specifika rutiner 

för att utföra moment. Dessa ändringar är oftast små och lätta att anpassa sig till. Vid större 

förändringar skickas nya manualer ut som användarna kan läsa (FSF, FAC).  

 

ATV säger att formella möten inte hålls på Uplands vapen numer. Tidigare hade de detta en gång 

i månaden för att ventilera och lösa problem men nu använder de i större utsträckning 

supporten. FAC förklarar att de på hennes apotek med jämna mellanrum tar två timmar för att gå 

igenom olika punkter beroende på de behov som finns. Detta är FAC egna initiativ. Hon säger att 

medarbetarsamtal eller någon typ av återkoppling mellan chef och anställda ska finnas för att 

kunna följa upp arbetet. På serviceorganisationen sker möten för uppföljning som FAC blir 

inbjuden tillsammans med bland andra apotekschefer.  

 

FSF förklarar att IT-avdelningen hellre sköter problem själva än att kolla med externa supporten, 

CGI, för omprogrammering av systemen vid behov av förändring. Just nu betalas den supporten 

per ärende vilket är dyrt samt att det även kan ses givande att bygga upp egen kompetens 

genom att själv utforska och lösa problem. På grund av bra intern kompetens på avdelningen kan 

de vid behov av förändring komma med förslag på lösningar till den externa supporten för att 

snabbare kunna få hjälp och kunna påverka mer specifikt hur förändringen ser ut. (FSF) 

 

Microsoft Dynamics NAV som affärssystem, har stora möjligheter i jämförelse med det gamla 

systemet ATS (Apotekets TerminalSystem) menar FSF. Det var mer specialbyggt och därmed mer 

begränsat. ExAGT, som det benämns inom Apoteksgruppen, är inte begränsat och därmed finns 

en del falluckor som IT-avdelningen efter implementeringen ständigt måste lokalisera efter att 

problem uppstår hos användarna. FSF förklarar att de anställda gör fel IT-avdelningen inte kan 

förutspå och får i efterhand begränsa handlingsalternativ för att de anställda inte ska göra fel. 

Samtidigt säger hon att det inte är viktigt att de förstår systemen utan att fokus ligger på själva 

hanteringen av systemet.   

 

4.4 Erfarenhet 

FC är utbildad ekonom och påbörjade en civilingenjörsutbildning innan dess. Hon upplever därför 

att hon snabbare lär sig systemen då hon har förkunskaper inom bland annat programmering. 

Hon säger att hon ofta får hjälpa sina medarbetare som har en sämre helhetsuppfattning och 
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inte vet hur systemen fungerar. FC säger att de till en början hjälptes åt mycket och att ju mer 

information en person besitter desto mer vågar denne utforska andra funktioner. 

 

FCA säger att hon har tillräcklig kunskap för att förstå konsekvensen av sitt användande i 

systemet. Om hon är osäker frågar hon alltid en kollega. FSF, FC och FCA har under 

implementeringsprocessen varit ansvariga för förbättringsarbeten inom olika delar av systemet. 

FAC i egenskap av apoteksägare förklarar också systemets uppbyggnad utan problem och säger 

att hon vid svårigheter kontaktar supporten eller själv provar sig fram. Oftast går det snabbare 

att lösa problemet genom att ringa. AT som inte arbetar med så många olika delar av systemet 

har väldigt lite kunskap säger hon men hennes kollega ATV tycker att hon har bra helhetssyn på 

de delar av systemet hon använder. De vill dock lära sig mer. (AT, ATV)  

 

Systemen är gjorda så att det ska gå att lära sig fort men det blir ofta att alla kollegor 

kompletterar varandras kunskaper – alla blir därför specialist på olika områden (FSF, FC, FCA). På 

samma sätt beskriver Apoteket i Uppsala detta då de i första hand frågar en kollega vid problem. 

 

4.5 Ineffektivt lärande 

Efter implementeringen användes tillfälliga lösningar som uppmärksammades men som den 

extern supporten hittills inte rättat till. Därför använder fortfarande organisationen inte alla de 

inbyggda funktionerna (FC). FC nämner att inte alla använder systemet på samma sätt. Hon 

förklarar att alla har lärt sig vissa moment på ett visst sätt och då fortsätter de att göra så för att 

det är mer bekvämt. Hon berättar vidare att hon ibland kan skriva in felaktiga siffror för att kunna 

fortsätta arbeta och gå vidare till nästa moment. Dessa felaktiga uppgifter går hon sedan tillbaka 

till och korrigerar vilket gör att det inte påverkar andra delar av organisationen. (FC) 

 

ATV och FC hoppar även de över moment. De förklarar att de ibland skriver upp saker på lappar 

vid stressiga situationer för att senare återgå till systemet och göra klart hela momentet för att 

utföra arbetsuppgiften. FAC beskriver ett annat moment där hon bara lärt sig skriva in en 

slumpmässigt vald bokstav för att komma vidare i systemet och genomföra ett köp av 

receptbelagd medicin där tanken egentligen är att hon ska lägga in en anteckning om detta. Hon 

tror dock inte att det påverkar systemet i sin helhet. FCA säger att workarounds på hennes 

avdelning inte fungerar, att enligt erfarenhet påverkar sådana tillfälliga lösningar andra delar av 

systemet på längre sikt. 
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Även FSF som är ansvarig för systemförbättringen säger att workarounds förekommer och att om 

de inte innebär problem inte heller prioriteras. Hennes arbete är att se till att systemen fungerar 

där hon tillsammans med IT-avdelningen prioriterar olika moment beroende på hur många 

personer som drabbas av de eventuella felen. Vid tillfälliga problem i systemet kan även 

workarounds läras ut av supporten för att på kortare sikt lösa ett problem (FSF). Dock börjar de 

nu, när det är mindre stressigt och de flesta stora problem försvunnit, reda ut detta och göra 

manualer för alla moment. (FC, FSF, FCA) 

 

IT-avdelningen använder också workarounds. De får en instruktion från den externa supporten 

tills en rättning skett, en mer ”formell” workaround skapas då. Vid sådana lösningar lämnas en 

notis på intranätet för användarna på apoteken att läsa. Dock säger FSF att alla inte läser där 

jämt så då får supporten hjälpa till när problemet väl uppstår som de på apoteken inte kan lösa. 

FAC säger till sina anställda att dagligen läsa på intranätet. Användarna på apoteken kan också få 

återkoppling om fel de gör och hänvisas då till att läsa de manualer som finns. (FSF) 

 

5. Analys 

Nedan presenteras en analys uppdelad i enlighet med den operationalisering som diskuterades i 
avsnitt 3.3.2 Genomförande av intervjuer. Ordningsföljden är därför: problemlösning, erfarenhet 
samt feedback. 

5.1 Problemlösning 

Behovet av single loop-lärande är något som alla behöver för att rätta till problem som uppstår 

med användandet av de vardagliga funktionerna. Inom Apoteksgruppen innebär ett utökat 

ansvar ofta att denna person även har utökade arbetsuppgifter att genomföra inom 

affärssystemet. Det resulterar i att respondenterna med större ansvar också måste ha större 

förståelse av systemets uppbyggnad då den oftast är ensam med ansvaret. Det kan återfås 

genom ett double loop-lärande där personen har möjlighet att reflektera över orsaken till 

problem som uppstår. FAC i egenskap av apoteksägare ansvarar för verksamheten och arbetar 

mycket med alla berörda delar av systemet och fungerar som stöd åt sin personal. Hon säger att 

hon ofta själv utforska egna vägar för att lösa problem i den mån som programmet tillåter det, 

vilket därför betyder att hon i sin roll använder double loop-lärande. De mer experimenterande 

tillvägagångssätten återfinns hos samtliga respondenter i kategori 1 och inte hos de i kategori 2.  

 

Supportavdelningen lär också många gånger ut formella workarounds för att tillfälligt lösa 

problem vilket också är kunskap som vidare kan påverka inlärningen i efterhand. Det kan ses som 
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både bra och dåligt. Bra, för att individerna får större kunskap om systemets möjligheter. Dåligt, 

för att de löper risk att fortsätta använda de temporära lösningarna (Hoffman och Koopman, 

2003). FSF bekräftar att det kan ta lång tid innan en workaround rapporteras inom 

serviceorganisationen. Alltså respondenter som tillhör kategori 1 och använder systemet i stor 

utsträckning i deras arbete tenderar att agera som de själva vill och använder därför ofta gamla 

rutiner.  

 

Argyris (1982) förklarar i modell II: Theory-in-use att i första hand prövas en rutin två gånger för 

att se så att inte problemet uppstod på grund av någon tillfällig aspekt. Uppkommer svårigheten 

igen omprövas den tidigare använda proceduren för att finna ett nytt sätt att arbeta med 

momentet för att undvika de fel som uppstått. Samma typ av omprövning återfinns även inom 

Apoteksgruppen. Om ett uppstått problem inte drabbar någon annan del av organisationen 

fortsätter de anställda att använda gamla rutiner trots att det finns ett tilltänkt vis att gå till väga. 

FSF som arbetar med systemförbättring säger att de aktivt prioriterar att rätta till de felaktiga 

rutiner som används efter vilka som har störst påverkan på verksamheten. Enligt henne är IT-

avdelning medveten om att de anställda på serviceorganisationen använder dessa bristfälliga 

rutiner. FSF medger att de inte är effektiva metoder för att utföra arbetsuppgifter men eftersom 

att de inte stör arbetet inom resten av företaget prioriteras större problem. Detta är inte i 

enighet med de inbyggda best practice-lösningar som ämnas vara den bästa metoden att utföra 

en arbetsuppgift på enligt Davenport (1998). 

 

Single loop-lärande är när en individ inte reflekterar vidare över bakgrunden till ett problem utan 

enbart löser det och fortgår med sitt arbete (Argyris, 1982). I Apoteksgruppens fall upplevs 

situationer olika vilket kan bero på vilken kategori som respondenten tillhör. Inom kategori 2 

återfinns de två apoteksteknikerna (ATV, AT) och deras lärande uppfattas som icke-reflekterande 

i många fall. ATV och AT uppmärksammar först ett problem och konsulterar oftast en kollega för 

ett snabbt svar. Om lösningen inte funnits ringer de direkt till supportavdelningen för hjälp. De 

använder sällan manualer som finns för att lära sig, än mindre intranätets frågefunktion. Därav 

drar vi slutsatsen att de inte funderar i stor uträckning varför ett problem uppstått. De medger 

att de inte känner till alla systemets delar och inte har någon större förståelse för vart 

information tar vägen efter deras inmatningar i ExAGT. FSF arbetar på serviceorganisationen som 

förvaltare av affärssystemet och säger att de anställda på apoteken, som i vår studie tillhör 

kategori 2, inte behöver reflektera och känna till varför problem uppstår eller varför de ibland 

måste utföra vissa procedurer på ett visst sätt. AT som arbetar med enbart expediering av kunder 
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utan övrigt ansvarsområde säger att hon gärna vill ha mer utbildning av systemet medan FSF 

säger att det inte är ekonomiskt eller tidsmässigt försvarbart. 

 

Respondenterna från serviceorganisationen i kategori 1 (FSF, FC, FCA) har varit med sedan start 

och är relativt fria i deras egna beslutstaganden och har därför större möjlighet att utforska 

affärssystemet än personal på enskilda apotek som vi intervjuat som tillhör kategori 2 (ATV, AT). 

Användarna inom kategori 1 (FSF, FC, FCA, FAC) har mer andvändartid och därför större vana och 

kunskap om ExAGT. På serviceorganisationens avdelningar (IT, Sortiment, Ekonomi) kan de 

anställda hjälpa varandra och diskuterar ofta bakgrund till diverse problem (FSF, FC, FCA). En 

betraktelse som gjorts är att på serviceorganisationen finns fler anställda som sitter bredvid 

varandra. På så vis är det lättare att dela kunskap. Det är då möjligt att säga att både single- och 

double loop-lärande pågår på avdelningarna under de tillfällen då problem diskuteras och att 

inte bara lösningen snabbt förklaras. Även faserna i lärandecykeln upplevs av respondenterna i 

kategori 1. Dock innebär den sista fasen, om att aktivt testa sin teori om hur ett problem ska 

lösas, enbart ett lärande för den specifika individen. Personen kan lära detta vidare till en kollega 

vilket oftast då innebär ett single loop-lärande. Det är dock svårt att uppfatta hur grundläggande 

de går igenom orsaken till upplevda problem och uppnår ett double loop-lärande.  

 

FSF, FC, FCA erinrar från den tiden direkt efter införandet av affärssystemet och beskriver att 

situationen såg väldigt annorlunda ut tidigare. Då arbetade de enbart med att snabbt lösa 

problem för att hålla igång verksamheten och hade inte alls tid med djuplodande felsökningar. 

Numer förklarar dem att det, vi mindre stressiga perioder, finns mer tid att systematiskt 

reflektera över deras utförande av arbetsuppgifter och att sedan upprätta manualer som ska 

täcka alla moment för att förebygga problem. Det går även här att säga att de genomlever 

samtliga faser i lärandecykeln då de först erfar problem, sedan förstår vad dem innebär och 

skapar sig efter det en teori om hur dem ska lösas som de sedan kan testa. Om denna beprövade 

idé fungerar i praktiken upprättas en rutin som antecknas i en manual för berört området. Alla 

individers kunskap motsvarar inte organisationens dokumenterade kunskaper i manualerna. 

Detta extra arbete de utför är ett led i att öka kompetensen inom företaget för att göra sig 

mindre beroende av extern support som FSF beskriver används i allt mindre utsträckning.  

 

På apoteken vi besökte, Uplands Vapen och Orfeus, har personalen enbart runt två till tre 

kollegor som jobbar samtidigt som ofta är upptagen då samtliga av anställda uppfattar deras 

arbete som väldigt stressigt. Vi upplever därför att de inte har tillräckligt med tid för att 

reflektera över problem. Det kan tilläggas att de inte har lika stor variation i sättet de använder 
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systemet eller vilka delar som de berörs av då de i praktiken mestadels använder enbart LS Retail 

för nyttja butiksrelaterade funktioner. Därför stöter de inte på lika många oväntade problem och 

kan då lösa dem som väl uppkommer enkelt genom att fråga kollega eller ringa support. Detta 

betyder att de går igenom första fasen i lärandecykeln (Kolb, 1984) samt att single loop-lärande 

är mer vanligt ute i butiksmiljö. 

 

5.2 Erfarenhet 

Respondenterna har alla olika bakgrund och utbildning vilket är faktorer som påverkar en individs 

erfarenhet enligt Kolb (1984). Inom företaget genomgår alla samma grundutbildning men då de 

har annan tidigare kunskap så kan den nya informationen de lär sig uppfattas olika menar han.  

 

Därför kan ny information att lära sig uppfattas olika av olika personer då alla redan besitter 

tidigare kunskaper och redan har en uppfattning om hur saker och ting bör fungera. Detta är 

uppenbart inom Apoteksgruppen då till exempel FC tidigare har påbörjat en utbildning inom 

programmering och är därför bevandrad inom logiken i affärssystem. Hon berättar att hon vet att 

det finns rutiner för att lösa specifika problem men hon väljer ändå de metoder hon själv 

utformat och använt sedan länge tillbaka. Detta har, enligt henne, varit möjligt att göra då hon 

har en bra helhetsuppfattning av ExAGT på grund av tidigare utbildning. Tidigare kunskap menar 

Kolb (1984) alltid kommer att spegla hur individer uppfattar nya saker. FCA har arbetat lika länge 

inom apoteksgruppen, också på serviceorganisationen, och tillhör kategori 1. Dock sträcker sig 

hennes kunskap bara till de delar av systemet hon arbetar med. Skillnaden i deras kunskaper 

trots samma grundutbildning av affärssystemet, kan bero på att FCA inte har tidigare erfarenhet 

av just programmering. FSF har också en stor kunskap om affärssystemet då detta är hennes 

ansvarsområde vilket inte grundar sig i tidigare yrkesutbildning utan snarare med anledning av 

hennes erfarenhet i sin roll som systemförvaltare.  

 

Inom Apoteksgruppens apotek utbildas nyckelpersoner med särskilt ansvar för vissa områden. 

ATV som har ansvar för varuhanteringen på Uplands vapen har vidareutbildat sig inom det 

området och instruerar den nya information hon lärt sig vidare till sina kollegor. Hon är alltså den 

från det apoteket, till skillnad från AT, som i större utsträckning kan få fundera över problem 

under utbildningar och hon använder därför vid dessa tillfällen double loop-lärande. Under 

vidareutbildningarna diskuteras vanligt förekommande problem som deltagarna upplever med 

ExAGT. Denna information brukar återkopplas till supportavdelningen för att de ska kunna fixa 

rena fel i affärssystemet och eventuellt förbättra användarvänligheten av vissa moment. 
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Under vidareutbildningen får de närvarande en chans att diskutera svårigheter och lära sig hur de 

ska hantera situationer där problem dyker upp. I vissa fall får de även praktiskt möjlighet att 

prova på olika scenarion i testdatorer. På så vis får ATV möjlighet att uppleva alla faser i 

lärandecykeln (Kolb, 1984) genom att först upptäcka problemen på apoteket, ventilera dem 

under vidareutbildningen samt komma fram till lösningar tillsammans med andra medverkande 

och därefter prova dessa i en testmiljö. Personen som utfört utbildningen får muntligen 

kommunicera den nya kunskapen till sina kollegor vid behov och när problem uppstår (ATV). 

Risken med att medarbetarna inte genomfört utbildningen är att de hoppar över de sista stegen i 

lärandecykeln och att inte förstår vad konsekvensen av rutinerna innebär. Kraven på de anställda 

med utökat ansvar blir därför stora då de måste förmedla information vidare korrekt. 

 

För att lärande ska vara så effektivt som möjligt måste samtliga steg i lärandeprocessen 

genomföras. På apoteksgruppen tillåts inte samtliga medarbetare göra det och de tappar då 

förståelse för de arbetsuppgifter de utför vilket ökar sannolikheten att begå misstag. FSF 

förklarar att de i stället arbetar förebyggande med att förhindra dem genom att begränsa 

affärssystemets möjligheter att göra fel. Dock finns situationer de aldrig skulle kunna förutspå 

och olyckan är då ett faktum vilket kan innebära kostnader och merarbete. Ett exempel är efter 

en inventering då lagret lätt kan nollställas och det leder till att inventeringen måste utföras en 

gång till. FAC berättar att detta har skett på hennes apotek Orfeus och det beror på okunskap. 

Därför finns indikationer på att om personen i fråga lärt sig rutinen grundligt och även haft 

förståelse för konsekvenser av inmatningar hade misstaget kunnat förhindras.  

 

5.3 Feedback 

Samtliga inom Apoteksgruppen har möjlighet att skicka feedback till den interna supporten för 

specifika önskemål om förbättringar av särskilda moment som kan öka användarvänlighet av 

affärssystemet. Supportavdelningen svarar sedan på den informationen om den önskade 

förändringen är möjlig eller inte. Därefter kan detta komma med i nästa systemuppdatering. På 

så vis går supportavdelningen till grunden med problemet och använder double loop-lärande 

(Argyris, 1982) och tar vid i lärandecykelns andra steg då de anställda upptäcker själva problemen 

som utgör första fasen. Däremot ser personal endast förändringen men aldrig bakgrunden till 

varför problemet uppstod och upplever därför bara den första fasen i lärandecykeln. (Kolb, 1984) 
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På serviceorganisationen föredrar respondenterna FSF, FC, FCA att diskutera direkt med 

supportavdelningen vid eventuella problem men oftast innebär detta mer tekniskt komplicerade 

delar av systemet och i dessa fall ringer de till den externa support som finns. På Uplands vapen 

numer hålls inga formella eller informella möten för att ventilera problem som uppkommer i 

arbetet (ATV, AT). De begränsas på så vis till att bara använda single loop-lärande då de inte får 

utrymme att diskutera deras upplevelser i affärssystemet. På Orfeus så ansvarar apotekschefen 

AC för att vika tid till organiserade möten. Där går de bland annat igenom svårigheter i 

användandet av ExAGT för att de anställda ska kunna få meddela problem och AC ska kunna 

förmedla information om uppdateringar. (AC) 

 

6. Slutsats  

Nedan presenteras de slutsatser vi drar med utgångspunkt i studiens problemformulering om 
vilka tillvägagångssätt som företag kan använda för att främja lärande inom en organisation när 
den befinner sig i andra vågen. Avslutningsvis ges förslag till framtida forskning. 

Frekventa användare av affärssystem har i denna studie mer erfarenhet av systemet då de har 

mycket eget ansvar och därför reflekterar själva över bakgrunden till problem. De arbetar väldigt 

självständigt och kan då experimentera fram lösningar eller ta hjälp av kollegor för att 

tillsammans reflektera över orsaken till problem som dyker upp. Skillnader återfinns mellan 

frekventa användare och de som har mindre vana att arbeta med affärssystemet. Ett 

sammantaget konstaterande är att eget ansvar över utförandet av sina arbetsuppgifter leder till 

att personen i stor utsträckning begrundar anledningen till svårigheter den möter och testar sig 

fram vilket forskning av Kolb (1984) pekar på är innebörden av ett idealiskt lärande. Erfarenhet, 

såsom tidigare utbildning, påverkar också lärandet inom Apoteksgruppen där klara skillnader i 

förkunskap om programmering innebar ett större och mer djupgående lärande än för resten av 

respondenterna då förståelsen för affärssystem redan fanns. Vidareutbildning med 

diskussionsmoment skapar även det en annan erfarenhet som kan påverka hur lärande ser ut 

inom Apoteksgruppen där vidareutbildning erbjuds till personal med specifika ansvarsområden. 

Detta genererar reflektion över problem och en djupare kunskap inom ExAGT. Användandet 

förbättras då för den individ som genomfört utbildningen men det påverkar även nära kollegor 

som vid ett senare skede kan få den nya kunskapen återberättad till sig.  

 

Bristande kunskap leder många gånger till att en workaround skapas, speciellt för respondenter 

med stor vana inom affärssystem då de gärna experimenterar för att lösa problem. Workarounds 
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prioriteras inte alltid som ett stort problem för verksamheten och måste inte åtgärdas direkt och 

får därför fortsätta att användas utan att åtgärd vidtags. Det finns en risk med att användarna av 

affärssystem fortsätter att använda temporära lösningar då organisationer inte utnyttjar 

affärssystemets fulla potential med dess inbyggda best practice-lösningar som anses vara bäst för 

företaget. Både formella och icke formella workarounds skapar ny kunskap som i ett senare 

skede dessutom kan påverka lärandet av nya rutiner. 

 

Eftersom Apoteksgruppen är uppbyggd så att deras anställda har som uppgift att enbart utföra 

arbetsrollens sysslor är det då svårt för dem att få tid till att reflektera över bakgrunden till 

eventuella svårigheter eller själva användandet av affärssystemet. Andra delar av organisationen 

löser i stället problemen åt dem. Ett effektivt lärande enligt Argyris (1982) och Kolb (1984) ser vi 

därför på organisationsnivå då hela verksamheten genomgår samtliga steg i Kolbs lärandecykel 

samt att Argyris’ single- och double loop-lärande används. Individerna med lite användartid inom 

ExAGT har därför inte lika stor förståelse för affärssystemet och konsekvenser av deras agerande 

inom systemet därför uppmärksammar de enbart problemet i enlighet med single loop-lärande 

(Argyris, 1982) eller lärandecykelns första steg (Kolb, 1984) och om inte en kollega kan berätta 

lösningen ringer de den interna supportavdelningens personal. 

 

Vi ställer oss dock frågande till om det verkligen är nödvändigt att varje person lär sig på ett 

effektivt sätt. Apoteksgruppen tillhandahåller i stället lösningarna i form av support, manualer 

och utbildning av utvalda medarbetare som kan vidareutbilda sig och därför lära sig enligt både 

single- och double loop. På så vis upprätthålls inlärningen på apoteken i sin helhet så att 

verksamheten fungerar. Däremot identifieras problematik med att lärandet inte är perfekt på alla 

håll då samtliga medarbetare inte förstår hur deras handlande påverkar resten av 

organisationen. Särskilt centralt för just Apoteksgruppen är personalens upplevda problem med 

varuhantering som anses krånglig och där medarbetare fått erfara problem som inneburit 

merarbete och kostnader. En möjlighet för anställda på Orfeus är att ventilera svårigheter under 

formella möten som upprättas. Här uppmärksammas en möjlighet till double loop-lärande även 

för de apoteksanställda utan eget ansvarsområde. Det är även ett tillfälle för Apoteksgruppen 

som organisation att lära sig, utöver supporttelefonsamtalen som görs, via de åsikter från de 

anställda som kan återkopplas till systemförvaltare för att förbättra ExAGT. På 

serviceorganisationen används inte den interna supporten utan de har möjlighet att nyttja den 

kostsamma externa supporten, tillhandahållen av CGI. Det gör att serviceorganisationen internt 

försöker lösa problemen och därför ökar kunskapen och i förlängningen kompetensen. Detta är 

något som också påverkar lärandet inom hela organisationen då manualer nu upprättas 
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systematiskt för att göra alla rutiner officiella så att Apoteksgruppen kan börja arbeta mer 

enhetligt. 

 

6.1 Studiens bidrag och förslag till forskning 

Denna studie har genom att belysa situationen inom Apoteksgruppen bidragit till ökad förståelse 

kring hur lärande kan fungera och hur det kan påverka det dagliga användandet av affärssystem.  

 

Då studien är begränsad när det kommer till tid kan generaliserbarheten ifrågasättas när det 

kommer till andra organisationers lärande i andra vågen. Dock eftersom att studien utfördes med 

personer engagerade i affärssystemets förbättringsarbete tror vi att det är möjligt att säga att 

bilden i stor utsträckning är representativ för företaget. På grund av studiens begränsade 

omfattning vore det därför intressant att undersöka samma fråga med kvalitativ metod av ett 

större urval. För att en utvärdering ska kunna genomföras med avseende på ytterligare förståelse 

för hur kunskaper utvecklas kan vidare lärdom om hur de anställda lär sig ExAGT studeras mer 

objektivt via observation. De intervjusvar denna studie behandlat kan ses mer subjektiva än 

utfallet av just en observation. Det är då också möjligt att få tillgång till andra typer av 

information som exempelvis hur processen rent praktiskt går till. Studien kan då bidra med en 

bättre helhetsbild av verksamheten och det är då möjligt att i större utsträckning förstå 

användarnas situation. Då vi sett att intern support är viktigt för lärande inom Apoteksgruppen 

och den externa supporten är mindre användbar kan studier på andra företag undersökas där 

bara extern support används. 
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8. Bilagor 

Intervjufrågor 

Inledande och generella frågor: 
Vad har du för arbetstitel? 
Vilken avdelning arbetar du på? 
Hur länge har du haft din nuvarande position på företaget? 
Jobbade du på företaget innan de nya affärssystemen infördes? (om ja: arbetade du även med det 
gamla systemet?) 
Vilka affärssystem använder du dig av i ditt arbete? 
Hur ofta använder du affärssystemen? Ge exempel på sammanhang! 
Använder du alla delar av systemen? 
Hur länge har ni inom er avdelning använt de nya affärssystemen? 
 

Utbildning (förutsättningar inför andra vågen): 
Har du fått någon utbildning och/eller träning i det nya affärssystemen som infördes? (om ja, se 
frågor nedan) 

- Hur utfördes den? (praktiskt, teoretisk, webbaserad?) 
- Hur lång var utbildningen? 
- Finns det någon typ av träning/utbildning som du saknar? 
- Upplever du utbildning som användbar? 
- Känner du att du saknar information i utbildningen om hur affärssystemen 

fungerar? 
- Känner du att du har behov av mer utbildning i affärssystemen? 

 

Inställning till affärssystemen: 
Vilka för- och nackdelar ser du med de nya affärssystemen? 
Hur upplever du att den generella inställningen är till affärssystemen? 
 

Användandet av affärssystemet: 
Gör företaget några uppdateringar i affärssystemet? (om ja: hur påverkas du av dem?) 
Hur upplever du att det är att använda affärssystemet? Logiskt? Lättanvänt? 
Finns det aktiviteter inom affärssystemen du önskar att du kunde göra som de inte tillåter? (om ja: 
hur löser du sådana situationer? 
Finns det moment du önskar att du kunde slippa utföra för att genomföra dina arbetsuppgifter? (om 
ja: hur tacklar du det? 
Hur känner du att tiden räcker till för de arbetskrav som ställs på dig? 
Hur upplever du att ditt användande av affärssystemen påverkas av mer eller mindre stressiga 
perioder? 
Hur upplever du att din användning av affärssystemen påverkar andra delar av företaget? 
 

Problemlösning: 
Om ställs inför en situation när du använder affärssystemen som du inte vet hur du ska hantera, hur 
går du tillväga?  

- Löser du problemet själv, frågar du en kollega, chef eller support? 
Går det att improvisera en tillfällig lösning själv? 
När problemet är löst, får ni någon uppföljning på vad som faktiskt hänt? 
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Feedback: 
Hur lämnar du feedback gällande affärssystemen? 
Hur ska du sköta feedback? Finns det någon plan över hur kommunikationen ska skötas? 
Hålls det möten för att ventilera eventuella problem och förslag till förbättringar med 
affärssystemen? (om ja: formella/informella?)  
Hur anser du att den typen av kommunikation ni använder fungerar? 
Upplever du att de överordnade lyssnar på den feedback du ger? 
Hur upplever du din egen inverkan på förändringar i affärssystemen? 
Har det hänt att du fått påbackning av ditt användande av affärssystemet? 
 
 

Frågor till Helena utöver dem ovan nämnda: 
Vilka affärssystem finns inom organisationen? 
Hur fungerar supportavdelningen? 
Hur fungerar förbättringsarbetet av affärssystemen inom företaget? 

 

 

Affärssystemets uppbyggnad 
 
Schematisk bild av ExAGT:s moduler, skickad från Helena Ek, 2013-12-13 

 


