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Sammandrag

Information flödar genom samtidens organisationer och behöver systematiskt kontrolleras. Genom 

att implementera Enterprise Resource Planning Systems, även kallat ERP-system, kan företag 

enklare samla upp, strukturera och utnyttja all denna flödande information i ett och samma 

informationssystem. Majoriteten av alla företag misslyckas dock att fullständigt integrera ERP-

systemet med sina vardagliga rutiner. Tidigare forskning tyder på att den utbildning slutanvändarna 

får och ett kontinuerligt ifrågasättande av organisationens värderingar, även kallat double-loop 

learning (DLL), påverkar organisationens möjlighet till en fullständig integration. Genom en 

kvalitativ flerfallsstudie på olika företag inom detaljhandeln, alla användare av samma ERP-system,

har denna studie undersökt vilken roll utbildningsfasen spelar för att DLL ska uppstå vid en ERP-

implementation. Resultaten tyder på att den kunskap systemanvändarna förvärvar inom informella 

sammanhang i större utsträckning resulterar i DLL. Samtidigt har den formella utbildningens 

omfattning och djup fungerat som ett förutsättande fundament för informell utbildning. Framtida 

forskning skulle gynnas av att komplettera uppsatsens resultat via intervjustudie med observation 

som undersökningsmetod.

Nyckelord: ERP-system, informationssystem, double-loop learning, ERP-implementation, 

utbildning, lärande.
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1. Inledning

1.1 Introduktion

Stora mängder data flödar dagligen genom organisationer runt om i världen. Att hantera denna data 

har länge varit ett problem, som inte verkar försvinna (Davenport, 1998; Hedman & Henningson, 

2008). Informationstekniken utvecklas snabbare än någonsin och turbulensen i organisationers 

miljöer ökar hela tiden. Organisationers behov av att hantera all denna information under dessa 

förhållanden kan underlättas genom att implementera ett Enterprise Resource Planning System, 

vilket vanligen förkortas till ERP-system (Davenport, 1998; Earl, 1998; Grabot et al., 2008). 

Tidigare har olika delar av organisationer arbetat med egna informationssystem, vilka har drivits 

separat från varandra (Kallunki et al., 2011). Ett ERP-system ämnar hantera och koordinera alla 

resurser inom organisationen samt samla all information som skapas av företagets affärsprocesser 

tillsammans med information skapad av externa faktorer (Davenport, 1998; Grabot et al., 2008; 

Kallunki et al., 2011). Att behålla kontroll över intern information och externa faktorer i 

organisationens miljö är  viktigt för att överleva om företaget befinner sig en volatil miljö i ständig 

förändring (Morgan, 2006).

Att implementera ett ERP-system är en stor investering företag genomför i syfte att öka 

effektiviteten, produktiviteten och minska kostnaderna. Effekter som naturligtvis är önskvärda, men

däremot långt ifrån en garanti. Tidigare undersökningar påvisar att majoriteten av de undersökta 

företagen antingen slutade använda eller återimplementerade ERP-systemen inom ett eller två år 

(The Standish Group, 2013; Wang et al., 2014). Enligt Jasperson et al. (2005) kan organisationer 

uppnå avsevärda ekonomiska vinster genom att kontinuerligt uppmuntra och tillåta användarna att 

förändra och förbättra det redan implementerade systemet. Denna typ av organisatoriska beteende 

eller inlärningsprocess, benämns av Argyris och Schön (1974) som double-loop learning, 

hädanefter förkortat DLL. Vidare har det visats att de anställdas utbildning i affärssystemet, bland 

andra faktorer, avsevärt påverkar avkastningen företag får på investeringar i IT (Dedrick et al. 

2003). 

I detaljhandeln sker ideligen förändringar vad gäller konsumenternas krav på butikers sortiment, 

service, flexibilitet och tillgänglighet (Blomquist et al., 2014). Branschen präglas av hård 

konkurrens i och med e-handelns utbredning, samtidigt som kunder inte längre väljer att lägga lika 
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stor del av sin privata konsumtion inom detaljhandeln (Bergström, 2002; Lennartsson, 2014). 

Nyckeln till ökad konkurrenskraft innefattar effektivare användning av lokaler, personal och andra 

resurser (Blomquist et al., 2014). Företag som H&M, Indiska och Stadium har alla implementerat 

samma affärssystem, vilket fokuserar på att möta detaljhandelns konkurrens, samt utveckling inom 

e-handeln och mobilmarknaden (Brightstep, 2015; H&M, 2012). 

Denna uppsats har undersökt detaljhandelns relation till ERP-implementering och två av de aspekter

som främjar implementationen. För det första kan, som tidigare nämnt, en kontinuerlig förändrings- 

och förbättringsprocess från systemanvändarnas sida avsevärt påverka ERP-implementationen. För 

det andra kan även användarnas utbildning inom informationssystemet ha en avgörande betydelse. 

Genom en flerfallsstudie av fem olika detaljhandelsföretag, alla med en färdig implementation av 

samma ERP-system, hittades starka tendenser på att utbildningens omfattning och karaktär påverkar

användarnas möjlighet till en kontinuerlig förbättringsprocess av ERP-systemet.

 

1.2 Problemformulering

Redan under 70-talet debatterades olika lösningar för de problem som uppstod vid implementering 

av informationssystem. Argyris (1977) efterfrågade mer lättförståeliga, lätthanterliga system och 

bättre utbildning bland användarna, vilket skulle generera en konstant förbättringsprocess av 

systemen. Än idag visar forskningen inom sociomateriality bristande fokus på de sociala 

aspekterna, såsom verksamhetsprocesser, vid organisatorisk förändring, bland annat vid 

implementationer av informationsteknologi (Iveroth, 2015; Orlikowski & Scott, 2008). Davenport 

(1998) påpekar att ERP-system, även om de kan skräddarsys till en viss gräns, i grunden är en 

generisk mjukvara som erfordrar att företaget anpassar sina affärsprocesser till systemkraven. 

Vid implementationen av informationsteknologi pressas projektledare att hålla sina projekt inom 

den planerade budgeten och förutbestämda tidsramen, vilket gör att utbildningen blir lidande 

(Iveroth, 2015; Markus et al., 2000). Med andra ord förväntas ERP-systemen autonomt generera 

avkastning, endast genom sin existens. Att så inte alltid är fallet demonstrerade CIO Magazine då de

radade upp tio misslyckade ERP-implementationer där bland andra Nike, Hewlett-Packard och 

Hershey Foods investerade miljardbelopp i nya affärssystem (Wailgum, 2009). De orealistiska 

kalkylerna och överoptimistiska centraliseringsförsöken medförde ytterligare miljardförluster i 

utebliven försäljning och fallande aktiekurser. 
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Inom detaljhandeln tvingas affärer och designers, i enlighet med kundernas efterfrågan, öka sin 

tillgänglighet via internet och samtidigt behålla samma standard i sina butiker. För att klara av det 

nuvarande affärsklimatet krävs en välfungerande distributionskedja och lättillgängliga affärssystem,

såsom ERP-system, vilka länkar samman företagets processer (Benady, 2014; Zentes et al., 2012). 

Som tidigare nämnt har svenska H&M, Indiska och Stadium på senare år valt att implementera nya 

ERP-system för att anpassa sig till kundernas inköpsvanor via online-shop och mobilmarknaden. 

Därför är det av intresse att undersöka hur detaljhandelsföretag parerar problematiken vid ERP-

implementationer. Då utbildningsfasen och en kontinuerlig förändrings- och förbättringsprocess 

anses vara två essentiella grundstenar vid ERP-implementationer, är det även relevant att undersöka

vilken roll den ena grundstenen har för den andra. 

1.2.1 Forskningsfråga

Vilken roll spelar utbildning för att double-loop learning ska uppstå vid ERP-implementationer? 

1.3 Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka utbildningens roll i ERP-implementationer, samt beskriva 

sambandet mellan utbildningen och DLL. Tidigare forskning inom ERP-implementationer har 

belyst vikten av en lärande organisation (Hedman & Borell, 2004; Wu et al., 2006), likväl som 

utbildningens betydelse för en framgångsrik implementation (Wu et al., 2006). Genom att 

undersöka användarnas uppfattning om utbildningens omfattning och innehåll, samt dess effekt på 

komponenterna som utgör DLL, kombineras två av de viktigaste aspekterna, vilka anses vara vitala 

vid ERP-implementationer. 

1.4 Teoretisk och praktisk relevans

Det finns omfattande tidigare forskning om ERP-system och organizational learning med fokus på 

både implementation och konsekvenser efter implementationen (Argyris, 1977; Hedman & Borell, 

2004; Schmidt et al., 2011; Wu et al., 2006). Uppsatsförfattarna har dock inte hittat forskning om 

utbildningens roll för DLL vid ERP-implementationer. Tidigare forskning har även lyft fram vikten 

av att inkludera lärande som en faktor vid undersökningar om ERP-implementationer (Argyris, 

1977; Boudreau, 2003). Således ger detta arbetet en teoretisk relevans. 

Uppsatsens praktiska relevans grundas i att en stor andel av ERP-implementationer misslyckas (The

Standish Group, 2013) samt att detaljhandeln präglas av kraftig konkurrens och volatilitet 

(Bergström, 2002; Blomquist et al., 2014; Lennartsson, 2014). Det senare ställer stora krav på 
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organisationers informationshantering, vilket ett flertal organisationer inom detaljhandeln nyligen 

valt att hantera genom att implementera nya affärssystem (Brightstep, 2015; H&M, 2012). Ett nytt 

ERP-system ställer stora krav på att användarna snabbt inhämtar kunskap om både de tekniska 

funktionerna och arbetsprocesserna som stöds av systemet (Schmidt, 2011). Studiens praktiska 

relevans är således att ge en förståelse för utbildningens roll i ERP-implementationer och vilka 

konsekvenser DLL har för organisationen.
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2. Teoretiskt ramverk

2.1 Definition av ERP och dess implementation

Ett ERP-system implementeras för att integrera en organisations funktioner till en gemensam 

informationsstruktur (Davenport, 1998; Grabot et al., 2008; Kallunki et al., 2011) och avser öka 

kontrollen över organisatoriska processer (Hanseth et al., 2001). Tidigare har informationen i en 

organisation varit uppdelad i ett flertal informationssystem som inte har varit integrerade med 

varandra. ERP-system ämnar därför öka effektiviteten av resurs- och informationshantering samt 

underlätta organisationens möjlighet att behålla kontroll över denna hantering. Systemen förväntas 

effektivisera organisatoriska processer, som i sin tur ska leda till att organisationen kan uppnå de 

uppsatta målen för verksamheten (Grabot et al., 2008; Kallunki et al., 2011).

Att implementera ett ERP-system är en stor investering för organisationer och kan vara extremt 

kostsamma att utveckla och underhålla (Davenport, 1998; Grabot et al., 2008). De förväntade 

effekterna av ett ERP-system är naturligtvis önskvärda, men det är mer sällan än ofta de uppnås 

(The Standish Group, 2013). En implementation av ett ERP-system kommer med minst lika hög 

risk som belöning. Något som ofta ligger till grund för misslyckade implementationer är 

organisationernas misslyckande att förena de teknologiska funktionerna av affärssystemet med 

företagets behov (Davenport, 1998; Grabot et al., 2008; Iveroth, 2011).

Den inledande fasen av implementationen, även kallad the project phase, består av 

mjukvarukonfigurering och systemets installation genom organisationen. Under den efterföljande 

fasen, the shakedown phase, övergår företaget från att ERP-systemet är “live” till att de 

operationella processerna återgått till normalt eller önskat tillstånd. The onward and upward phase 

är den sista fasen, där företaget om möjligt skördar frukten från det nya systemets effekter och 

börjar planera nästkommande förbättringar i affärsmässig och teknologisk utveckling (Markus et 

al., 2000). Vid en ERP-implementation krävs det att användarna snabbt får de tekniska färdigheter 

som krävs för att hantera systemet. Tekniska färdigheter räcker dock inte hela vägen. Användarna 

måste även erhålla kunskap om de nya affärsprocesser som eventuellt uppstår när organisationen 

tvingas anpassa sig till ERP-systemet (Schmidt, 2011). 
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2.2 Formell och informell inlärning

Lärande inom organisationer har under de senaste decennierna blivit en viktig strategisk faktor i den

globala konkurrensen. Inlärning på arbetsplatsen är en drivande del av denna process, vilken har 

påverkats av de ökande förändringarna i det organisatoriska landskapet (Manuti et al., 2015). Detta 

område har varit fokus för forskning i flera olika discipliner vilket har skapat många definitioner av 

inlärning på arbetsplatsen, vilket i sin tur skapar motivation för en explicit förklaring av inlärning. 

Enligt Sambrook (2005) finns det två typer av inlärning på arbetsplatsen; Learning ’at’ work och 

Learning ’in’ work, där den tidigare behandlar formell inlärning och den senare informell inlärning. 

Formell inlärning består av exempelvis planerade kurser, vilka ämnar att hjälpa individer erhålla de 

specifika kunskaper och färdigheter som krävs för att de ska kunna utföra sina jobb med goda 

resultat (Manuti et al., 2015; Sambrook, 2005). Fortsättningsvis ska den formella inlärningen ledas 

av en utnämnd lärare eller handledare och följa ett särskilt ramverk (Manuti et al., 2015). Informell 

inlärning behandlar de kunskaper och färdigheter som inte enbart skapas genom organiserade 

utbildningar, utan framförallt i samband med individers arbete och de problem som uppkommer i 

arbetet efterhand (Manuti et al., 2015). Denna uppsats kommer att behandla både formell och 

informell inlärning av ERP-system.

2.3 Double-loop learning

Idén om organizational learning presenterades för första gången år 1963. Denna teori framställer 

organizational learning som en funktion av erfarenheter och att en organisations framgång mäts 

genom att dess förmåga att klara mål (Kessler, 2013). Senare forskning har bidragit till att 

organizational learning prioriteras vid skapandet och styrandet av organisationer för att kunna 

hantera utmaningarna av en föränderlig och turbulent omvärld (Morgan, 2006). Enligt Argyris och 

Schön (1974) finns det två typer av lärande i organizational learning; Single- och double-loop 

learning, vilka fortsättningsvis förkortas SLL respektive DLL. Den tidigare innebär att 

organisationer kan skanna sin omgivning, skapa mål, vidta de nödvändiga åtgärderna och slutligen 

mäta resultaten. SLL är den vanligaste formen av organizational learning, medan DLL har visat sig 

vara svårare att uppnå. 

För att uppnå DLL måste organisationer ständigt ifrågasätta nuvarande normer och 

verksamhetsprocesser, vilket ämnar generera nya och bättre lösningar. Processerna i DLL består av 

att jämföra den insamlade informationen med de nuvarande normerna och verksamhetsprocesserna 

för att sedan ifrågasätta om det verkligen är den optimala lösningen. Därefter genomförs en lämplig 
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åtgärd, med syftet att byta ut den ifrågasatta processen (Argyris & Schön, 1974).

Argyris (1976a) gjorde liknelsen mellan att en termostat kan lära sig när temperaturen i rummet går 

över eller under den inställda temperaturen för att sedan korrigera värmen och SLL. Termometern 

kan dock inte ifrågasätta den inställda graden, om den bör mäta temperaturen eller om det finns en 

mer effektiv process. För att göra detta måste termometern kunna ifrågasätta sig själv, vilket skulle 

indikera en kapacitet för DLL.

En uppnådd DLL bör resultera i ökad effektivitet rörande beslutsfattande eller skapandet av 

riktlinjer vid beslutsövervakande. Det bör även leda till en ökad sannolikhet att felaktigheter och 

misstag kommuniceras öppet, för att sedan vara en del av lärandeprocessen (Argyris 1976b). I sin 

modell om hur DLL fungerar, beskriver Argyris och Schön (1974) sambandet mellan Governing 

Variables, Action Strategies och Consequences på följande vis:

Figur 2.1 - Double-loop learning, baserad på Argyris och Schöns (1974) modell.

Den första komponenten i Figur 2.1, Governing Variables, är de grundläggande värderingarna, mål 

eller det konceptuella ramverk en aktör agerar i riktlinje med eller fattar sina beslut på. Exempelvis 

kan en styrande variabel vara: fria och informerade val. Denna variabel ska sedan styra aktörens 

agerande, här benämnt som Action Strategies, genom förslagsvis gemensamma och utförliga 

kontroller av arbetsuppgifter. En sådan typ av arbetsstrategi skulle alltså utgöra den andra 

komponenten i Figuren 2.1. Den slutgiltiga komponenten, Consequences, syftar till vad man med 
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sin arbetsstrategi uppnår. I det här exemplet ska gemensamma och utförliga kontroller av 

arbetsuppgifter motverka defensiva relationer mellan individer och främja gruppdynamik. Med 

denna typ av kausalitet bör lärande i form av DLL uppstå enligt Argyris och Schöns (1974) modell. 

Genom att konsekvent ifrågasätta de värderingar som styr aktörens agerande och omforma dessa 

variabler, baserat på tidigare konsekvenser och utfall, möjliggörs en konstant utveckling och 

effektivisering av aktörens processer (Argyris & Schön, 1974). 

Vilka resultat en individ kan uppnå beror alltså på de grundläggande värderingar denne har. Är 

målet inte specificerat i de tankebanor som främjar DLL, kommer det naturligtvis försvåra 

möjligheterna till dess uppkomst. Dock kan en ytterligare faktor komplicera vilka Action Strategies 

en individ väljer att utnyttja. Andemeningen i detta fenomen kan sammanfattas i ett citat från John 

Selden (1689): “Preachers say: ‘Do as I say, not as I do’”, ett ordspråk som kan spåras tillbaka till 

tidiga bibliska skrifter. Med andra ord kan en individ förespråka en viss teori, av Argyris och Schön 

(1974) kallad espoused theory, medan denne praktiserar en annan, av Argyris och Schön (1974) 

kallad theory-in-use. 

2.4 Relationen mellan lärande och ERP-implementationer som förändringsprocesser

Tidigare forskning inom ERP-system har konstaterat en negativ effekt på produktivitet direkt efter 

implementationen (Argyris, 1977; Schmidt et al., 2011; The Standish Group, 2013). Detta negativa 

fenomen var mest förekommande när teknologin användes för att hantera komplexa och 

ostrukturerade problem inom organisationen (Argyris, 1977). Inom tidigare forskning som 

behandlar relationen mellan tekniska och sociala element har ett flertal andra anledningar till denna 

ineffektivitet presenterats; inget stöd från ledningen, bristande involvering av användare, 

företagsledares fokus på tekniska aspekter och för komplexa system (Argyris, 1977; Davenport, 

1998; Iveroth 2011; Schmidt et al., 2011). För att undersöka detta problem på djupet måste social-

teknologiska aspekter ses som ett mer kritiskt problem inom ERP-implementationer. Vidare krävs 

även att faktorer relaterade till inlärning inkluderas vid forskningen om ERP-system, i syfte att öka 

förståelsen för den problematik som uppstår vid implementationen (Argyris, 1977; Boudreau, 

2003).

En ERP-implementation är en stor förändringsprocess, vilken ofta påverkar både 

organisationsstruktur och verksamhetsprocesser (Grabot et al., 2008). Vid ERP-implementationer 

har företagsledare en viktig roll som stöd till processen samt för att implementationen ska vara 

genomförbar (The Standish Group, 2013). Företagsledare måste möjliggöra lärande, speciellt DLL, 
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för att förändringen ska bli lyckad, men även tillåta formell utbildning för att göra det nya beteendet

till en del av den sociala strukturen i organisationen (Argyris, 1977; Iveroth 2015). Det är viktigt att 

det finns utrymme under förändringen för de inblandade att ifrågasätta existerande ramverk och 

verksamhetsprocesser som ett första steg till DLL. Ett nytt ERP-system kommer leda till misstag, 

vilka inte bör bestraffas utan ses som en del av inlärningsprocessen (Iveroth, 2015). Att inkorporera 

och diskutera misstag i denna process minskar risken för defensiva beteenden och bidrar till effektiv

problemhantering som enligt Argyris och Schön (1974) kan främja DLL. Om användare inte 

adresserar problem inom organisationen kan det leda till underanvändning av systemet och ett 

bestående beteendemönster av SLL. Det önskade beteendet förändringsprocessen ska leda till bör 

stärkas genom formella utbildningar, övningar och workshops (Iveroth, 2015). DLL är dock ingen 

engångsföreteelse utan en pågående process som fortsätter efter implementationen (Morgan, 2006). 

Slutsatsen från tidigare forskning är att utbildningsfasen i förändringsprocessen kan ses som en 

möjliggörande fas för DLL. 

2.5 Sammanfattning och Analysmodell

ERP-system har under senare år blivit standard på de företag inom detaljhandeln som vill utstå den 

hårda konkurrensen och konsumenternas ökade krav. Rent generellt misslyckas majoriteten av alla 

ERP-projekt med fullständig implementation av systemen enligt de ursprungliga förväntningarna. 

Utbildningsfasen i systemen och förmågan att uppnå DLL har, enligt tidigare forskning, avgörande 

betydelse för fullständig systemintegration. Utbildningen sker både formellt, i form av planerade 

och organiserade kurser, och informellt, då individerna lär sig genom systemanvändandet och 

interaktionen med kollegor. Det organisatoriska lärandet delas upp i SLL och DLL, där det senare 

innebär en konstant förbättringsprocess genom ifrågasättande av företagets värderingar och 

strategier.

ERP-implementationen delas upp i tre faser: the project phase, the shakedown phase och the 

onward and upward phase. Den första fasen präglas av formell utbildning, medan den andra och 

tredje utmärks av mer informell utbildning. Det är även först under de två senare faserna, när 

systemet praktiskt tillämpas, organisatorisk lärande har möjlighet att uppstå (Markus et al., 2000). 

Vilken typ av lärande, SLL eller DLL, beror på hur organisationen arbetar med de tre 

beståndsdelarna: Governing Variables, Action Strategies och Consequences. 

Nedan följer en analysmodell baserad på tidigare litteraturgenomgång. Modellen ämnar förklara 

sambandet mellan de två aspekter som, enligt tidigare forskning, är bland de mest inflytelserika för 
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en lyckad ERP-implementation. Modellens grå rutor representerar beståndsdelar och de svarta 

rutorna representerar studiens huvudkoncept. Koppling 1 visar de två olika typerna av utbildning, 

informell och formell, uppsatsen kommer att behandla. Därefter kommer studien undersöka 

utbildningens påverkan på lärandet, angivet av koppling 2. Koppling 3 demonstrerar att lärande 

antingen sker i form av SLL eller DLL. Den fjärde och sista kopplingen visar de beståndsdelar som 

utgör SLL och DLL. Det empiriska materialet kommer att undersökas utifrån nedanstående 

analysmodell för att studera vilken roll utbildning har för att DLL ska uppstå vid ERP-

implementationer.

Figur 2.2 - Analysmodell
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3. Metod

3.1 Forskningsdesign

Ursprungsansatsen för uppsatsen var deduktiv, vilken grundar sig i SLL och DLL hämtade från 

Argyris och Schön (1974), för att sedan applicera teorin på det empiriska materialet. Efter den 

empiriska datainsamlingen ansågs dock att det teoretiska ramverket behövde revideras och 

omformas. Alvehus (2013) menar att en ren deduktiv ansats är ovanlig, då forskning ofta kräver en 

kontinuerlig bearbetning av det teoretiska materialet. Således motiverades abduktion som 

forskningsdesign som är en kombination av induktiv och deduktiv metod, vilken enligt Van de Ven 

(2007) används för att skapa ny eller utveckla existerande teori. 

I enlighet med Saunders (2009) passar semi-strukturerade intervjuer när författarna vill beskriva 

förhållandet mellan variabler, som i detta fall mellan DLL och utbildning vid ERP-

implementationer inom detaljhandeln. Vidare är även en kvalitativ studie att föredra framför en 

kvantitativ då forskningen syftar till att undersöka nyanserna i dessa förhållanden, snarare än 

numeriska förhållanden. Yin (2003) menar på att en flerfallsstudie föredras framför ett enskilt fall, 

då krav på studieobjektets unicitet och kritikalitet ställs, varför fler än en organisation undersökts. 

3.2 Val av respondenter och insamling av data

Fallstudien ämnar undersöka ett urval av organisationer vilka samtliga använder sig av samma 

ERP-system. Detta för att de genomgått samma typ av utbildning, använde samma utbud av 

tekniska funktioner och befann sig i samma bransch. För att fastställa de deltagande respondenterna 

i studien användes ett snöbollsurval, där författarna kontaktade systemleverantören och 

presenterade de organisatoriska egenskaperna som var passande för studien. Därefter gav 

systemleverantören förslag på, för studien, lämpliga kontaktpersoner inom organisationerna, vilka 

följaktligen kontaktades av författarna. Kontaktpersonerna ställde antingen upp själva eller uppgav 

kollegor som varit med under implementationen och därmed kunde besvara intervjufrågorna bättre. 

Att använda ett snöbollsurval är ett effektivt sätt att hitta lämpliga respondenter, då man genom att 

leta sig fram i ett befintligt nätverk av individer kan undvika den tidskrävande processen att hitta 

nya respondenter på egen hand (Alvehus, 2013). Då studien sökte individer som var med under 

implementationen av ERP-systemet var det svårt att på egen hand identifiera passande respondenter,

vilket även motiverade valet av urvalsmetod (Saunders et al., 2009). En risk med att använda 
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snöbollsurval är att man kan bli begränsad av ett nätverk av individer som redan känner varandra 

och därmed troligtvis, till viss del, delar samma syn på sin omgivning (Alvehus, 2013; Saunders et 

al., 2009). Studien är, delvis på grund av detta, utformad att undersöka fler än en organisation.

Det kvalitativa tillvägagångssättet i denna uppsats användes för att undersöka forskningsproblemet 

på djupet. För att göra detta krävs en insamlingsmetod som skapar en nyanserad bild av problemet 

(Saunders et al., 2009). Vidare diskuterar Markus et al. (2000) vikten av att undersökningar tar 

hänsyn till att olika svar kan erhållas beroende på vem man frågar. Med detta i åtanke genomfördes 

intervjustudien med respondenter från fem olika organisationer. 

Intervjuerna genomfördes på fem företag med en respondent från respektive företag. En ytterligare 

intervju genomfördes med systemleverantören i syfte att inhämta generell information om ERP-

systemet och dess utbildning. Då fokus ligger på den teoretiska generaliseringen, genomfördes 

tillräckligt många intervjuer för att se tydliga mönster i intervjuobjektens svar (Alvehus, 2013). 

Samtliga intervjuer utfördes på plats, vilket är fördelaktigt då kroppsspråk, pauser och tonfall kan 

analyseras, samt att studieobjekten är benägna att lägga ner mer tid än vid exempelvis enkäter (Bell,

2006). 

Organisation Respondent Titel Intervjuform Tidslängd

Företag 1 Respondent 1 Delägare Besöksintervju 39 minuter

Företag 2 Respondent 2 Butikschef Besöksintervju 33 minuter

Företag 3 Respondent 3 Butikschef Besöksintervju 29 minuter

Företag 4 Respondent 4 Butikschef Besöksintervju 30 minuter

Företag 5 Respondent 5 Butikschef Besöksintervju 31 minuter

Systemleverantör Respondent 6 Konsult Besöksintervju 26 minuter

Tabell 3.1 - Sammanfattning av intervjuer

3.3 Val av litteratur

Utbildningens påverkan på DLL efter implementationer av ERP-system är som tidigare nämnt ett 

outforskat område. Detta resulterade i att studiens första steg var en omfattande insamling av 

teoretiskt material för att hitta uppsatsens forskningsansats. Det teoretiska materialet samlades in 

genom en litteraturstudie, främst i Uppsala Universitetsbiblioteks olika databaser. Sökningarna 
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baserades på nyckelord såsom DLL, ERP-system och organizational learning, samt på erkända 

forskare och författare, exempelvis C. Argyris och T. Davenport, inom forskningsområdet. 

Diskussioner med forskare på Företagsekonomiska Institutionen på Uppsala Universitet har även 

resulterat i insamlingen av tidigare forskning inom området. Såväl litteraturens innehåll som dess 

källor har kontinuerligt granskats kritiskt under studiens gång.

3.4 Empirisk analysprocess

Efter insamling av empiriska data skapades ett dokument där data summerades, kategoriserades och

strukturerades. Då studiens empiri innebar verbala svar, i detta fall via öppna intervjufrågor, krävdes

denna form av indelning för att underlätta identifiering av individernas attityder (Saunders et al., 

2009). Via metoden fick författarna en överblick och data kunde enklare analyseras, vilket slutligen 

genererade en uppfattning om utbildningens betydelse för DLL.

Under analysprocessen identifierades tre olika teman; Anpassning, Kommunikation och 

Verksamhetsprocesser, utifrån vilka analysmodellen vidareutvecklades, se Figur 2.2. Temana lyfts 

fram i analysen då sambandet mellan utbildning och DLL var tydligast inom dessa teman. De tre 

komponenterna i Figur 2.1 Governing Variables, Action Strategies och Consequences kommer att 

analyseras inom respektive ovannämnt tema. På så vis trattades komponenterna ner i 

sammanfogade koncept baserat på respektive tema, istället för att granskas och bearbetas separat 

utifrån de tre komponenterna i DLL. Detta gjordes för att tydligare illustrera de olika effekterna 

DLL:s komponenter har på de identifierade temana då Governing Variables, Action Strategies och 

Consequences har ett nära samspel med varandra, se Figur 2.1. 

3.5 Operationalisering

Tidigare forskning om formell och informell utbildning har tillsammans med de tre stegen i Argyris 

och Schöns (1974) modell om DLL, bestående av Governing Variables, Action Strategies och 

Consequences, legat till grund för analysmodellen, presenterad under avsnitt 2.5. Utifrån denna 

analysmodell har exempel på intervjufrågor formulerats, presenterade i Tabell 3.2. Dessa 

frågeexempel har sedan under intervjuernas gång anpassats till respondent och ansvarsområde. 

Eftersom DLL är en pågående process, vilken uppenbaras mer eller mindre i olika steg av 

implementationen, var det svårt att ställa standardiserade och strukturerade frågor om hela 

inlärningsprocessen. Således har operationaliseringen delats upp i fem kategorier.
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Exempelfrågor 

kategoriserat 

efter 

analysmodellens

beståndsdelar

Formell
utbildning

Informell
utbildning

Governing
Variables

Action
Strategies 

Consequences

Hur lång var er 
utbildning inom 
det nya ERP-
systemet?
Känner du att 
utbildningen var 
tillräckligt lång?

Har ni lärt er det 
mesta genom 
“learning by 
doing”, genom 
andra kollegor?

Hur diskuteras 
problem som 
uppstår i 
systemet? Hur 
ser dialogen ut?

Vad gör du om 
det blir något fel 
i systemet som 
du kan lösa 
själv?

Vad gör du om 
det blir något fel 
i systemet som 
du inte kan lösa 
själv?

Vilka 
konsekvenser har
det nya systemet 
haft för dina 
arbetsuppgifter?

Fanns det något i
utbildningen du 
saknade eller 
tyckte var 
onödigt?

Känner du att du 
skulle vilja ha 
mer informell 
utbildning i 
systemet?

Efter en 
förändring skett i
systemet, hur ser 
uppföljningen ut?

I vilka situationer
använder du 
hellre något 
annat än 
systemet? (ex. 
post-it-lapp)

Hur er 
utbildningen 
påverkat 
problemlösninge
n på företaget?

Låg fokus under 
utbildningen 
endast på 
systemets 
funktioner eller 
också på nya 
arbetsprocesser?

Vad gör du om 
du har gjort 
något fel i 
systemet?

Känner du att 
utbildningen har 
lett till en mer 
öppen dialog om 
systemet som alla
kan förstå?

Känner du att du 
skulle vilja ha 
mer formell 
utbildning i 
systemet?

Hur åtgärdas 
problem? 
(kortsiktigt/långs
iktigt)
Vilka är delaktiga
i beslut om 
systemet/åtgärder
? (chefen, 
anställda, alla)

Känner du att 
utbildningen har 
påverkat er 
förmåga att lära 
er av era 
misstag?

Vad innebär det 
att (ej) kunna 
analysera och 
reflektera över 
era processer och
rutiner?

Tabell 3.2 - Sammanfattning av operationalisering

Den första kolumnen i Tabell 3.2, Formell utbildning, består av frågeexempel formulerade för att 

undersöka hur den formella utbildningen genomfördes. Frågorna ämnade att identifiera vad som 

ingick i utbildningen och hur utbildningens fokus såg ut. Därefter ställdes följdfrågor för att mer 

djupgående undersöka relationen till de tre stegen i Argyris och Schöns (1974) modell om DLL. 

Frågor om tekniskt respektive socialt fokus på utbildningen ställdes för att identifiera om 

utbildningen även inkluderade sociala aspekter eller endast tekniska funktioner.
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Den andra kolumnen i Tabell 3.2, Informell utbildning, innehåller frågeexempel skapade för att 

undersöka hur den informella utbildningen i respondentens organisation genomfördes. Frågorna 

ämnar identifiera i vilken utsträckning organisationens inlärning skedde genom informell 

utbildning, i förhållande till den kunskap införskaffad relaterad till formell utbildning. Vidare 

ställdes följdfrågor beroende på respondentens svar för att undersöka mer djupgående varför det såg

ut som det gjorde och hur den informella utbildningen gick till. Dessa intervjufrågor var viktiga för 

studien, då de identifierar vilken roll informell utbildning har haft för möjligheten att DLL ska 

uppstå.

Den tredje kolumnen i Tabell 3.2, Governing Variables, innehåller frågeexempel som ämnar 

undersöka varför respondenterna agerade på ett visst sätt. Frågor om problemhantering 

formulerades för att identifiera huruvida respondenterna var medvetna om hur de agerade när ett 

problem uppstår. Om en dialog uppstod, där organisationen kritiskt granskar den nuvarande 

situationen och varför problemet uppstod, skulle detta ha indikerat att organisationen har en 

problemhantering som ökar möjligheterna för DLL.

Den fjärde kolumnen i Tabell 3.2, Action Strategies, avser identifiera hur problemlösningen i 

organisationen såg ut. Frågeexemplen rör vilken möjlighet respondenten samt dennes kollegor hade 

att lösa olika typer av problem, hur problemen åtgärdades och om ERP-systemet tog hänsyn till 

organisationens verksamhetsbehov.

Den femte kolumnen i Tabell 3.2, Consequences, innehåller frågeexempel som formulerades för att 

identifiera vilka konsekvenser det nya ERP-systemet har haft, nya arbetsprocesser inkluderat, för 

det dagliga arbetet i organisationen. Frågor rörande utbildning och problemhantering formulerades 

för att identifiera vilken roll utbildningen har haft för konsekvenserna som har uppstått efter 

implementationen av ERP-systemet. 

3.6 Kritiskt tänkande

Författarna har varit medvetna om att respondenternas svar är subjektiva och att individerna kan ha 

förespråkat en viss teori men i själva verket praktiserar organisationen en annan. Detta är i enlighet 

med det som tidigare nämnt om espoused theory och theory-in-use (Argyris & Schön, 1974). 

Saunders et al. (2009) beskriver liknande situationer som subject error, där individer säger vad de 

tror att deras chefer vill att de ska säga. Författarna har hanterat detta metodfel genom att alla 
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respondenter i undersökningen varit anonyma. Subject error är viktigt att ta i beaktande då 

intervjustudie som forskningsmetod gör att en undersökning om vad som faktiskt pågår, utan 

subjektiva värderingar, kan vara svårt att undersöka. För att ytterligare försöka att eliminera 

espoused theory och subject error skulle en observationsstudie under en längre period kunnat 

genomföras. Detta då denna metod kan generera data vilka visar individers “verkliga” känslor och 

tankar samt vad som faktiskt pågår inom en social situation (Saunders et al., 2009). 

För att motverka uppkomsten av subject error och espoused theory intervjuades respondenter från 

fem olika organisationer, som alla arbetade med samma ERP-system. Detta gjordes för att skapa en 

mer nyanserad bild av utbildningens roll för DLL och på så sätt öka studiens tillförlitlighet. Genom 

att samla in empiriska data från ett flertal organisationer kunde fokus för studiens analys läggas på 

de mönster som uppkom, snarare än hur endast en organisation uppgav att de arbetar.

Kvalitativa studier blir ofta kritiserade för att resultatet inte går att generalisera, vilket många 

gånger är ambitionen med undersökningar (Alvehus, 2013; Bryman, 2011). Något som bör 

poängteras är att det inte går att dra lika precisa slutsatser om urvalet som vid kvantitativa studier 

med sannolikhetsurval (Alvehus, 2013; Bryman, 2011; Maxwell, 1997). Kvantitativ generalisering 

är dock inte den enda typen av generalisering som är möjlig att göra utifrån forskningsresultat 

(Alvehus, 2013; Bryman, 2011; Kjær, 1995; Klein & Myers, 1999; Maxwell, 1997; Walsham, 

1995). Alvehus (2013) hävdar att teoretisk generalisering handlar om att visa hur den teori 

undersökningen har resulterat i kan användas för att förstå åtminstone en kategori av fenomen. 

Denna typ av generalisering ämnar skapa förståelse för speciella förhållanden i en viss typ av 

organisation och utveckla förståelse för processer som sedan kan underlätta förståelsen av samma 

kategori (Alvehus, 2013). Denna uppsats ämnar bidra till ökad förståelse av likvärdiga fall som de 

undersökta i empirin. 
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4. Fallstudie

4.1 Bakgrund

För att få reda på utbildningens roll för möjligheten att DLL ska uppstå har denna studie undersökt 

fem olika företag, alla användare av samma ERP-system. Affärssystemet levereras, installeras och 

underhålls av en systemleverantör i Sverige. ERP-systemet innehåller ett kassaprogram och ett 

backoffice, det senare åtkomligt via internet. Systemet är anpassat för såväl mindre affärer som 

större butikskedjor. Orderhantering, e-handel, centrallager och inte minst kassasystemet är alla 

sammankopplade i ett system för att underlätta övervakning och bearbetning av verksamhetens 

dagliga affärsprocesser (Respondent 6, 2015). 

Under den empiriska insamlingsprocessen uppfattades, som tidigare nämnts, diverse mönster 

mellan företagen. Dessa mönster kunde under analysen identifieras som tre teman: Anpassning, 

Kommunikation och Verksamhetsprocesser. Varje enskild komponent i DLL har en relation till 

respektive tema. Därför återanvändes den teoretiska analysmodellen, med ett nyinkluderat tillägg, 

för att visuellt presentera temanas koppling till DLL:s komponenter, se Figur 5.1, 5.2 och 5.3. De 

tre temana presenteras för att på ett tydligare sätt besvara studiens forskningsfråga och syfte som är 

att undersöka vilken roll utbildning har för att DLL ska uppstå.

4.2 Formell utbildning

Den formella utbildning detaljhandelsföretag erhåller i det nyinköpta ERP-systemet sker generellt i 

anslutning till systemets implementation, med ett glapp på högst två månader, och är mellan en till 

fyra timmar lång. Utbildningen hålls normalt av systemleverantören i samband med 

implementationen. I undantagsfall eller vid nyrekrytering förrättar kundens erfarna personal en 

snabbkurs i ERP-systemet för obevandrade användare. Majoriteten av tiden läggs på 

backofficehantering, medan en timme ägnas åt hur kassasystemet fungerar. Efter implementationen 

håller kunden en kontinuerlig kontakt med systemleverantörens kundtjänst, vilken successivt avtar i

och med att kundens rutiner väl har integrerats med systemets funktioner (Respondent 6, 2015). 

Utbildningens fokus ligger främst på hur informationssystemets funktioner används rent generellt 

och inte lika mycket på vad företagen faktiskt kunde ha för nytta av specifika funktioner relaterade 

till sina affärsprocesser (Respondent 1, 2015; Respondent 2, 2015; Respondent 4, 2015). Detta 

resulterar i att företagen tvingas anpassa sig till och själva förstå systemets funktioner och dess 
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relevans för företagens behov och arbetssätt. Istället efterfrågades en verksamhetsanalys från ERP-

leverantören inför utbildningsfasen, vilket bättre skulle kunnat anpassa utbildningen till butikens 

vardagliga rutiner (Respondent 2, 2015). 

Hur många i butikspersonalen som utbildas, samt hur djupgående utbildningen är, beror på kundens 

ekonomiska och tidsmässiga resurser. Vissa företag väljer att endast utbilda en individ i ERP-

systemets funktioner. Som följd får resterande personal avsevärt mindre kunskap om hur backoffice 

fungerar, då ansvaret vilar på den utbildade individens axlar. Kassasystemet används av samtliga i 

butikspersonalen. Även i kassan infinner sig dock en bristande insikt i systemets funktioner, särskilt

när fel i systemet uppstår eller användaren begår misstag (Respondent 2, 2015). 

Majoriteten av butikscheferna anser att ytterligare utbildningstillfällen hade gagnat personalen, då 

de efter inledningsperioden var mer införstådda i systemets generella funktioner och hade kunnat 

fördjupa sig i de aspekter där kunskap saknades (Respondent 1, 2015; Respondent 2, 2015; 

Respondent 3; 2015; Respondent 4, 2015). Detta gäller speciellt efter att flertalet uppdateringar 

gjorts i systemet sedan första utbildningstillfället eller då organisationen växer och 

företagsledningen kräver nya verksamhetsprocesser med stöd från ERP-systemet. Delegering av 

ansvarsområden kan ske till personal som tidigare inte varit inblandade i exempelvis ekonomisk 

datarapportering (Respondent 3, 2015; Respondent 4, 2015).

Den formella utbildningen, ledd av systemleverantören, når inte alltid ut till alla anställda, oavsett 

om de är butikschefer eller kassapersonal (Respondent 3, 2015). Det som istället sker är att de 

individer som deltog i systemleverantörens formella utbildning för vidare kunskapen till ett antal 

andra individer i organisationen. Denna typ av intern formell utbildning räcker för användningen av

kassasystemet, då både de tekniska funktionerna och verksamhetsprocesserna som stöds är relativt 

oavancerade (Respondent 1, 2015; Respondent 2, 2015; Respondent 3, 2015). Däremot kräver 

användandet av backoffice mer omfattande utbildningar, något även den nuvarande butikschefen för

Företag 3 vittnade om:

“Då [när ny backoffice-personal anställs] skulle man absolut kunna skicka iväg dem på en lite mer 

formell utbildning. Det finns en del saker som jag idag inte har koll på, som man i sådant fall kunde

lära sig.” (Respondent 3, 2015)
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Detaljhandelsbranschen präglas av hög personalomsättning i butiken, vilket gör att en extern 

formell utbildning inte kan hållas för alla anställda i brist på pengar och tid (Respondent 3, 2015). 

Den externa formella utbildningen är dock viktigare för hanteringen av backoffice där de tekniska 

funktionerna och verksamhetsprocesserna är mer avancerade. När organisationen genomgår en 

förändring påverkas ofta verksamhetsprocesser som stöds av ERP-systemet, då det har en central 

roll i organisationen, vilket resulterar i ett behov av extern formell utbildning (Respondent 3, 2015).

Ett exempel på detta är att butikscheferna i Företag 3 har under det senaste året fått ökat ansvar att 

rapportera finansiella data från butiken till sina chefer. De har dock inte fått någon ny utbildning i 

rapportfunktionerna i backoffice, vilket gör det mycket svårt att förstå hanteringen samt identifiera 

fel och avvikelser när de tar ut rapporterna (Respondent 3, 2015). 

4.3 Informell utbildning

När implementationen av ERP-systemet var slutförd och den formella utbildningsfasen avklarad 

startade en fas av ”learning by doing”. Även om formell utbildning värderas högt för ett effektivt 

avstamp och en grundförståelse för affärssystemets funktioner, sker den största 

kunskapsinhämtningen vid användandet av systemet (Respondent 1, 2015; Respondent 2, 2015; 

Respondent 3, 2015; Respondent 5, 2015). I undantagsfallen då den formella utbildningen äger rum 

efter att ERP-systemet redan har lanserats, sätts en enorm press på användarens intuitiva förmåga 

att testa sig fram. Under denna period av användande präglas arbetet av “trial and error”, vilket kan 

innebära en frekvent och intensiv dialog med systemleverantörens supportavdelning. För att kunna 

utföra det dagliga arbetet i detta fall ställs höga krav på systemleverantörens förmåga att leverera 

högkvalitativ och lättillgänglig service (Respondent 1, 2015; Respondent 2, 2015; Respondent 4, 

2015). 

Hur stor andel av personalen som deltar i den formella utbildningen påverkade den informella 

utbildningens framsteg (Respondent 1, 2015; Respondent 2, 2015; Respondent 3, 2015). När 

flertalet anställda deltar i den formella utbildningen, möjliggörs en diskussion bland alla i 

personalen om hur de bör arbeta i systemet (Respondent 1, 2015; Respondent 3, 2015). En sådan 

informell inlärningsprocess nekas när endast en individ blir formellt utbildad (Respondent 2, 2015). 

Då den formella utbildningen inte innehöll processhantering eller sociala aspekter var det den 

informella utbildningen som skapade denna kunskap. Ett resultat av detta blev att processmanualer 

utvecklades inom organisationerna för hur det dagliga arbetet bör genomföras (Respondent 1, 2015;

Respondent 4, 2015). 
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En stor del av den informella inlärningsprocessen sker vid uppkomsten av problem och hur 

lösningar sprids vidare inom organisationen. Hanteringen av lösningar, som personalen kan använda

sig av i framtiden, kan spridas i organisationen genom veckobrev, mail och telefonsamtal. 

Alternativt sprids inte lösningen vidare inom organisationen, personen som har varit ansvarig för 

problemlösningen fortsätter helt enkelt att arbeta utan att reflektera över lösningen (Respondent 2, 

2015; Respondent 3, 2015). Att inkludera problemlösning i den informella inlärningsprocessen kan 

leda till att problem snabbt kan åtgärdas av personalen utan att kontakt med systemleverantören är 

nödvändig (Respondent 3, 2015). 

4.4 Governing Variables (varför gör man?)

4.4.1 Anpassning

Empiristudiens undersökta organisationer arbetade i mindre utsträckning med varför-frågor gällande

mål och värderingar, kopplade till ERP-systemets funktioner. Den mest angelägna frågan var att 

systemet fungerade relativt problemfritt och inte varför det såg ut på det viset. ERP-systemet 

uppfattades som ett intuitivt och lätthanterligt system i förhållande till tidigare system, vilka var 

utvecklade för bland annat bagerier (Respondent 2, 2015) och bokhandlar (Respondent 3, 2015). 

Trots detta påpekade majoriteten av användarna att ERP-systemet är standardiserat och kräver 

förändring i butikernas rutiner. Det är alltså istället vid affärsprocesserna, snarare än systemets 

funktioner, där varför-frågan ställs. 

4.4.2 Kommunikation

Den formella utbildningen, antingen extern eller intern, hölls för samtliga anställda vid 

implementationen eller för endast en person inom organisationen (Respondent 1, 2015; Respondent 

2, 2015; Respondent 3, 2015; Respondent 4, 2015; Respondent 5, 2015). I det senare fallet innebar 

detta en begränsad plattform för öppen dialog vid problemlösning och dagligt användande av 

systemet (Respondent 2, 2015).

”I bästa fall hör man av sig till kollegorna. Oftast är det ett problem som måste lösas och när det är

löst kan man arbeta vidare.” (Respondent 2, 2015)

Anledningen till att man jobbade på detta sätt var dels på grund av kunskapsbristen hos resterande 

personal samt att det viktigaste var att fortsätta arbeta (Respondent 2, 2015). Varför individer 

agerade som de gjorde, främst i samband med problemlösning, hade oftast en koppling till vilket 
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ansvarsområde de hade i systemet samt vilken utbildningstyp som präglat organisationen 

(Respondent 1, 2015; Respondent 2, 2015; Respondent 3, 2015; Respondent 4, 2015; Respondent 5,

2015). När en öppen dialog om lösningar på problem hölls var det på grund av att organisationen 

såg värdet av att kunna lösa problem själva, utan att behöva ta kontakt med systemleverantörens 

supportavdelning samt att skapa kunskap inom organisationen (Respondent 3, 2015).

De kontinuerliga diskussioner som hölls inom företaget hade fokus på verksamhetsprocesser då 

respondenterna ansåg att dessa var viktigare än de tekniska funktionerna (Respondent 1, 2015; 

Respondent 2, 2015; Respondent 3, 2015).

“Systemet är ett bihang och existerar endast för att butikens verksamhetsprocesser leder till 

försäljning.” (Respondent 2, 2015)

En kontinuerlig diskussion om de tekniska funktionerna i systemet hölls alltså inte. Detta orsakades 

enligt Respondent 3 (2015) av risken för att fokus försvinner från verksamhetsprocesserna, såsom 

kundbemötande och sälj, vilka är viktigare frågor för organisationen (Respondent 3, 2015). ERP-

systemet ska bara fungera som ett stöd till de dagliga rutinerna och processerna i organisationen 

(Respondent 1, 2015).

”IT har inget värde i sig, vilket gör att fokus också måste ligga på de processer som stöds av ERP-

systemet.” (Respondent 2, 2015)

4.4.3 Verksamhetsprocesser 

På grund av att den formella utbildningen var bristande i verksamhetsprocesser och ”best practice” i

systemet uppstod ett kontinuerligt tänk inom den informella inlärningsprocessen. Denna process 

uppstod i organisationer som uttryckligen ville förbättras och effektiviseras, både system- och 

verksamhetsmässigt (Respondent 1, 2015; Respondent 3, 2015; Respondent 5, 2015). Respondent 5

uttryckte detta i samband med ett återkommande problem vid returhantering i kassan:

“‘Är det här det bästa sättet att lösa problemet på?’, frågar jag ibland mig själv.” (Respondent 5, 

2015)

En stringent behandling av organisationens processer är betydelsefullt, då en enhetlig artikel- och 

informationsstruktur är ett grundläggande mål för företaget. Om företaget misslyckas med att 
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behålla en sammanhängande struktur försvåras rapportering, lagerhantering och liknande processer. 

Därmed förlorar ERP-systemet sin centrala roll som informationshämtningsnav för organisationens 

olika avdelningar (Respondent 1, 2015; Respondent 2, 2015; Respondent 3, 2015).

“Det här [ERP-systemet] är ju lite grann hjärtat i hela företaget. Allting snurrar kring systemet.” 

(Respondent 1, 2015)

För att säkerställa en konsekvent processhantering krävs en jämbördig kunskapsnivå om butikens 

rutiner hos de anställda (Respondent 1, 2015; Respondent 2, 2015; Respondent 3, 2015; Respondent

5, 2015). 

4.5 Action Strategies (vad gör man?)

4.5.1 Anpassning

Då ERP-systemet är standardiserat triggades, som tidigare nämnt, en diskussion om hur 

organisationerna skulle arbeta i systemet (Respondent 1, 2015; Respondent 2, 2015; Respondent 3, 

2015; Respondent 4, 2015; Respondent 5, 2015). Företag 1 anpassade sin artikelstruktur till 

systemet, Företag 2 kunde inte hantera färgkoder från leverantören på samma sätt som tidigare då 

det nya systemet inte kunde hantera bokstäver i de fälten och Företag 5 förändrade sitt sätt att 

hantera byten i kassan (Respondent 1, 2015; Respondent 2, 2015; Respondent 5, 2015). 

Efter att varför-frågan hade ställts reagerade företagen på den nuvarande situationen och förändrade

sitt beteende. De förändrade både informations- och organisationsstruktur för att anpassa 

verksamheten efter det nya ERP-systemet. Delägaren för Företag 1 uttryckte anpassningsbehovet på

följande sätt:

“...om man ska göra en övergång från gamla processer till nya processer, i ett nytt system, måste 

man göra ett gediget arbete ... de [systemleverantören] talar bara om att: ‘Såhär är det i det nya 

systemet’.” (Respondent 1, 2015)

4.5.2 Kommunikation

I organisationer där endast en eller ett fåtal nyckelpersoner hade någon formell utbildning, extern 

eller intern, i systemet gick de anställda direkt till personen i fråga när problem uppstod. 

Nyckelpersonerna kontaktade därefter leverantören som försökte lösa problemet. När problemet var
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löst, var återkopplingen till resterande anställda om lösningen begränsad i dessa fall (Respondent 2, 

2015; Respondent 4, 2015; Respondent 5, 2015). 

I Företag 3 pågår en kontinuerlig diskussion om förändringar och problem som uppstår i systemet. 

Denna diskussion är inte begränsad till endast en av organisationens butiker utan genomförs 

tillsammans med alla butiker. Görs en förändring i systemet påverkas alla butiker, då ERP-systemet 

har en central roll i organisationen. Lokala funktioner för den enskilda butiken är inte möjliga att 

implementera då systemet ska fungera i det stora hela och vara en samlingspunkt för 

organisationens informationsbehov (Respondent 3, 2015).

” En diskussion om förändring i systemet hålls kontinuerligt när problem dyker upp. Andra butiker 

involveras för att få deras input då systemet har en central roll i organisationen.” (Respondent 3, 

2015)

4.5.3 Verksamhetsprocesser 

Som ett resultat av bristande fokus på verksamhetsprocesser och ”best practice” i den formella 

utbildningen utvecklades interna manualer och rutiner för hur organisationen skulle anpassa sig och 

arbeta i systemet (Respondent 1, 2015; Respondent 4, 2015). Den formella utbildningen fungerade 

endast som ett fundament för att komma igång med systemet. Därefter förlitade sig företagen nästan

enbart på den informella inlärningsprocessen som kontinuerligt pågick inom organisationen 

(Respondent 1, 2015; Respondent 2, 2015; Respondent 3, 2015; Respondent 5, 2015). 

I fallet då organisationen endast utbildat en person att hantera backoffice fick denne ansvar för 

samtliga verksamhetsprocesser kopplade till de tekniska funktionerna. När exempelvis nya artiklar 

levererades till lagret registrerades de i systemet uteslutande av butikschefen. Följaktligen 

försenades processen i dennes frånvaro (Respondent 2, 2015; Respondent 5, 2015). 

4.6 Consequences (vad uppnår man?)

4.6.1 Anpassning

De anpassningar företagen tvingats göra till det nya ERP-systemet, innebar en intensiv period under

de första tre till sex månaderna. Företagens tidigare processer och rutiner var inte i symbios med det

nya systemets funktioner. Enligt butikscheferna kunde det ha funnits ett hypotetiskt värde i en 

verksamhetsanalys från systemleverantörens sida, för att därigenom anpassa den formella 
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utbildningen och förbereda företaget på den kommande förändringen (Respondent 1, 2015; 

Respondent 2, 2015; Respondent 4, 2015). Däremot fanns tyvärr inte de finansiella resurserna för 

ett sådant tillvägagångssätt, vilket Respondent 1 (2015) uttrycker på följande vis:

“Det är klart att det [endast en teknisk och översiktlig formell utbildning] producerade väldigt 

mycket problem. Man hade säkert kunna förutspått en massa problem och löst dem innan men, en 

firma i vår business har inte råd med det. Inte råd med den analysen. Det är bara… Köra.” 

(Respondent 1, 2015)

4.6.2 Kommunikation

Respondent 2 (2015) beskrev hur utbildningen av endast en individ inneburit en väldigt ensidig 

kommunikation vid förändringsförslag inom informationssystemet. Konsekvensen av den 

obefintliga dialogen ansågs vara hämmande för effektiviteten och kunde problematisera försäljning 

när den utbildade individen inte var tillgänglig. Det som inte uppnås i dessa fall är en öppen dialog 

om systemet och lösningar på problem. 

Ett sätt att fastställa rutiner i företaget är att hålla kontinuerliga diskussioner om arbetsprocesser och

förändringar i systemet (Respondent 3, 2015). En sådan diskussion som ständigt strävar efter att 

förbättra verksamheten och därmed ERP-systemet som stödjer processerna leder till förändringar i 

ERP-systemet. Företag 3 var det enda företaget som upplevde att förändringar gjorts i systemet som

var anpassade till deras verksamhet. En väl implementerad informell inlärningsprocess, där alla 

butiker var inblandade, låg till grund för diskussionen där organisationen lärde sig av problem 

(Respondent 3, 2015). Företag 4 upplevde dock en motsatt effekt vid systemets anpassning:

“Jag har inte märkt något särskilt positivt med de förändringar som sker. Ibland poppar nya 

funktioner upp i systemet… vi inte ens kommer använda… vissa funktioner försvinner… utan 

förvarning.” (Respondent 4, 2015)

Bristande återkoppling till personal vid förändringar eller problem i ERP-systemet resulterade i 

lägre effektivitet då personalen ständigt fick ringa leverantören om samma problem och inte fick 

reda på när tekniska förändringar gjordes (Respondent 4, 2015). Intern kommunikation är av högsta 

vikt under förändringsprocesser och uppdateringar av systemet. Respondent 5 (2015) gav följande 

exempel:
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“En gång fick vi inte reda på förändringen förrän dagen efter... Det var en knapp som försvann och 

det hade varit skönt att få ett mail om det.”

4.6.3 Verksamhetsprocesser

Då nya rutiner och sociala verksamhetsprocesser inte var något som inkorporerades under den 

formella utbildningen, skapades ett behov för en rutinmanual. Respondent 1 (2015) ansåg att 

effektiviteten varit otillräcklig under en längre period och fortfarande var ett problem i och med den

bristande kunskapen i affärsprocesserna. Vidare hade ett flertal problem kunnat förutspås och 

undvikits om den formella utbildningen hade mer fokus på sociala processer och verksamhetsanalys

(Respondent 1, 2015; Respondent 4, 2015). Även om en enhetlig artikel- och informationsstruktur 

är resultatet av en enskild individs ansvarsområde, genereras även en ineffektiv hantering av 

verksamhetsprocesserna och en tyngre arbetsbörda för individen i fråga (Respondent 2, 2015). 
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5. Analys

5.1 Anpassning

När organisationerna implementerade ERP-systemet var de tvungna att anpassa sin 

organisationsstruktur och sina verksamhetsprocesser till systemet, i enlighet med Davenport (1998) 

och Schmidt (2011). Systemet som implementerades var standardiserat vilket ställde ytterligare 

krav på denna process. Vid implementeringstillfället tvingades företagen ifrågasätta sina dåvarande 

konceptuella ramverk och anpassa dem till sina nyinförskaffade affärssystem. Följaktligen 

drabbades företagen av en inledande fas präglad av problemhantering, vilket innebar ineffektivitet 

och ett ständigt behov av assistans från systemleverantören. Enligt Argyris (1977) är detta dock en 

naturlig del av utvecklingen vid komplex problemlösning. Att bejaka misstag och fel är enligt 

Iveroth (2015) och Argyris och Schön (1974) en del av inlärningsprocessen och har en betydande 

roll för möjligheten att uppnå DLL. 

Många av butikscheferna ansåg dock att en verksamhetsanalys under, av Markus et al. (2000) kallat,

the project phase hade kunnat vara av värde under implementationens inledande fas och underlättat 

kongruensen mellan tekniska och sociala aspekter. Den formella utbildningen tycktes i för liten 

utsträckning vara väl anpassad till branschen, för att inte tala om företaget, i fråga. Därmed skulle 

den eventuellt rådande och ständigt avtagande effektiviteten även kunna tillskrivas någon av de 

andra negativa aspekterna associerade med implementationens problematiska the shakedown phase;

inget stöd från ledningen, bristande involvering av användarna eller företagsledares fokus på 

tekniska aspekter (Argyris, 1977; Davenport, 1998; Iveroth 2011; Schmidt et al., 2011). En mer 

engagerad företagsledning skulle ha kunnat verka för en mer anpassad formell utbildning och i 

förlängningen ett kontinuerligt ifrågasättande lärande hos personalen. En annan möjlighet är att 

företagsledningen ansåg sig ha vidtagit de nödvändiga åtgärderna, det vill säga förvärvat ett nytt 

ERP-system och tillhandahållit en formell utbildning, men inte var medvetna om betydelsen av dess

fortsatta engagemang. 

Trots de initiala processanpassningar företagen har gjort till det nyimplementerade systemets 

funktioner, vilket inledningsvis visar tendenser till ett ifrågasättande lärande, har denna studie inte 

hittat tydliga mönster på en fortsatt ifrågasättande process. Morgan (2006) påpekar att DLL inte är 

en engångsföreteelse, utan en kontinuerlig process. Problemlösningsmetodiken i de undersökta 

företagen var under de tidiga implementationsfaserna av DLL-karaktär, emellertid återanvänds inte 
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samma metodik under senare faser. Huruvida det kommer sig av att företagen inte kan, vill eller 

behöver fortsätta anpassa sig kontinuerligt gick dock inte att fastställa under studiens gång. 

Figur 5.1 – Analystema: Anpassning. Utbildningens roll för DLL framträder i form av att de 

sociala och tekniska aspekterna anpassar sig till varandra. 

5.2 Kommunikation

När användarna gjorde misstag eller stötte på problem i ERP-systemet kan detta jämföras med det 

Manuti et al. (2015) säger om att användarna startade en informell inlärningsprocess. Denna process

hanterades sedan på två olika sätt. Antingen inkorporerades lösningen i en dialog kring systemet 

och dess verksamhetsprocesser eller så slutade den utan att informationen spreds vidare. Problemen 

som uppstod i systemet var oftast på grund av misstag som användarna gjorde i systemet, alltså den 

mänskliga faktorn. Detta är i enlighet med Iveroth (2015) som menar att ERP-implementationer 

kommer att leda till misstag.

Den empiriska undersökningen visar att den formella utbildningens roll i att möjliggöra denna 

dialog, var att den fungerade som en gemensam grund att stå på. När endast en person i 

organisationen hade en formell utbildning diskuterades inte problem på grund av kunskapsbristen 

hos resterande personal. Vidare resulterade det även i att kommunikationen var ensidig vid 

förändringsförslag inom ERP-systemet, alltså vid ifrågasättande av den nuvarande situationen. 

Avsaknaden av formell utbildning hämmade förändringar av ERP-systemet eller 

verksamhetsprocesser, vilka skulle ha kunnat minska glappet mellan det tekniska och det sociala. 

Företag 2 var kvar i samma rutiner och organisationen lärde sig inte av misstagen som skedde vilket

kan jämföras med Argyris och Schöns (1974) teori om SLL. Företag 2:s Governing Variable vid 

problemlösning var att arbetet fortsatte, de hade inte som mål att förändra den nuvarande 

situationen. Det visar att företaget inte strävade efter att förändra och förbättra sin situation, utan 

arbetade med ett SLL-tänk.
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Den formella utbildningen påverkade möjligheten att en informell inlärningsprocess skulle ta vid. 

Misstagen som sker i användandet av systemet bör inte bestraffas utan ses som en del av 

inlärningsprocessen (Iveroth, 2015). Utan en gemensam grund att stå på för användarna avstannar 

dock denna inlärningsprocess innan den har kunnat bidra till inlärning. Att framhäva och diskutera 

misstag i den informella inlärningsprocessen kan minska risken för defensiva beteenden och bidra 

till en effektivare problemhantering, vilket enligt Argyris och Schön (1974) kan främja uppkomsten 

av DLL.

I organisationerna där en diskussion om lösningar på problem och misstag kontinuerligt hölls fanns 

det utrymme för en informell inlärningsprocess i organisationsstrukturen. En av nyckelpersonerna 

vid implementation av IT-system och lärande är företagsledaren (Argyris, 1977; Iveroth 2015; The 

Standish Group, 2013). I Företag 3 hade utrymme skapats i organisationsstrukturen för en 

kontinuerlig diskussion om systemet och verksamhetsprocesser mellan butikscheferna. I förhållande

till övriga studieobjekt var Företag 3 unikt med hänsyn till en inkorporerad pågående 

förädlingsprocess. Företag 5 visade tendenser till liknande processer, men kunde däremot endast 

återge ett exempel då ifrågasättande inträffade. Denna diskussion var en informell 

inlärningsprocess, vilken hanterade både önskade förändringar och problemlösning. Företaget såg 

värdet i att kontinuerligt ifrågasätta sin nuvarande situation och adressera problem, vilket är ett sätt 

att uppnå DLL (Argyris & Schön, 1974).

Den informella inlärningsprocessens roll för att DLL ska uppstå kan således ses som ett utrymme att

ifrågasätta den nuvarande situationen för organisationen. Frågor som varför uppstod problemet och 

hur kan det lösas i framtiden diskuterades inom organisationerna. En formell utbildning räcker dock

inte för att en diskussion som främjar möjligheten att DLL ska uppstå. Den formella utbildningen 

som organisationerna fick i systemet behandlade inte sociala faktorer, vilket resulterade i att den 

informella utbildningsprocessen fick bära ett tyngre lass i denna aspekt.
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Figur 5.2 - Analystema: Kommunikation. Utbildningens roll för DLL framträder i form av ett 

utrymme för kommunikation inom organisationen och med systemleverantören.

5.3 Verksamhetsprocesser

Samtliga respondenter efterfrågade en formell utbildning med mer fokus på verksamhetsprocesser 

och sociala aspekter. Organisationerna hade endast fått utbildning i hur systemet fungerade och inte 

hur de skulle arbeta på bästa sätt i systemet, ”best practice”. Den formella utbildningen som 

genomfördes hos organisationerna fungerade endast som ett fundament för att komma igång med 

systemet. Efter att implementationsfasen var klar började de anställda i organisationerna fråga sig 

hur de skulle arbeta i systemet. De upplevde, precis som Schmidt (2011) skriver, att de var tvungna 

att få kunskap om de nya affärsprocesserna som skapades när organisationen anpassade sig till 

ERP-systemet. Att förena de teknologiska faktorerna av affärssystemet med företagets behov är 

något som Davenport (1998) och Iveroth (2011) menar är en essentiell del för att lyckas med en 

implementation av ett ERP-system. En formell utbildning med fokus på verksamhetsprocesser 

skulle kunna vara en plattform för att minska glappet mellan de tekniska funktionerna och de 

sociala verksamhetsprocesserna som organisationerna i den empiriska undersökningen upplevde.

Då systemet är standardiserat är det främst verksamhetsprocesserna som företagen kan förändra och

förbättra. Både Respondent 1 och 4 beskrev hur de hade skapat en egen manual för hur rutiner och 

processer skulle genomföras. Detta är ett sätt att fastställa det önskvärda sociala beteendet i 

verksamheten som har kontakt med ERP-systemet. Manualen utvecklades i samband med den 

informella inlärningsprocessen och diskussionen om hur organisationerna skulle arbeta i systemet. 

Den formella utbildningen fungerade även här som en grund att stå på för att komma igång med 

systemet. Därefter hade den informella inlärningens en viktig roll i förändringar och förbättringar.
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I fallet då endast en person i organisationen fått formell utbildning i backoffice fick denne ansvar 

för samtliga verksamhetsprocesser. Precis som manualer var detta för att skapa en enhetlig 

hantering av artiklar och information i systemet. Här präglades den informella inlärningsprocessen 

av ständig kontakt med supportavdelningen för systemet. Det fanns ingen ytterligare kunskap att 

hämta i organisationen. För att få en konsekvent processhantering krävs en jämbördig kunskapsnivå

hos de individer som hanterar systemet. Det är den formella utbildningens roll att skapa grunden till

denna kunskapsnivå.

En formell utbildning med fokus på verksamhetsprocesser skulle kunna ha, med fördel, en större 

roll för att öka möjligheten att DLL i samband med frågan om hur man ska jobba uppstår. Att 

utbilda organisationer i ”best practice” skulle minska rollen hos den informella inlärningsprocessen.

Detta skulle vara att föredra då ett flertal problem i the shakedown phase (Markus et al., 2000) 

skulle kunnat ha förutspåtts och undvikits. Även om misstag och problem är en viktig del av den 

informella inlärningsprocessen (Manuti et al., 2015; Argyris & Schön, 1974) leder problem som 

skapas av ett glapp mellan de sociala verksamhetsprocesserna och de tekniska funktionerna i ERP-

systemet till högre risk för en misslyckad implementation (Iveroth, 2011; Schmidt, 2011; Davenport

1998; Argyris 1977).

Figur 5.3 - Analystema: Verksamhetsprocesser. Utbildningens roll för DLL framträder i form av en 

utveckling av verksamhetsprocesser.
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6. Slutsats

Syftet med studien var att undersöka vilken roll utbildning spelar för att DLL ska uppstå vid ERP-

implementationer. Genom att titta på tidigare forskningsdiscipliner inom utbildning och DLL 

genererades ett teoretiskt ramverk och en analysmodell. Studien har visat att utbildningens 

omfattning och organisationens struktur spelar en roll för DLL:s existens. Inom de tre temana; 

Anpassning, Kommunikation och Verksamhetsprocesser, var enligt den empiriska undersökningen 

där utbildningen hade störst roll för ett DLL-tänk inom organisationerna. Således hävdar denna 

studie att det är dessa tre teman organisationer bör fokusera sin utbildning på, för att därigenom öka 

möjligheten till DLL.

Den formella utbildningens roll för att DLL skulle uppstå var att den skapade en grund för 

användarna att börja fråga sig hur de ska jobba i systemet och anpassa sin verksamhet till systemet. 

I samband med den formella utbildningen började organisationer som utbildade fler än en individ 

att diskutera och ifrågasätta sin nuvarande situation och hur de skulle ta sig vidare. I de fall då 

organisationerna valde att utbilda en person i en formell utbildning hade detta en negativ påverkan 

på möjligheten att DLL skulle uppstå. Antalet individer som utbildats formellt, internt eller externt, 

påverkade de tre teman som presenterades i analysen. 

Den formella utbildningen gick dock inte längre än att vara en grund för DLL-tänk inom 

Anpassningen, Kommunikationen eller Verksamhetsprocesserna, då den endast fokuserade på 

tekniska aspekter. Efter den formella utbildningen hade istället den informella utbildningen störst 

roll för att DLL skulle uppstå. I samband med problemhantering och misstag spreds antingen 

information om lösningar ut i organisationen eller ebbade ut med den enskilda individen på grund 

av bristande rutiner vid problemlösning. En inkorporerad informell inlärningsprocess i 

organisationsstrukturen visade sig spela en stor roll för DLL.

Slutligen har uppsatsen ett teoretiskt bidrag till tidigare forskning, där utbildnings- och 

inlärningsaspekten vid ERP-implementationer förenas under tre identifierade teman; Anpassning, 

Kommunikation och Verksamhetsprocesser. Därmed utökas forskningens spann inom ERP-

implementation ytterligare, med avstamp i Argyris och Schöns (1974) ursprungliga modell. 

Studiens praktiska bidrag är att illustrera vilken roll utbildningen har för att DLL ska uppstå vid 

ERP-implementationer. Praktiker kan dra nytta av insikten i att formell utbildning inte bör 
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underskattas, då den fungerar som en plattform för diskussion och fortsatt informell utbildning 

bland systemanvändarna. Vidare belyser studien vikten av att tillåta och uppmuntra informellt 

lärande på arbetsplatsen. Efter ERP-installationen medför kommunikation och en öppen dialog ett 

konstant ifrågasättande av verksamhetsprocesser och ERP-systemets funktioner, vilket leder till en 

bättre anpassning och minskar glappet mellan de sociala och tekniska aspekterna. 
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7. Avslutande diskussion

Det finns en viss problematik med den, i teoriavsnittet, kortfattat förklarade relationen mellan 

espoused theory och theory-in-use. De svar som angivits under intervjustudien behöver inte 

nödvändigtvis vara kongruenta med hur det i verkligheten ser ut för de undersökta företagen. En 

individ kan i vissa fall enkelt redogöra för hur denne bör utföra sina arbetsuppgifter. Detta behöver 

emellertid inte spegla verkligheten. Detta innefattar inte enbart misstankar om att respondenter vill 

framställa sig i god dager, utan även att de omedvetet agerar med ett DLL-tänk eller under 

intervjustudien hade svårt att formulera detta agerande. 

Är utbildningens roll för möjligheten till DLL möjligtvis en branschfråga? Behöver detaljhandeln 

verkligen uppnå DLL för optimalt användande av ERP-systemet eller är SLL tillräckligt? Denna typ

av frågeställning florerade efter intervjustudien var slutförd, då en medveten och frekvent 

förädlingsprocess av ERP-systemet tycktes saknas. Behovet av en kontinuerlig och ifrågasättande 

organisatorisk inlärning skulle även inom branschen kunna vara en fråga om företagets och 

butikernas storlek. Mindre företag och butiker kan rimligtvis klara sig bättre utan ett överdrivet 

fokus på fullständig integration mellan ERP-system och verksamhetsprocesser och istället fokusera 

på mer angelägna frågor. En större organisation kan tänkas förlita sig mer på systemintegrationen, 

då fler intressenter är beroende av ett välsmort processflöde.

7.1 Förslag till framtida forskning

Genom att antingen ersätta en intervjustudie med observationer, eller kombinera de två, kan 

framtida forskning adressera espoused theory-problemet. En observationsstudie, eller en 

kombinerad studie, skulle möjligen kunna generera annorlunda resultat för huruvida DLL-tendenser

har uppstått i en organisation. Vidare skulle även studieobjektens omedvetna DLL-agerande kunna 

identifieras vid observationer.

En mer grundlig, övertygande och anpassad operationalisering av SLL och DLL efterfrågas vid 

framtida studier. Detta var svårt att finna i tidigare forskning och hade underlättat intervjustudien. 

Författarna tvingades på egen hand operationalisera begreppen inom organisatorisk inlärning, SLL 

och DLL, konstruerade av Argyris och Schön (1974), och applicera på detaljhandeln. 

Översättningsmomentet, se avsnitt 3.6, kan under framtida forskning behöva säkerställas i 

samarbete med sakkunniga inom organisatorisk inlärning, samt forskare inom ERP-implementation.
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Jämförelser av olika ERP-system inom samma bransch, eller samma ERP-system inom olika 

branscher, skulle eventuellt kunna belysa aspekter rörande ERP-systemets effektivitet och 

anpassningsbarhet till en specifik bransch och vice versa. Då denna studie undersökte endast ett 

system inom en bransch begränsas denna typ av illustration. 
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Bilaga 1

Intervjuunderlag till Butikschef/Administratör

Information till den intervjuade 
Vi är två studenter från Uppsala universitet som läser Ekonomieprogrammet. Just nu är vi inne på 
sista terminen av vår kandidat och läser Företagsekonomi C, med inriktning Management & 
Control. Under den empiriska delen av examensarbetet har vi valt att utföra intervjuer på företag 
som nyligen implementerat ett ERP-system. Examensarbetet är i sig en offentlig handling, vilken 
kommer publiceras. Därför vill vi informera om att deltagandet självfallet är frivilligt och att ni har 
rätt att avstå från att besvara specifika frågor eller helt avbryta intervjun. Ert och företagets namn 
kommer behållas konfidentiellt och presenteras i form av pseudonym. I övrigt skulle vi gärna spela 
in intervjuerna, för att på så vis ha tillgång till ett transkriberat material under vår analys. Inspelning
kan naturligtvis undvikas om så önskas.

Intervjulängd: 30-45 minuter. 

Intervjuobjekt: Butikschefer/administratörer. 

Ämnesbeskrivning: Vi vill få reda på om det finns en öppen dialog kring ERP-systemet, dess 
funktioner och arbetsprocesserna runt omkring, för att på så vis underlätta en “lärande” utveckling. 
Många ERP-implementationer misslyckas på grund av att det nya systemet möter motstånd från 
användarna eller inte uppfyller de önskade resultaten. Därför är det viktigt att användarna har en 
grundlig förståelse varför ett nytt system och kanske arbetssätt införs på en arbetsplats de tidigare 
eventuellt ansåg fungera felfritt. Då alla användare har samma kunskap och behörighet inom 
systemet, samt en fri diskussion infinner sig, kan det ständigt förädlas och då skapas vad som kallas 
för “double-loop learning”. Detta är enligt många forskare fundamentalt för ökad effektivitet, 
innovation och problemlösning. 

Bakgrundsfrågor 
1. Skulle du kunna berätta kort om din yrkesbakgrund?
2. Hur länge har du arbetat på företaget?
3. Vad är din roll på företaget?

Frågor om utbildning 
4. Hur lång var er utbildning inom det nya ERP-systemet?
5. Känner du att utbildningen var tillräckligt lång?
6. Låg fokus under utbildningen endast på systemets funktioner eller också på nya arbetsprocesser?
7. Under utbildningsfasen, vad antogs det nya systemet kunna tillföra?

a. Hur förmedlades detta till era medarbetare?
8. Hur motiverades bytet av system?
9. Fick alla samma utbildning i systemet?
10. Har ni lärt er det mesta genom “learning by doing”, genom andra kollegor eller en mer formell 
utbildning?
11. Känner du att du skulle vilja ha mer utbildning i systemet?

a. Om ja: Varför har du inte fått mer utbildning?
b. Om nej: Varför inte?
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Frågor om ERP-systemet
12. När använde du senaste ERP-systemet?
13. Hur ofta använder du det (dagligen)?
14. Kan du beskriva kort hur det fungerar?
15. Vad tycker du om utformningen?
16. Hur skiljer sig det nya ERP-systemet från det ni använde tidigare?
17. Har det nya systemet förändrat hur ni arbetar idag?
18. Innebär det nya systemet att du har mer tid till andra uppgifter?
19. Är det nya systemet lätt att använda?
20. Vad är den generella uppfattningen om ERP-systemet bland era medarbetare?

Frågor om problem som uppstått sedan implementationen
21. Vad gör du om det blir något fel i systemet som du kan lösa själv?
22. Vad gör du om det blir något fel i systemet som du inte kan lösa själv?
23. Vad gör du om du har gjort något fel i systemet?
24. Hur åtgärdas problem? (kortsiktigt/långsiktigt)

a. Vilka är delaktiga i beslut om systemet/åtgärder? (chefen, anställda, alla)
25. Finns det något i systemet du skulle vilja ändra på?
26. I vilka situationer använder du hellre något annat än systemet? (ex. post-it-lapp)
27. Brukar du använda dig av “trial and error” i ditt arbete med systemet?
28. Diskuterar ni problem i systemet och lär er av misstag?
29. Har ni en öppen dialog om systemet inom företaget?

a. Om ja: Hur ser den vanligtvis ut?
b. Om nej: Hur kommer det sig?

30. Vad kan hindra ditt användande av systemet?

Övrigt
31. Har du något du själv skulle vilja tillägga?
32. Skulle vi möjligtvis kunna kontakta dig via email/telefon utifall vi behöver kompletterande 
uppgifter under ett senare skede?

Tack för din medverkan!
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