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Sammandrag 

ERP-system är idag närvarande i nästan alla organisationer och har utvecklats till att bli en 

konkurrensfördel för de organisationer som implementerar systemet på ett korrekt sätt. Det blir 

också viktigt att lyckas med användandet av ERP-systemet efter implementation. En 

framgångsfaktor är post-implementation learning (PIL) som innebär att organisationer lär sig 

från användandet av ERP-system och fortsätter utveckla och uppdatera dessa. Tidigare forskning 

har fokuserat på beslutsfattare i organisationens roll för PIL men utelämnat andra individer i 

organisationens påverkan. Denna kvalitativa studie har undersökt hur individers användande av 

ett ERP-system efter implementation påverkar organisationens PIL. Detta har genomförts genom 

en fallstudie hos en stor svensk tillverkningsindustri. Det empiriska materialet har samlats in 

genom semi-strukturerade intervjuer och sedan analyserats genom ett utvecklat ramverk grundat 

i tidigare teorier från skilda områden. Resultaten visar att individers användande av ERP-system 

påverkar PIL och att deras användande då får effekter på hela organisationen. Det utvecklade 

ramverket visade sig också ha praktisk relevans och validitet och öppnar upp för vidare forskning 

inom ämnet. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Med den globala marknadens konkurrens som drivkraft har Enterprise Resource Planning-

system (ERP) under 2000-talet blivit ett verktyg för stora företag som vill få eller behålla en 

konkurrensfördel (Davenport, 1998; Rondeau & Litteral, 2001; D’Souza & Madapusi, 2011). 

ERP-system möjliggör att företag kan sammanställa data från hela organisationen och gör denna 

information tillgänglig genom hela företaget (Davenport, 1998). Informationen kan innehålla 

finansiell data, kundinformation, HR-information och data från logistik- och 

tillverkningsprocesser (Davenport, 1998). Denna typ av informationssystem för planering och 

kontroll i tillverkningsprocesser har sedan 1960-talet utvecklats från att ha fokus på 

kostnadsminimering, till 1980-talets kvalitetsfokus och senare till 90-talets tidseffektivisering. 

Idag är informationssystem för tillverkningsprocesser formade för det globala företagets kunder 

(Rondeau & Litteral, 2001). 

  

En annan aspekt av moderna företags framgång på den föränderliga och globaliserade 

marknaden är förmågan att uppnå Organizational Learning (OL). Organisationer kan ses som 

“lärande” när de omvandlar slutsatser från tidigare beslut och beteenden till rutiner som ger 

riktlinjer för nuvarande och framtida beteende. Dessa rutiner kan innehålla regler, processer, 

strategier och teknologier som utgör organisationens struktur (Levitt & March, 1988). ERP-

system kan enligt Tomblin (2010) stödja OL genom att möjliggöra anskaffning, bevarande, 

underhållning och återhämtning av information inom organisationen. Detta kan hjälpa en 

organisation att införskaffa ny kunskap, behålla denna kunskap och även tillgodogöra den för 

användare så att ny kunskap kan skapas (Tomblin, 2010). 

  

ERP-system går igenom tre faser där användandet och utfallen kan se olika ut. Markus et al. 

(2000) definierar dessa faser i implementation och användande av ERP-system som: Project 

Phase, Shakedown Phase och Onward and upward phase. Dessa faser är hädanefter kallade 

Implementationsfas, Omordningsfas och Fortsättningsfas.  Markus et al. (2000) definierar även 

tre mått av framgång som alla är kopplade till bättre resultat och förbättringar i var och en av 

dessa faser. Det första måttet i fortsättningsfasen är huruvida organisationen når de mål och 
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resultat som förväntades vid användandet av ERP-systemet. Dessa mål kan exempelvis vara 

lägre IT-kostnader eller bättre lagerhantering (Markus et al., 2000). Det andra måttet behandlar 

huruvida organisationen lyckas förbättra resultat ytterligare efter det att de förväntade målen och 

resultaten nås. Denna kontinuerliga strävan efter att lära sig och förbättra kan tolkas som OL. 

Slutligen så mäter det sista måttet om ERP-systemet bär med sig fördelar för beslutsstöd, 

implementationen av andra IT-system samt förbättringen av redan existerande rutiner inom 

organisationen (Markus et al., 2000). 

  
Dessa förbättringar av redan existerande rutiner kan kopplas till OL genom att det definieras som 

ett utfall av organisationer som omvandlar resultat från tidigare beslut till riktlinjer för nuvarande 

och framtida beteende (Levitt & March, 1988). Som en del av OL får Learning by using en 

central roll i fortsättningsfasen. Learning by using betyder att organisationer anpassar sig till 

redan befintliga rutiner och system och hittar vägar att förbättra och förfina dessa (Levitt & 

March, 1988; Tomblin, 2010).  Denna typ av lärande för organisationer är en del av de 

framgångsfaktorer som beskrivs i tidigare litteratur (Markus et al., 2000) och när lärande uppstår 

i fortsättningsfasen kallas detta Post-implementation learning, (PIL) (Tomblin, 2010). 

  
Hur användande påverkar en organisations grad av PIL beskrivs av Tomblin (2010) genom 

faktorer som ger beslutsfattare stöd när dessa ska ta beslut. Individer utan beslutsfattande 

rättigheter använder däremot också ERP-system vilket leder till funderingar kring deras roll i 

sambandet mellan ERP-system och OL/PIL. Framgångsmodeller för ERP-system beskriver vilja 

att använda och användande som faktorer för att uppnå framgång i ERP-system (Delone & 

McLean, 2002).  Bakomliggande faktorer till detta undersöks vidare av Hartwick & Barki (1994) 

där samband mellan attityd, subjektiva normer och användande studeras. Tomblins (2010) 

definition av användande i sitt teoretiska resonemang för ERP-OL skiljer sig från Hartwick & 

Barki (1994) och Delone & McLean (2002) då dessa behandlar individers användande i ERP-

systemet och vilka effekter det får för organisationens framgång i systemet.  

1.2 Problemdiskussion 
Det har, som tidigare nämnts, argumenterats för att ERP-system kan stödja OL inom 

organisationer (Tomblin, 2010). Det har även flitigt studerats i tidigare forskning hur 

implementationen för dessa ERP-system påverkar OL (Argyris, 1977; Andersson, 2008; 
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Hedenström & Hörnell, 2014). Denna form av OL benämns som Implementation Learning och 

beskriver den kunskap som genereras av implementationen av ett ERP-system (Tomblin, 2010). 

ERP-systemens historia sträcker sig långt tillbaka på 1900-talet och i modern tid bör därför 

flertalet organisationer befinna sig i senare faser av ERP-användande (Rondeau & Litteral, 

2001). Hur påverkar detta senare användande av ERP-system organisationen och OL? Frågan 

blir relevant då “The majority of business benefits (if any) are achieved after shake down” 

(Markus et al., 2000). 

 

Fortsättningsfasen, definierad av Markus et al. (2000) och Iveroth (2010)  är som tidigare nämnt 

efter implementation- och omordningsfasen och kan kopplas till Tomblin (2010) och Levitt & 

March (1988) resonemang om learning by using. Kan en del av denna fortsättnings- eller post-

implementationsfas framgång definieras av organisationens grad av PIL eller learning by using? 

Tomblin (2010) menar att användandet av ett ERP-system kan leda till OL och som Delone och 

McLean (2002) presenterar i deras IS Success Model så kan OL leda till fördelar för 

organisationen som helhet. Dessa fördelar presenterar sig oftast enligt Markus et al., (2000) i 

fortsättningsfasen som infaller ett par år efter implementation, när användandet av ERP-systemet 

sker på rutinbasis och fortlöper utan hinder. Vad som egentligen sker med OL i 

fortsättningsfasen har fått en mindre framträdande roll i forskningen som istället fokuserats kring 

implementationsfasen.  

  
Tomblin (2010) förklarar det sambandet mellan användande och PIL i fortsättningsfasen med att 

beslutsfattare får stöd av ERP-systemet och kan därmed generera PIL för organisationen. Detta 

öppnar för frågor gällande användare utan beslutsfattande rättigheter och deras roll mellan 

användande och PIL. Tomblin (2010) utelämnar de resonemang som Hartwick & Barki (1994) 

och Delone & McLean (2002) har gjort gällande användande. Det dras ingen koppling mellan 

det individuella användandet i ett ERP-system och huruvida detta kan påverka PIL för 

organisationen. Detta öppnar för en utveckling av Tomblins (2010) teoretiska resonemang med 

hjälp av tidigare nämnda författares definitioner av användande (Hartwick & Barki, 1994; 

Delone & McLean, 2002). Detta kan medföra att användare utan beslutsfattande rättigheter kan 

inkluderas i teorin och att deras användande av ERP-systemet och dess effekt på PIL kan 

studeras. Utvecklingen av detta teoretiska samband kan därför ge en större helhetsbild och en 
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djupare förståelse för samtliga delar i organisationen och dess användande av ERP-system. De 

bakomliggande orsakerna till användandet av ERP hos individer i organisationen blir då också av 

teoretisk och praktisk relevans och kan utforska tidigare orörda fält. 

 

Då ERP-system inom tillverkning först introducerades vid sekelskiftet (Rondeau & Litteral, 

2001) har nu över ett årtionde passerat och vissa organisationer inom tillverkning kan 

argumenteras att befinna sig i fortsättningsfasen av ERP-användande. Detta gör denna industri 

passande när det gäller att undersöka PIL och individers användande av ERP-system i 

fortsättningsfasen. Från egna observationer i en tillverkande organisation används ERP-system 

inom tillverkning av individer på sätt som både kan hämma och möjliggöra PIL.  Detta, 

tillsammans med ovanstående resonemang gällande individers användande av ERP-system i 

fortsättningsfasen och effekten på PIL leder fram till vår forskningsfråga: 

  

Hur använder individer ERP-system i fortsättningsfasen och hur påverkar användandet post-

implementation learning? 

1.3 Syfte 
Genom en fallstudie hos ett tillverkande företag har denna studie som syfte att skapa djupare 

förståelse och utvärdera hur lärande för organisationer tar form utifrån individers användning av 

ett ERP-system. Studien riktar sig mot organisationer inom tillverkning som befinner sig i den av 

Markus et al. (2010) definierade fortsättningsfasen. Vidare ämnar studien undersöka hur ERP-

system kan möjliggöra post-implementation learning hos organisationer och hur användare i 

systemet utan beslutsfattande rättigheter bidrar till PIL. Med denna studie och frågeställning 

hoppas vi också kunna bidra till ett tidigare relativt outforskat område med både praktiskt och 

teoretiskt relevanta resultat. 
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2. Teori 
I detta avsnitt presenteras de relevanta teoretiska begrepp och resonemang som ligger till grund 

för studiens analysmodell. Det teoretiska ramverket sammanfattas sedan och denna 

sammanfattning utgör studiens fokus.  Samtliga använda teorier är i utgångsläget utformade på 

engelska men har översatts direkt om en lämplig svensk översättning finns. I andra fall har de 

engelska uttryckens innebörd förklarats och sedan översatts.  

2.1 Utveckling i fortsättningsfasen 
Markus et al. (2000) introducerar tre faser av ERP-användning och vilka problem eller 

framgångar som kan utrönas ur varje fas och presenterar även mått för hur denna framgång kan 

mätas utifrån de olika fasernas karaktär och behov. Den första fasen, Implementationsfasen, 

innehar aktiviteter som att tillsätta och träna projektgrupper och sedan implementera och 

utveckla ERP-system anpassade för organisationens nuvarande eller framtida verksamhet. Senare 

ingår det även att testa det nya systemet och att utbilda användarna i ERP-systemet (Markus et 

al., 2000). Nästa fas är Omordningsfasen som innebär att organisationen och dess medlemmar 

ska klara av övergången från implementation till normala och vardagliga procedurer och rutiner. 

Det innebär även att korrigera fel och ändra inställningar i det nya systemet (Markus et al., 

2000).  

 

Den sista fasen, fortsättningsfasen, beskriver tiden efter att ERP-systemet implementerats och 

övergången till vardagliga rutiner och procedurer har gjorts. Den första aktiviteten som beskrivs 

är “Ongoing operation and use of system and business process after the shakedown phase” 

(Markus et al., 2000). Fasen innebär också att planera för kommande uppgraderingar och att 

integrera nya versioner samt anpassa nya moduler och paket i ERP-systemet (Markus et al., 

2000). Då systemet anses vara stabilt i denna fas så börjar även planeringen inför nya 

uppgraderingar och migrationen till senare versioner att göras. Utöver denna planering så börjar 

även ledningen basera affärsbeslut på information som erhålles ifrån ERP-systemet. Detta hade 

inte fungerat i de tidigare faserna då system inte är tillräckligt stabila i detta skede och tilliten för 

deras resultat inte finns där än. Denna tillit och besluten som kan tas tack vare systemen är det 

som leder till att majoriteten av fördelarna med ERP-system visar sig i fortsättningsfasen.  
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Användarna av systemet ska även i denna fas utvecklas och bli bättre på att använda systemet på 

ett korrekt sätt. Om detta inte sker leder det till ett av de vanligare problemen som förknippas 

med fortsättningsfasen, nämligen att personalen förlitar sig på IT-avdelningen för att genomföra 

“normala” arbetsaktiviteter eller att de undviker problemet så att någon annan behöver lösa det 

(Markus et al., 2000). Iveroth (2010) beskriver också denna post-implementationsfas, som han 

definierar som Common Behavior Change, och menar att målet är att säkra mottagarens 

anammande och anpassning till systemet. Användarnas vanliga användarmönster anpassas till att 

passa det nya systemet på bästa sätt för att på det sättet ta del av alla fördelar som systemet kan 

bringa både individen och organisationen. 

2.2 Post-implementation learning (PIL) 
Post-implementation learning sker när organisationer uppnår OL efter implementation, då främst 

i fortsättningsfasen. Detta lärande sker när tidigare reglers och rutiners resultat utvärderas för att 

utveckla nya regler och rutiner för bättre resultat och effektivare arbetssätt. Regler och rutiner för 

ett ERP-system formar individers användande och detta påverkar i sin tur, PIL. Att 

organisationen lär sig och utvecklas genom att använda ett ERP-system kallar Levitt & March 

(1988) för learning by using.  Detta lärande är ett sätt för organisationer att anpassa sig till 

rutiner, procedurer och strategier som leder till fördelaktiga resultat via ERP-system som inte 

förändras utan är relativt fasta med undantag för uppdateringar och nya versioner. Däremot 

ändras dessa rutiner på samma gång som organisationen lär sig vilka de ska använda sig av och 

vilka de ska välja bort (Levitt & March, 1988). Learning by using är beroende av utvärderingar 

av utfall och resultat, huruvida dessa är en framgång eller ett misslyckande spelar ingen roll. 

Organisationer lär sig därmed att välja mellan rutiner de ska använda och inte använda samt 

förfina de rutiner de har valt för framtida bruk. Författarna visar ett exempel med en organisation 

som lär sig att använda ett specifikt mjukvarusystem samtidigt som de lär sig att förbättra och 

förfina organisationens färdighet inom det valda systemet så påverkar systemet hela 

organisationen (Levitt & March, 1988).  

 

Inom OL och då även PIL nämns det två typer av lärande: single-loop learning (SLL) och 

double-loop learning (DLL) (Argyris, 1977). SLL och DLL sker ibland på individnivå men får 

stor påverkan på hela organisationen då individerna verkar som agenter för hela organisationen. 

Förmågan att undersöka omgivningen och relatera denna information till normen för en eventuell 
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korrigerande handling är vad som kallas single-loop learning. Argyris (1977) liknar detta vid en 

termostat för ett element som höjer eller sänker temperatur beroende på omgivningens 

temperatur. DLL har precis samma egenskaper som SLL med en viktig skillnad. DLL ställer 

frågan varför. Ifall vi applicerar DLL på Argyris exempel med termostaten så skulle DLL i det 

här fallet vara frågan: varför skiljer omgivningens temperatur mot den önskade? (Argyris, 1977). 

2.3 ERP-OL Livscykel 
Tomblin (2010) presenterar ERP-OL livscykeln, illustrerad i figur 1, och i detta ramverk 

förklaras de processer som sker i implementationen av ett ERP-system och användandet av ett 

ERP-system samt även hur detta användande kan möjliggöra OL.  

 

 
 

Figur 1. ERP-OL Livscykeln (Tomblin, 2010).  

 

Den vänstra sidan av ERP-OL livscykeln beskriver utförligt de olika delarna av organisationers 

lärande som sker i implementation av ett ERP-system. Dessa fyra delar är Implementation 

Learning, Propensity to Innovatively Use, Intensity of Organizational Learning och 

Organizational Mechanisms (Tomblin, 2010).   

  

Denna studie fokuserar på post-implementationsfasen, också benämnd fortsättningsfasen 

(Markus et al., 2000), vilket betyder att den vänstra sidan av Tomblins (2010) illustrerade teori i 

figur 1 blir av mindre vikt. I samma teoretiska resonemang och i figur 1 beskrivs den högra sidan 

som post-implementation learning och kopplas därmed till fortsättningsfasen (Markus et al., 

2000). Med grund i denna studies avgränsning kommer det därmed att endast läggas fokus vid 
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Tomblins (2010) högra sida av figur 1 och dess komponenter Use och OL för att kunna svara på 

studiens forskningsfråga och uppfylla syftet. 

 

Benägenheten att använda det implementerade ERP-systemet, Propensity to Use, påverkar det 

faktiska användandet, Use i Tomblins (2010) ramverk. Use, eller användande, består av Process 

Support och Content Support. Dessa två begrepp definierar det stöd och hjälp beslutsfattare kan 

få av ett ERP-system. Därför kan dessa två delar sammanfattas ner till begreppet Beslutsstöd. Då 

denna studie inriktar sig mot individers specifika användande snarare än Tomblins (2010) 

definition av användande, beslutsstöd, har beslutet tagits att utveckla det teoretiska sambandet i 

post-implementationsfasen med hjälp av ytterligare ett perspektiv: individers användande.  

2.4 Definition av användande 
Användares deltagande och användande av ett ERP-system eller informationssystem kan vara en 

viktig faktor för att systemet ska uppnå framgång (Hartwick & Barki, 1994). Användande av ett 

system är starkt påverkat av användarnas intentioner och vilja att använda ett system. Detta 

användande definieras också i fortsättnings- och post-implementationsfasen (Hartwick & Barki, 

1994; Delone & McLean, 2002). Viljan att använda ett informationssystem kan enligt Hartwick 

& Barki (1994) härledas till två faktorer: Attityd och Subjektiva normer.  

 

Attityden till användande är definierat som en användares tro på att handlingen kommer resultera 

i ett positivt resultat, men också vad användaren tycker om systemet. Det vill säga, tycker 

användaren att systemet är bra, tron att användande leder till positiva resultat, har användaren en 

positiv attityd till systemet (Hartwick & Barki, 1994). En organisations subjektiva normer 

beskrivs som andra individers påverkan av individens användande av systemet. Det kan vara när 

en anställd lägger sig i och vill eller inte vill att en person använder systemet (Hartwick & Barki, 

1994). En individs tro att systemet är bra, viktigt och relevant kan ge en tanke att resten av 

individerna i organisationen tycker samma sak. Detta ingår också i den subjektiva normen 

gällande informationssystem (Hartwick & Barki, 1994). 

 

En individs attityd och subjektiva norm till ett informationssystem påverkar som tidigare nämnt 

viljan att använda systemet som i sin tur påverkar det faktiska användandet (Hartwick & Barki, 

1994). Viljan att använda ett system och dess påverkan på det faktiska användandet bevisas 
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ytterligare av Delone & McLean (2002). Attityd och subjektiva normer påverkar dessutom 

varandra och kan ha en förstärkande effekt i båda riktningar (Hartwick & Barki, 1994). Det vill 

säga, en positiv attityd kan ha en positiv effekt på de subjektiva normerna och vice versa. 

Hartwick & Barkis (1994) samband för attityd, normer och användande gällande 

informationssystem finns illustrerat i figur 2. 

 

 
 

Figur 2. Samband för användande av informationssystem (Hartwick & Barki, 1994).  

2.5  Teoretisk sammanfattning och analysmodell 
Tomblins (2010) ramverk och teorier kopplar samman användande genom beslutsstöd till OL. 

Med grund i flera tidigare studier argumenterar författaren för beslutsfattandets roll i ERP och 

OL och att beslut är ny kunskap för organisationen (Teng & Ramamurty, 1993; Holsapple, 1995; 

Holsapple & Sena, 2003). I andra ramverk behandlas även användande men inkluderar utöver 

beslutsfattande också andra aspekter. Informationssystems användande mäts ofta i form av 

frekvens, tid, antal åtkomsttillfällen, användarmönster och beroende (Delone & McLean, 2002). 

Denna studie som behandlar framgångsfaktorn för informationssystem är frekvent citerad och 

använd i studier för att undersöka informationssystem och dess framgång. Individuella effekter 

av systemets användande analyserades i denna studie genom arbetsprestation men också genom 

prestation och framgång i beslutsfattande (Delone & McLean, 2002). Samma teoretiska 

argumentation introducerar också begreppet Intention to Use vilket beskriver individuella 

användares vilja att använda ERP-systemet. Detta har i sin tur en påverkan på det faktiska 

användandet, som i sin tur påverkar nettofördelarna av systemet för organisationen (Delone & 

McLean, 2002). 
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Markus et al. (2000) understryker också vikten av de individuella faktorerna i användande av 

ERP-system. Dessa faktorer blir då också framgångsfaktorer i fortsättningsfasen och menar att 

de agerar som indikatorer för mänskligt och organisatoriskt lärande. Vidare argumenteras vikten 

av hur väl individer inom organisationen använder, bevarar och uppgraderar ERP-system och hur 

organisationen förbättrar sin prestation med ERP-systemet (Markus et al., 2000). 

  
Tomblin (2010) avslutar sin studie med att diskutera möjligheter för utveckling av sitt teoretiska 

resonemang i framtida forskning och belyser ramverket är ett första utkast med stora möjligheter 

för förbättring av ERPs samband med OL. Med stöd i ovan nämnda litteratur som behandlar 

individers användande av ett ERP-system och effekterna på organisationens prestation men 

också individers och organisationens lärande kan Tomblins (2010) teoretiska ramverk utvecklas. 

Andra studier har som nämnts lagt vikt vid individers användande (Markus et al., 2000; Delone 

& McLean, 2002) vilket saknas i Tomblins (2010) resonemang gällande PIL.  

 

En naturlig vidareutveckling av Tomblins (2010) ERP-OL livscykel blir därför att inkludera 

användarperspektivet och dess effekt på PIL. Hur använder dessa individer systemet och används 

det på ett korrekt sätt? Vilka effekter får detta sedan på PIL för organisationen? Genom att 

använda definitionen för individer i organisationens användande i Delone & McLean (2002) och 

Hartwick & Barki (1994) och inkludera detta i en utökad ERP-OL livscykel (Tomblin, 2010) kan 

sambandet mellan beslutsstöd och OL utökas med användande och PIL. Det är viktigt att 

poängtera att detta användande är frånskilt det som Tomblin beskriver som Use. Ett nytt 

utvecklat ramverk för PIL finns illustrerat i figur 3 nedan. Detta nya ramverk har utgjort studiens 

fokus och är ämnat vara en vidareutveckling av Tomblins teoretiska resonemang (2010).  
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Figur 3. Utvecklat ramverk för användande och PIL  

 

Figur 3 är som tidigare nämnt en vidareutveckling av Tomblins ERP-OL livscykel och inkluderar 

Hartwick & Barkis (1994) definition av användande. Figuren illustrerar PIL i Tomblins (2010) 

ERP-OL livscykel med Use utökat med faktiskt Användande. Tomblins ursprungliga Use har 

benämnts som Beslutsstöd då detta på ett bättre sätt beskriver dess funktion. Denna funktion kan 

likställas med Business Intelligence som ger information och data som stöd till beslutsfattare 

(Negash, 2004). Denna studie har valt att avgränsa sig till individer utan beslutsfattande 

rättigheter vilket gör att Business Intelligence utelämnas. Figur 4 illustrerar det utvecklade 

ramverket separerat från Tomblins ERP-OL livscykel och även studiens fokus och analysmodell.  

 

 
Figur 4. Analysmodell. 
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3. Metod 
I detta avsnitt presenteras de metodval och de avvägningar som gjorts i undersökningen. Både 

argument för och mot våra val av metod läggs fram för att argumentera för de val som gjorts.  

Studiens generaliserbarhet diskuteras också. Avsnittet avslutas sedan med på vilket sätt 

operationaliseringen har gjorts för att tolka de resultat som erhållits. 

3.1 Undersökningsprocess 
Då fortsättningsfasen och PIL är ett relativt outforskat område (Tomblin, 2010) behövs en tydlig 

genomgång av tillvägagångssättet för denna studie. Studien ämnade undersöka hur individer 

använder sig av information från ett ERP-system i fortsättningsfasen som leder till PIL. 

Forskningsfrågan besvaras via en explorativ studie, då studien syftar till att förstå och utforska 

ett problem vars natur och orsak är okänt (Saunders et al., 2012). Denna studie hade som syfte att 

skapa en djupare förståelse och undersöka hur individer använder ERP-system och vilka effekter 

det får på PIL. Det gjorde studien till en explorativ studie, och därmed var tillvägagångssättet en 

litteratursökning och djupgående intervjuer (Saunders et al., 2012). Denna typ av explorativ 

studie har som fördel att den är flexibel och anpassningsbar. Med ny typ av data som tar studien i 

en annan riktning och ger nya idéer måste författarna vara beredda på att ändra uppfattning om 

studiens resultat (Saunders et al., 2012). Denna studie ämnade inte förklara samband mellan två 

fasta variabler eller beskriva ett exakt händelseförlopp, en person eller situation vilket uteslöt en 

beskrivande och en förklarande studie (Saunders et al., 2012). 

3.2 Val av metod 
Denna studie var av kvalitativ form då vi sökte efter en djupare förståelse för vår specifika 

situation, samt att vi inte visste vilken information från målgruppen som kunde vara av intresse 

eller vikt för vår studie. Forskningsfrågor i undersökningar kan ställas på olika sätt och med olika 

fokus. Varför, hur, vad, hur många och hur mycket? är alla olika typer av sätt att undersöka (Yin, 

2014). Med olika frågor följer också olika typer av studier och metoder för insamling av data. Då 

denna studie ämnade besvara frågan Hur använder individer ERP-system i fortsättningsfasen och 

hur påverkar användandet post-implementation learning? begränsades studiens metodval till de 

tillvägagångssätt som kan besvara en “Hur”-fråga. Dessa kan vara Experiment, historia och 

fallstudie (Saunders et al., 2012; Yin, 2014) men för att vidare avgränsa metodval måste 

ytterligare två frågor ställas. Första frågan rör huruvida forskaren behöver ha kontroll över de 
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beteendemässiga händelserna i förloppet. Då vi i denna studie inte hade kontroll över individers 

beteende i olika processer utesluts därför experiment som metod (Yin, 2014). Den andra frågan 

behandlar huruvida studien fokuserar på nutida eller historiska händelser. En historia, fokuserar 

precis som namnet säger på historiska händelser och i denna studie skulle nutida händelser 

studeras vilket ledde oss fram till en fallstudie (Yin, 2014). En fallstudie är dessutom en 

fördelaktig metod för att undersöka fenomen i sin rätta kontext (Yin, 2014) men också för att 

undersöka existerande litteratur, och för att ifrågasätta den och utveckla nya forskningsfrågor 

(Saunders et al., 2012). Då syftet delvis i denna studie var att vidareutveckla Tomblins (2010) 

ERP-OL livscykel var därför en fallstudie en passande metod. Denna utgångspunkt ledde till en 

studie med en deduktiv ansats. Vi ämnade applicera en befintlig teori på en rådande situation. 

 

Fallstudien som metod behövde avgränsas vidare främst genom att välja mellan en enkel och 

multipel fallstudie. En enkel fallstudie är en passande metod enligt fem principer där endast en 

behöver uppfyllas för att en enkel fallstudie ska vara lämplig (Yin, 2014). Den fjärde principen 

för enkla fallstudier argumenterar för att denna metod kan användas om studien är av 

“avslöjande” karaktär. Det betyder att denna situation existerar om forskaren har en möjlighet att 

observera och analysera ett fenomen som tidigare har varit outforskat i samhällsvetenskapliga 

discipliner (Yin, 2014). Då denna studie ämnade utveckla och testa outforskat område inom ERP 

och PIL var en enkel fallstudie passande för ändamålet. Med grund i ovan förda resonemang 

valdes därför en enkel fallstudie som metod och forskningsdesign.  

3.3 Generaliserbarhet 
Kritik har riktats mot fallstudie som metod vid studier för dess låga nivå av generaliserbarhet. 

Denna kritik kan dock vara felriktad då deras perspektiv utgår från en statistisk generaliserbarhet 

som inför begränsningar på graden av generaliserbarhet (Walsham, 1995). Enligt ramverket som 

Lee och Baskerville (2003) framtagit finns det fyra distinkta typer av generalisering som de 

benämner EE, ET, TE och TT. EE är att generalisera från insamlad data till en beskrivning, ET är 

att generalisera från en beskrivning till en teori, TE är att generalisera från teori till beskrivning 

och TT är att generalisera koncept till teori. Denna studie är av typen ET, den ämnade 

generalisera en observation till en nuvarande teori. Det innebär att vår insamlade data skall 

generaliseras för att så bra som möjligt kunna kopplas till en redan etablerad teori. Då det 
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upplevdes att det ämne denna undersökning studerade inte hade studerats tidigare så skulle 

studien även bidra till teorin i framtiden tack vare dess generalisering. 

3.4 Val av litteratur 

En litteraturstudie har även utförts i syfte att utforma ramverk och analysmodeller samt 

underbygga studiens resonemang. Dessa har utförts genom att söka i Uppsala universitets 

litteraturdatabas och även genom att använda relevant litteratur och leta i dess referenser och 

hänvisningar. Dessa två sätt är vedertagna inom forskning idag (Saunders et al., 2012). Vid 

litteratursökning har nyckelord som ERP-system, affärssystem, post-implementation, attitudes, 

organizational learning, learning by using, double-loop learning med flera använts för att ge 

studien en grund i relevant litteratur. Forskare vid Uppsala universitet har också gett synpunkter 

på relevant litteratur för olika delar av studien. Vidare har litteraturen som hittats granskats 

kritiskt och sedan har relevant och välrenommerad litteratur valts ut och använts i studien.  

3.5 Val av organisation 
Fallstudien har genomförts hos Tetra Pak Packaging Materials i Skoghall. Tetra Pak i Skoghall 

är AB Tetra Paks dotterbolag och en liten filial av Tetra Pak som främst tillverkar Tetra Pak Rex 

(Tetra Pak, 2015). Anledningen till att fallstudien genomfördes hos Tetra Pak är för att studien 

riktar sig mot producerande organisationer som befinner sig i fortsättningsfasen. Innan valet av 

organisation gjorde så genomfördes en undersökning för att finna organisationer som för en tid 

sen implementerat ett nytt ERP-system och således befann sig i den eftersökta fasen. Vid denna 

undersökning hittades Tetra Pak i Skoghall som implementerat ett ERP-system vid namn P2 för 

ett antal år sedan som i nuläget används på daglig basis. En annan anledning till att fallstudien 

genomfördes hos Tetra Pak är att vi via kontakter lyckas få tillträde till organisationens anställda 

och produktionsanläggning.  

3.6 Intervjuer  
Denna fallstudie genomfördes genom semistrukturerade intervjuer som främsta empiriska 

underlag. Detta tillvägagångsätt valdes då undersökningar där studien ämnar förklara beslut som 

den intervjuade tagit så är semistrukturerade intervjuer ett bra val (Saunders et al., 2012). Det är 

även det bästa sättet att utföra intervjuer på när det är många frågor som behöver besvaras, 

frågorna kan vara relativt komplexa samt när ordningen på frågorna kan behöva varieras. 
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Semistrukturerade intervjuer kan även leda både intervjuaren och respondenten in på tidigare 

outforskade områden som kan ha signifikans för studien. (Saunders et al., 2012) 

3.7 Val av respondenter 
För att intervjuerna ska ge resultat för studien är det viktigt att intervjuerna sker med rätt 

respondenter (Kvale & Brinkman, 2009). Urvalet av respondenter skedde med tanke på vilken 

tillgång och tillåtelse att genomföra dem som fanns. Urvalet var ett snöbollsurval där 

kontaktpersonen hos organisationen hjälpte till att komma i kontakt med andra individer som 

sedan intervjuades.  Trots dessa förutsättningar gjordes försök att få respondenter på olika nivåer 

inom organisationen. Att intervjua individer på olika nivåer inom organisationen gjordes för att 

ett större kunskapsområde kunde täckas in i och med deras olika positioner och arbetsuppgifter. 

Lärande sker på olika sätt och kräver således skilda kompetenser. De skilda kompetenserna 

kunde täcka in flera områden av arbetskunskap så problematiken kring lärande kan ses utifrån 

samtliga perspektiv. 

 

Studien var en processtudie som undersöker hur processen lärande, närmare bestämt post-

implementation learning, skedde inom organisationen. Processen som var intressant börjar med 

användandet av ERP-systemet och slutar i PIL. Ett argument för processtudier är studiesättet då 

trots att det undersöker komplexa frågor så finns det fortfarande kvar en tendens till 

generaliserbarhet (Markus & Robey, 1988). Att studera organisationen i fråga ur ett 

variansperspektiv skulle inte kunna ge insikter som skulle svara på frågeställning och syfte som 

beskrivits tidigare. Anledningen till detta är ofta på grund av att etablerade variansstudier och 

teorier inte behandlar vare sig tid eller förändringar som sker under resans gång. De antar en 

form av stillastående jämvikt där både tid och förändringar ej finns (March & Sutton, 1997). 

Processtudier tar med tid i beräkningarna och är därför mer praktiskt lämpade vilket var passande 

till fallstudien (Langley, 2009). 

3.8 Respondenter 
Under fallstudien på Tetra Paks fabrik i Skoghall intervjuades flertalet personer på olika nivåer 

inom organisationen. Nedan följer en kort beskrivning av deras position inom organisationen 

samt hur de kommer i kontakt och arbetar med P2 i deras dagliga arbete. 

 

  



 

     16 

Michel Schüssleder, System Support P2 

Ansvarig för administration och planering inom P2. Skapar rapporter och håller möten med 

personalen för att informera om dagens agenda samt produktion. Agerar som stöd åt operatörer 

vid frågor rörande P2. Blev tillsatt till sin nuvarande roll vid implementationen av P2, var 

tidigare maskinoperatör. Arbetat på Tetra Pak sen 2006. 

 

Jan Thorén, Gruppledare Operatörer/Maskinoperatör 

Ansvarig för operatörernas rotation mellan arbetsmoment samt schemat för dem. Utöver detta 

även maskinoperatör. Daglig kontakt med P2 vid maskinoperation. Arbetat på Tetra Pak sen 

1992. 

 

Mattias Johansson, Maskinoperatör 

Sköter den dagliga driften av fabrikens maskiner och produktion. Daglig kontakt med P2 vid 

maskinoperation. 

 

Tomas Käll, Maskinoperatör 

Sköter den dagliga driften av fabrikens maskiner och produktion. Daglig kontakt med P2 vid 

maskinoperation. Arbetat på Tetra Pak sen 1989. 

 

Namn Arbetstitel Avdelning Datum Intervjulängd Inspelad 

Michel 

Schüssleder 
System Support P2 Administration 2015-05-05 50 min        Ja 

Jan Thorén Gruppledare 
Maskinoperatör 

Administration 

Produktion 
2015-05-05 35 min        Ja 

Mattias 

Johansson 
Maskinoperatör Produktion 2015-05-05 33 min        Ja 

Tomas Käll Maskinoperatör Produktion 2015-05-05 32 min        Ja 

 Tabell 3. Respondenter 
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3.9 Operationalisering  
Varje steg av den användandeprocess som beskrivs under det utvecklade ramverket har 

definierats teoretiskt men behövdes också översättas till mer praktiskt hanterbara begrepp och 

frågor. Genom att använda tidigare studier och praktiska tillämpningar av de teorier som 

definierats kan studien utveckla intervjufrågor som appliceras under varje steg i 

användandeprocessen i det utvecklade ramverket. En sammanfattning av operationaliseringen 

finns i tabell 2.  

 

Attityd definieras i teorin som individens uppfattning av systemet. Det vill säga om det är bra 

eller dåligt eller om individen har positiva eller negativa erfarenheter av systemet. Denna 

definition har konkretiserats till frågor som exempelvis Vad tycker du om P2?, Vilka nackdelar 

och fördelar har P2?, Gör P2 ditt arbete enklare?. Dessa frågor har ställts för att avgöra 

individens attityd till P2 och vad individens uppfattning var om systemet.  

 

För att behandla ämnet subjektiva normer som definieras som andras uppfattning av systemet 

och dess påverkan på individen har vi valt att använda oss av samma metod som i attityd. 

Definitionen har konkretiserats ner till frågor som rör vad individer ser för normer och rutiner 

inom organisationen hos de andra användarna och finns exemplifierade i tabell 2.  

 

Användande definieras i teori som frekvens, tid, åtkomsttillfällen, användarmönster och 

beroende i systemet (Delone & McLean, 2002). Denna definition har sedan omvandlats till 

praktiska frågor som Hur ofta använder du P2? och Är du beroende av P2 i ditt arbete?.  

 

Slutligen konkretiserades och operationaliserades teori genom att dra paralleller mellan PIL och 

uppdateringar som sker inom system och organisation. Learning by using har operationaliserats 

som förmågan att lära sig utifrån sitt eget användande och även effekterna som detta användande 

ger. Respondenterna fick frågor som berörde förändringar som gjorts på både systemet och dess 

användande men även förändringar som kommit utav användandet av systemet. Dessa frågor 

ställdes på ett sätt som skulle ge oss svar som kunde tolkas som antingen single-loop learning 

eller double-loop learning. 
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Operationalisering Attityd Subjektiva6normer Användande PIL 

Definition6i6teori Uppfattning)av)
systemet.)Positivt)
eller)negativt/bra)
eller)dåligt. 

Andras)uppfattning)
av)systemet)och)
dess)påverkan)på)
individen.) 

Frekvens,)tid,)
åtkomsttillfällen,)
användarmönste
r,)beroende. 

Löpande)uppdateringar)
och)förbättringar.)
Lättare)att)
implementera)framtida)
system/moduler 

Frågor Vad$tycker$du$om$
P2?$Vad$är$
fördelarna$med$P2?$
Vad$är$nackdelarna$
med$P2? 

Vad$tycker$dina$
kollegor$om$P2?$Blir$
du$tvingad$eller$
tillsagd$att$använda$
P2$på$ett$speciellt$
sätt?$Finns$det$
regler$om$hur$P2$
används? 

Hur$ofta$
använder$du$P2?$
Hur$länge$
använder$du$P2?$
I$vilken$del$av$
arbetsprocessen$
använder$du$P2?$
Vad$gör$du$om$
ett$
felmeddelande$
uppstår?$
Rapporterar$du$
avvikelser$till$
ledningen? 

Hur$många$
uppdateringar$har$
gjorts$i$P2?$Ledde$dessa$
till$
förbättringar/effektivise
ringar?$Har$det$gjorts$
ändringar$i$P2?$
Ledde$några$
förändringar$till$
övergripande$
förbättringar? 

 

Tabell 2. Operationaliserad analysmodell. 
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4. Fallstudiebakgrund 

4.1 Tetra Pak Packaging Materials 
Tetra Pak utvecklar, tillverkar och marknadsför system för förädling, förpackning och 

distribution av flytande livsmedel (Tetra Pak, 2015). Globalt har Tetra Pak 23 540 anställda och 

verkar på fler än 170 marknader (Tetra Pak, 2013). I Sverige har Tetra Paks bolag cirka 4000 

anställda varav 3500 av dem är baserade i Lund (Tetra Pak, 2015). 

  
Tetra Pak Packaging Materials, ett dotterbolag till det svenska moderbolaget AB Tetra Pak, har 

ansvar för produktionen och tillverkningen av förpackningsmaterial. I Sunne, Värmland, med 

filial i Skoghall arbetar cirka 300 personer främst med att producera Tetra Rex 

förpackningsmaterial (Tetra Pak, 2015).  

  

Tillverkning av förpackningsmaterial på Tetra Pak består av tre huvudsakliga processer: tryck, 

beläggning/laminering och uppskärning. Som material används kartong som levereras på stora 

rullar. I trycket trycks design och dekor på de olika förpackningarna och i beläggningen 

lamineras kartongen med polyeten och för aseptiska produkter även aluminium. Till sist skärs 

förpackningarna i mindre rullar och skickas sedan vidare till mejerier och fyllare där kartongerna 

viks, fylls och försluts (Tetra Pak, 2015). 

4.2 Produktionssystemet P2 
P2 är ett för Tetra Pak internt produktionssystem som används av deras fabriker globalt. 

Systemet ska ansvara för att registrera kartongrullar som kommer in i fabriken och ska sedan 

följa dessa rullar genom tryck, beläggning och skär ända tills det är en slutprodukt och sätts på 

pall för leverans till kund. Systemet har en spillmodul och en kvalitetsmodul där administratörer 

kan hämta ut information som kvalitetscertifikat och spillnivåer. I P2 matas basdata in och detta 

kan vara information som tjocklek på kartong eller plast.  

 

P2-gruppen är en central IT-grupp som arbetar för att utveckla, uppgradera och förbättra 

systemet. Administratörer kan skicka in förslag på förändringar som kallas Request for change 

till P2-gruppen och ledningen i Skoghall som sedan tar ställning till vilken prioritet denna 

förändring har och till vilken kostnad den skulle kunna genomföras om den är genomförbar. 

Detta program är ämnat för att alla på fabriken som har en tanke eller idé om hur existerande 
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rutiner eller arbetssätt kan förändras för att förbättras ska få framföra dem. P2-gruppen tar sedan 

emot denna Request for change för att utvärdera huruvida denna idé är något som gynnar 

organisationen och om förändringen är genomförbar (Schüssleder, 2015). 

4.3 Tetra Pak Skoghall 
På produktionsanläggningen i Skoghall tillverkas material för förpackningstyperna Tetra Rex, 

Tetra Recart och Lami Board. Fabriken ligger i anslutning till en av Stora Ensos 

pappersmassefabriker och har cirka 40 anställda varav 13 som administrativ personal. Fabriken 

producerar inga slutprodukter utan sköter endast beläggningen av kartong. Det betyder att 

filialen i Skoghall endast laminerar kartong från den intilliggande Stora Enso-fabriken och sedan 

skickar vidare den för tryck och skär till Sunne (Schüssleder, 2015). 

  

På Skoghall arbetar maskinoperatörer med ett rullande schema på olika positioner i 

tillverkningsprocessen. En har i ansvar att vara maskinförare vilket betyder att övervaka 

maskinernas processer, inställningar och värden. Den maskinoperatör som har ansvara att mata 

in rullar i P2 scannar in inkommande kartongrulle och skarvar in den i laminatorn. Därefter får 

maskinföraren i ansvar att övervaka rullen genom maskinen och genom en kamera kan föraren 

observera defekter i materialet. När detta händer ska denna defekt registreras i P2 och klassas 

enligt vilken typ det är. Denna defekt ska också klassas genom att beskriva vilken del av rullen 

som har defekter så att dessa kan korrigeras i omspolningen. Maskinföraren observerar defekter, 

spårar rullens ID-nummer i P2 och klassar sedan defekten i P2 för korrigering. (Käll, 2015) 

 
  



 

     21 

5. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av intervjuerna hos Tetra Pak Skoghall och de presenteras 

enligt det utvecklade ramverk som introducerades i teoriavsnittet. Därför följer detta avsnitt 

delarna Attityd, Subjektiva normer, Användande och PIL.  

5.1 Attityd 
Attityden till P2 hos de anställda i Skoghall varierar mellan de olika avdelningarna och 

personerna. Michel, som var administrativt ansvarig och använder systemet i skapandet av 

rapporter och för att få en översikt över produktionen är positiv till P2 och funktionerna som 

systemet tillhandahåller. Han påpekar däremot att systemet inte är byggt eller anpassat för deras 

moment i produktionsledet. Han menar att systemet är utvecklat för hela produktionskedjan, från 

pappersmassa till färdig livsmedelsförpackning, och då Skoghall endast är ett moment i denna 

kedja så kan systemet ibland vara för krångligt. Förutom detta så uppfattar Michel P2 som ett 

välfungerande system som de i nuläget inte skulle klara sig utan. 

 

Motsatsen till Michels attityd finner vi hos de som arbetar med systemet dagligen vid 

operationen av maskinerna. De tycker precis som Michel, att systemet inte är anpassat för vad de 

gör i Skoghall vilket leder till att systemet är krångligt och svårarbetat men då de kommer i mer 

kontakt med maskinerna så blir deras upplevelse sämre än Michels. Systemet upplevs som “för 

tungt” för vad de gör i Skoghall med alla funktioner som systemet erbjuder men som ej behövs, 

exempelvis statistik för administrationen. Denna inställning till systemet genomsyrar hela 

organisationen på operatörsnivå och förstärks dagligen med jargongen som finns hos de 

anställda. Denna attityd kan tänkas bero på att en ordentlig utbildning inte skett för 

maskinoperatörerna. Utbildningen var endast för vissa och skedde under en dag i Lund (Thorén, 

2015). Väl där fick de endast observera när andra använde systemet en kort stund. Denna 

utbildning noterade maskinoperatörerna var otillräcklig och något de skulle vilja utöka och 

förbättra. 

 

Attityden som råder nu gentemot P2 och som genomsyrar hela fabriken existerade inte tidigare 

med det system som då användes. Med detta system upplevde operatörerna att kvalitén på både 

systemet och produktionen var högre. Detta var ett resultat av att de upplevde det systemet som 

mer lätthanterligt och anpassat för just deras fabrik och deras arbetssätt. Systemet som användes 
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innan var det så kallade Semi-line. Detta system slutade dock utvecklas och få kontinuerliga 

uppdateringar vilket var en bidragande orsak till att övergången till P2 skedde (Käll, 2015). 

 

Det finns dock inte bara negativa sidor med nya systemet enligt operatörerna. Ett flertal 

funktioner som P2 erbjuder fanns inte hos det tidigare systemet. Dessa funktioner såsom 

automatiska orderbyten och hjälpmedel vid skarvning av rullar underlättar och effektiviserar 

arbeten. Dessa nya funktioner kan minska den relativt negativa attityden som råder men endast 

marginellt (Johansson, 2015).  

5.2 Subjektiva normer 
Det råder enligt de anställda på Tetra Pak Skoghall en konsensus kring vad personalen tycker 

och tänker kring P2-systemet. Den administrativt anställde är den enda som är svagt positivt men 

han menar att övrig personal överlag saknar det gamla systemet och att de flesta skulle vara 

glada för att få gå tillbaka till det gamla systemet.  Han beskriver att det ofta förekommer 

svordomar och skällsord runt P2 i både lunchrum och i arbetet. Tomas stämmer in i denna 

beskrivning när han beskriver att maskinoperatörerna ofta sliter sitt hår och blir förbannade över 

P2s funktioner. Däremot menar Tomas också att det kan finnas de som tycker att systemet är 

bättre, och då speciellt de yngre då de har lättare att förstå P2. Även Jan och Mattias beskriver att 

alla som kör maskinerna tycker likadant om P2 och att den generella synen är negativ. 

 

Samtliga anställda beskrev att det finns instruktioner och regler för alla arbetsmoment i P2. 

Dessa fanns samlade i en omfattande instruktionspärm. Det existerade däremot så kallade work-

arounds som är sätt att kringgå systemet för att göra det enklare eller smidigare för sig för att nå 

önskat resultat med mindre möda. Operatörerna såg på dessa work-arounds på olika sätt. Vissa 

gillade det och vissa avskydde det. Både Jan och Mattias kände att kringgåendet av systemet var 

ett måste för att fabriken skulle kunna leverera färdiga rullar i tid och med tillräcklig kvalitet 

medan Tomas var av åsikten att operatörerna var tvungna att följa de uppsatta riktlinjerna och 

arbetsprocesserna för att det skulle bli rätt resultat. Dessa work-arounds leder således till ett 

felaktigt sätt att använda systemet på, vilket kan försvåra statistik men även uppdateringar. 

Det framkom också att om den positiva jargongen gällande det gamla systemet semi-line skulle 

försvinna kunde P2 ha en chans att bli omtyckt av de anställda (Schüssleder, 2015).  
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5.3 Användande av P2 
P2 användes på olika sätt av olika användare på Tetra Pak Skoghall. Maskinoperatörerna hade 

fått samma instruktioner gällande användandet av P2 i arbetet men vissa använde olika typer av 

work-arounds och därmed blev användandet olika. Administratören Michel hade annorlunda 

arbetsuppgifter då han hade en mer administrativ och ledande roll i P2. Michel arbetar inte med 

P2 på maskinoperatörnivå men beskrev deras tänkta uppgifter som: 

 

“Operatörer scannar rullar i P2-systemet och dessa ställs i rullkö. Om det blir defekter 

så klassar operatörerna vilken typ av defekt det är. En kartongrulle in kan vara fyra olika 

rullar ut och P2 hjälper till att hålla rullarna på individnivå” (Schüssleder, 2015). 

 

Administrativ personal är så kallade “super-users” vilket betyder att de administrerar basdata och 

grundinställningar i P2 som tjocklek på kartong, bredd och koder för olika defekter. De använder 

P2 cirka 2-3h per dag i uppföljningssyfte och för infogande av basdata. Deras ansvar är att som 

första uppgift på morgonen hämta information ur P2 om antal rullar som är körda och potentiellt 

spill för uppföljning. Detta presenterar de sedan på morgonmötet tillsammans med de operatörer 

som ska arbeta dagskiftet. De gör även uppföljning genom P2 på hur många rullar med defekter 

som behöver skickas till omspolning för korrigering.  

 

När Michel upptäcker en förbättringsmöjlighet i P2 fyller han i ett formulär de kallar för Request 

for change och skickar den till P2-gruppen. Han har just nu en förbättringsfunktion som ligger på 

utveckling hos denna grupp och den kommer att vara färdig under året förhoppningsvis. Det var 

hans initiativ och tillsammans med en förbättringsgrupp kom de fram till att denna förändring var 

nödvändig. I Request for change ritar Michel ofta var knappar och olika funktioner i P2 bör 

läggas för att det ska underlätta för P2-gruppen.  

 

När fel eller buggar sker i systemet ringer Michel eller en operatör till IT-support som finns 

internt hos Tetra Pak. Den IT-gruppen hjälper ofta till med dessa typer av problem och för ett tag 

sedan bytte gruppen P2-servrarna i Skoghall för att minska ett återkommande problem de hade.  

 

Maskinoperatörerna använder P2 genom att klassa defekter och rapportera dem i systemet. De 

observerar defekter via en kamera och klassar dem sedan i P2 utefter vilken typ det är och var de 
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finns på rullen. Sedan skickar de rullen till omspolning med den information om defekten som 

han har lagt in. Tomas menar att han rapporterar den exakta information som behövs för att 

omspolningen ska kunna hitta defekterna. Han gör enligt sig själv inga work-arounds utan 

klassar defekterna på rätt ställe och använder P2 på ett korrekt sätt. På ett arbetspass kan det 

komma 30-40 defekter på en rulle vilket kräver att maskinoperatörerna konstant övervakar och 

rapporterar defekter i P2.  

 

Tomas får även felmeddelanden från P2-systemet, exempelvis att en kartongrulle har 40 meter 

kvar, trots att detta inte stämmer. Då går han in och ändrar denna manuellt men rapporterar inte 

att något har varit fel. Däremot, när det är fel på hela systemet och det låser sig helt ringer Tomas 

IT-supporten som hjälper till att lösa problemet. Vidare har Tomas tagit upp missnöjet med 

systemet sen P2 implementerades och har konstant försökt komma med kritik som kan förbättra 

systemet. Han känner dock att de inte får komma med för många förslag för då anses de vara 

gnälliga.  

 

Även när maskinoperatörerna står bak i maskinen och matar in kartongrullar används också P2, 

men då endast genom att scanna in rullarna. Både Mattias och Jan spårar rullar som har fått en 

defekt men menar att det är mycket svårt då P2 ger nya ID-nummer till rullar som delats. Mattias 

och Jan försöker därför göra work-arounds för att slippa extraarbete som kan uppstå om man inte 

lyckas spåra dessa. De beskriver också hur de sätter meteranvisningarna vid defekter på fel sätt. 

De anger standardinställningen på en meter trots att defekten fanns på ett annat intervall på 

rullen. Både Mattias och Jan beskriver att det ofta händer att de lämnar problem med P2 till 

nästkommande skift för att slippa att spåra rullar i systemet. Till exempel kan de manuellt skriva 

på rullar vilket nummer de har för att undvika att använda P2 då de tycker det är krångligt.  

 

Både Mattias och Jan har försökt komma med feedback sen P2 implementerades men menar att 

det inte är lönt och att det inte är någon från P2-gruppen eller ledningen som lyssnar. De ringer 

IT-supporten om något går fel men undviker gärna detta på natten, och lämnar istället arbete till 

nästkommande skift.  
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5.4 PIL hos Tetra Pak Skoghall 
Dessa förbättringsområden och problem som finns i P2 åtgärdas och hanteras olika beroende på 

vart de uppstår och vad de påverkar. Är det problem som endast drabbar administrativt arbete så 

kommer operatörerna inte veta om uppdateringar som sker exempelvis. Om det däremot 

påverkar operatörerna så kommer de få en genomgång av denna uppdatering av P2 System 

support. Sedan implementationen av systemet 2011 har det skett löpande uppdateringar av 

systemet var tredje månad. Uppdateringarna som sker är dock inte alltid märkbara, speciellt för 

operatörerna. Dessa uppdateringar är i de flesta av fallen engångslösningar på problem som 

fabriken har stött på under produktion under den senaste tremånaderscykeln. Alltså inte 

uppdateringar som går djupare och hindrar fel från att uppstå i framtiden. Dessa problem löses 

genom att Michel kontaktar de som utvecklar P2-gruppen vid fel. Denna grupp är lokaliserade i 

Lund och de utvecklar ständigt systemet samtidigt som de agerar jour och support på dagtid för 

alla Tetra Pak-fabriker. 

 

De förändringar som gjorts på P2 har enligt Tomas förändrat deras arbetssätt från att vara ute på 

golvet och manuellt kontrollera maskiner till att sitta bakom en kontrollskärm för att kontrollera 

produktionen. Förutom denna stora förändring så upplever inte operatörerna någon skillnad när 

nya uppdateringar införs i deras arbetssätt. Något de däremot märker av är de klagomål de får 

från deras grannfabrik i Sunne som får lida vid misstag från Skoghalls sida. Dessa klagomål 

bemöts enligt Michel med utbildningar och genomgångar av systemet för att problemet ska 

minskas i framtiden. Dessa utbildningar är dock svåra att genomföra med den nuvarande 

skiftgången de har på fabriken. Michel har svårt att motivera för sina chefer varför operatörerna 

behöver mer utbildning för endast små förbättringar. Detta leder till att förbättringar tar lång tid 

att genomföra och operatörerna blir frustrerade över att arbete på ett sätt som inte fungerar som 

det ska vare sig för dem själva eller för kunderna. 
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6. Analys 
I detta avsnitt analyseras resultaten från intervjuerna utifrån Tomblins (2010) utvecklade 

teoretiska ramverk som presenterades i teoridelen. Teorierna har applicerats på det empiriska 

resultatet för att utvärdera huruvida den utvecklade modellen kan bekräftas. Vidare har syftet 

och frågeställningen i denna studie besvarats genom att de teoretiska sambanden (Tomblin, 

2010) utvecklats och fått visst empiriskt stöd.  

6.1 Samband mellan Attityd, Subjektiva normer och Vilja att använda 
 

 
Figur 5. Attityd - Subjektiva normer - Vilja att använda. 

 

Hartwick & Barki (1994) beskriver sambandet mellan attityd, normer och viljan att använda ett 

ERP-system. En positiv attityd eller norm till ERP-systemet leder till en större vilja att använda 

systemet på ett korrekt sätt. Sambandet är alltså positivt och en mer negativ attityd eller norm 

leder då följaktligen till en svagare vilja att använda systemet korrekt.  

 

6.1.1 Subjektiva normer på Tetra Pak Skoghall 

På Tetra Pak Skoghall observerades det en negativ norm där P2 ofta var negativt omtalat.  

 

“Det är nog negativt överlag. Det är ingen som är positiv i alla fall.” (Thorén, 2015). 

 

 “Överlag så saknar folk det gamla systemet, med det hade vi inte flera problem som finns nu.” 

(Käll, 2015). 

 

Ovanstående är uttalanden från respondenterna på Tetra Pak som visar på en negativ subjektiv 

norm gällande P2. Enligt Hartwick & Barki (1994) ska denna negativa norm leda till en svagare 

vilja att använda P2 vilket också gestaltar sig främst hos maskinoperatörerna på Tetra Pak 
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Skoghall. Bortsett från den administrativt ansvariga i P2 har de anställda i fabriken en svag vilja 

att använda systemet på ett korrekt sätt. De talar positivt om att göra speciallösningar enbart 

tänkta för deras fabrik i systemet och har slutat att lämna in önskemål och Request for change. 

Detta skulle tala för att Hartwick & Barkis (1994) samband i detta fall stämmer och att de 

subjektiva normerna har ett positivt samband till vilja att använda.  

 

6.1.2 Attityd till P2 på Tetra Pak Skoghall 

Den negativa attityd som finns hos maskinoperatörerna på Tetra Pak Skoghall kan möjligen 

härledas till det resonemang Hartwick & Barki (1994) gör gällande attityder och de resultat 

användaren förväntar sig av sitt användande. Maskinoperatörerna uttryckte att P2 inte gav några 

positiva resultat för dem vilket då kan tolkas leda till en negativ attityd. Vidare menade den 

administrativt ansvarige att P2 hade fördelar genom kostnadseffektivitet och enklare 

statistikuppföljning och denne hade också en positivare attityd till P2. Båda dessa fall kan då 

förklaras av Hartwick & Barkis (1994) samband mellan förväntat resultat och attityd.  

 

Det som däremot är svårt att avgöra är om det är de subjektiva normerna som har ett samband till 

viljan att använda eller om det är den andra delen i Hartwick & Barkis (1994) teoretiska 

samband: attityd. Den individuella attityden hos de som använder P2 på Tetra Pak Skoghall är 

starkt negativ i två fall, negativ i ett och svagt positiv hos den administrativt anställde. 

Maskinoperatörerna som var mest negativa hade också svagast vilja att använda systemet på rätt 

sätt. De två mest negativa operatörerna uttryckte den negativa attityden genom: 

 

“Det är så bedrövligt krångligt. Det är så svårhanterligt.” (Thorén, 2015). 

 

Dessa två maskinoperatörer uttryckte också en svagare vilja att använda systemet. De önskade 

att de bytte tillbaka till tidigare använda Semi-Line. De uttryckte också en vilja att använda 

work-arounds som gör det mindre tungarbetat i arbetet med P2. Maskinoperatörerna som hade 

mest negativ attityd visade på en större vilja att faktiskt kringgå systemet och lämna P2-arbete 

till nästkommande skift. Nästa maskinoperatör, som var något mindre negativ visade på en större 

vilja att använda systemet på ett korrekt sätt:  
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“Det är viktigt för resultatet att du gör på rätt sätt, därför skriver jag de metrarna som gäller.” 

(Käll, 2015). 

 

Hartwick & Barkis (1994) samband mellan attityd och vilja att använda kan därför argumenteras 

för att styrkas i detta fall.  

 

6.1.3 Effekter av negativ attityd och subjektiv norm 

Som tidigare nämnt är det svårt att avgöra om det är den negativa attityden eller de subjektiva 

normerna på Tetra Pak Skoghall som leder till ovilja att använda P2 på ett korrekt sätt hos 

maskinoperatörerna. Enligt Hartwick & Barki (1994) är det ett dubbelriktat samband mellan 

dessa två vilket också verkar finnas på Tetra Pak Skoghall. Den administrativt ansvariga 

uttrycker det genom:  

 

“Denna stämning påverkar definitivt operatörernas engagemang. Om denna jargong om att det 

förra systemet var bättre försvinner så skulle ju snacket om att P2 är dåligt försvinna.” 

(Schüssleder, 2015). 

 

Attityden och arbetsplatsens subjektiva normer kan därför tänkas förstärka varandra vilket kan 

leda till en negativ spiral vilket i sin tur påverkar viljan att använda P2 på ett korrekt sätt och gör 

denna vilja svagare.  
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6.2 Samband mellan Vilja att använda och Användande 
 

 
Figur 6. Vilja att använda och användande. 

 

Både Hartwick & Barki (1994) och Delone & McLean (2002) kopplar ihop en vilja att använda 

ett ERP-system med det faktiska användandet av systemet. I fallet Tetra Pak Skoghall kan detta 

samband observeras genom att de som har minst vilja att använda systemet på ett korrekt sätt, 

ofta de med negativ attityd, använder också systemet på ett mer felaktigt sätt än andra. De med 

denna ovilja har ett annorlunda användarmönster än vad som enligt de regler och riktlinjer är 

fördelaktigt. Work-arounds och felaktigt användande, som att rapportera fel metrar eller att inte 

rapportera buggar eller fel i systemet, är vanligare hos de som har en svagare vilja att använda 

systemet korrekt. Sambandet som Hartwick & Barki (1994) och Delone & McLean (2002) gör 

sig också till känna när den administrativa personalen som har en vilja att använda P2 rätt 

faktiskt använder systemet på ett korrekt sätt genom att både rapportera avvikelser men också att 

sköta uppföljning av spill och kvalitet på material.  
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6.3 Samband mellan Användande och PIL 
 

 
Figur 7. Användande och PIL 

 

6.3.1 Mål för framgång i fortsättningsfasen 

Den ständiga utveckling som sker i P2 via uppdateringar är resultatet av de anställda. De 

anställdas deltagande och användande av P2 är kritiskt för att systemet ska vara framgångsrikt 

för företaget i framtiden (Hartwick & Barki, 1994). Förutom de anställda så påverkas även 

systemet av de anställdas sätt att använda systemet samt deras strävan efter att kunna arbeta i ett 

system som optimerat för deras ändamål. Denna strävan efter ett optimerat system finns då 

maskinoperatörerna, enligt Michel vill kunna möta deras mål som de har satt upp och om 

möjligt, göra ännu bättre ifrån sig. Markus et al. (2000) beskriver denna strävan att slå 

förväntningarna som ett mål i fortsättningsfasen hos producerande företag vilket överensstämmer 

med vår organisation i fråga. P2 används helt i linje med de tre definierade måtten som Markus 

et al. (2000) presenterar, kostnadsreducering, resultat över förväntan samt förbättringen av redan 

existerande rutiner. Kostnadsreduceringsmålet är något som mestadels styrs administrativt från 

Michels sida då beställning av material och rapportering är hans primära arbetsuppgifter. De 

andra två måtten är maskinoperatörerna mer delaktiga i. Under intervjuerna så visade 

respondenterna stort engagemang i huruvida deras produkter fick reklamationer eller inte. Målet 

att ha reklamationerna under ett visst antal per månad var speciellt viktigt.   

 

6.3.2 Request-for-change och learning by using 

Det sista måttet enligt Marcus (2000): att förbättra redan existerande rutiner är ett tydligt 

exempel på PIL hos Tetra Pak Skoghall. De anställda arbetar dagligen för att utvecklas och bli 

bättre. De vill lära sig. För att underlätta detta har de även ett helt eget program för att ta till sig 

sina erfarenheter och förbättra utifrån vad de har lärt sig. Detta sker genom deras Request for 
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change-program. Dessvärre har respondenterna i Skoghall, framförallt maskinoperatörerna slutat 

att lämna in Request for change då de känner att de inte får genomslag samt att de inte vill verka 

så som de kallar det: gnälliga. Det betyder att deras användarmönster (Hartwick & Barki, 1994) 

är felaktigt ur organisationens synvinkel och hämmar deras learning by using då de inte använder 

systemet och program runtomkring systemet på ett korrekt sätt. Ifall deras användande hade varit 

korrekt hade möjligen deras Request for change lett till förändringar som uppskattades hos 

operatörerna. Dessa förändringar hade kunnat leda till att organisationen anpassar sig, uppdaterar 

sig och förbättras med sitt ERP-system (Markus et al., 2000). Learning by using som är en del av 

PIL hämmas därför av operatörernas felaktiga användande (Tomblin, 2010).  

 

Det felaktiga användandet genererar också missvisande statistik och data för P2-gruppen samt 

annan administrativ personal. Dessa data används för att analysera P2-användandet och utifrån 

detta göra uppdateringar och förbättringar för organisationen. Då defekter klassas på fel sätt och 

att systemet vid tillfällen kringgås hämmas därför learning by using och Tetra Pak Skoghall blir 

sämre på att anpassa sig och förbättra rutiner i P2.    

 

6.3.3 DLL och SLL hos Tetra Pak Skoghall 

Jan nämnde i sin intervju att de uppdateringar som han kan märka av i sitt dagliga arbete i P2 

oftast är uppdateringar som endast åtgärdar just det specifika problemet och inte källan till 

problemet. Inga uppdateringar som försökte utröna vad dessa problem berodde på genomfördes. 

Detta är ett typexempel på single-loop learning (Argyris, 1977).  P2-gruppen ser vad problemet 

är och åtgärdar det. De ser inte den stora bilden och kan då inte hitta anledningen till att problem 

uppstår och implementera en uppdatering som löser detta problem och alla andra komplikationer 

som kan tänkas uppstå i framtiden på grund av detta. Det sker inte någon form av double-loop 

learning (Argyris, 1977) då de ändringar som genomförs hos Tetra Pak Skoghall endast 

korrigerar de problem som uppkommer. Då maskinoperatörerna inte längre ifrågasätter och 

meddelar fel i inställningar, felmeddelanden eller andra svårigheter med andra funktioner kan 

systemet inte förbättras. Då hämmas också double-loop learning för Tetra Pak Skoghall.  
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6.3.4 PIL på Tetra Pak Skoghall 

Respondenterna kan möjligen erfara att de inte lär sig eller utvecklas i takt med P2 på grund av 

att de använder systemet felaktigt. Att inte använda ett systems funktioner leder så småningom 

till en sämre förståelse för dessa funktioner. Delone & McLean (2002) uttrycker korrekt 

användande av IT-system som en förutsättning för att ta del av alla fördelar som systemet kan 

bringa organisationen och individerna. Det faktum att användarna av systemet i Skoghall har 

tappat förtroendet för systemet till den grad att de slutat försöka förbättra det med 

förbättringsförslag eller Request for change samt börjat hitta och använda work-arounds är något 

som tyder på att Tomblins (2010) learning by using har blivit lidande av det felaktiga 

användandet. Tar man detta ett steg vidare så är dessa inkorrekta sätt att använda systemet 

faktorer som hämmar PIL för hela organisationen Tetra Pak i Skoghall. Felanvändningen av P2 

får också effekter på organisationen i form av att fabriken i Sunne, som tar emot det material som 

Skoghall producerar, har svårt att identifiera klassningarna av defekter då de är felaktigt utmärkta 

på materialet.  
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7. Diskussion 

7.1 Användande, Attityd och PIL 
Attityden till P2 som tidigare analyserats som mestadels negativ, speciellt hos 

maskinoperatörerna, påverkas också av PIL. Hartwick & Barki (1994) beskriver att attityder 

formas av ett förväntat resultat hos individen. Med tydliga resultat i form av uppdateringar 

(Markus et al., 2000) kan individen, i detta fall maskinoperatören, få ett kvitto på att deras 

användande leder till ett positivt resultat. På Tetra Pak Skoghall ger däremot de återkommande 

uppdateringarna inte någon märkbar skillnad för maskinoperatörerna, vilket gör att deras 

önskemål om förändring och förbättring i deras ögon förbises. På detta sätt ger deras användande 

inget resultat. De uppdateringar som kännetecknar framgång i fortsättningsfasen (Markus et al., 

2000) når aldrig maskinoperatörerna vilket kan leda till att deras förväntade resultat blir sämre 

och attityden till P2 negativ (Hartwick & Barki, 1994).  

 

Denna psykologiska effekt ger en ytterligare intressant aspekt av sambandet i det utvecklade 

ramverket för användande och PIL. Kan attityden vara påverkad av de upplevda resultaten av 

individens användande? Teorier för hur teknologi accepteras av användare beskriver att systemet 

måste ge ett positivt samband mellan användande och den prestation systemet skapar för att 

användaren ska få en positiv uppfattning av systemet (Davis, 1989). På Tetra Pak Skoghall har 

maskinoperatörerna en uppfattning om att det material som skickas iväg med P2 är av sämre 

kvalitet än med tidigare produktionssystem. Dessa observationer väcker tankar om att PIL eller 

resultatet av användande påverkar attityden i det utvecklade ramverket i denna studie. 

Acceptansen av ett produktionssystem som P2 kan vara ett resultat av de positiva erfarenheter 

användaren får av systemet (Davis, 1989) och genom detta kan ett samband ses mellan PIL och 

attityd. Denna studie har inte behandlat detta påverkanssamband men med observationerna från 

de utförda intervjuerna väcks tankar om framtida forskning gällande acceptans av teknologi som 

produktionssystem likt P2, och hur PIL och upplevda resultat påverkar och påverkas av attityd 

till systemet. 

 

Det dubbelriktade samband mellan OL och Beslutsstöd Tomblin (2010) beskriver i sin ERP-

livscykel kan i denna studie ifrågasättas då inga tecken på att P2-systemets uppgraderingar har 

påverkat samtliga användare. Den administrativa personal som märkte av uppdateringar ändrade 
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sitt beteende medan maskinoperatörerna fortsatte med samma användande trots frekventa 

förändringar i systemet. Ovanstående resonemang gällande positiva erfarenheter av systemet 

(Davis, 1989) kan i detta fall ligga bakom avsaknaden av förbättring i användande när 

uppdateringar, PIL, kommer.  

7.2 Förutsättningar för Tetra Pak Skoghall och P2 
De tre faserna av ERP-användande som Markus et al. (2000) presenterar: implementationsfasen, 

omordningsfasen och fortsättningsfasen är faser som alla kännetecknas av olika processer och att 

de har olika platser i tiden. P2 är enligt Tetra Paks administrativa avdelning i fortsättningsfasen, 

då det är implementerat sedan fyra år tillbaka och används dagligen av alla i organisationen. I de 

flesta fabriker används det utan större hinder och problem. Efter intervjuer med 

maskinoperatörer på Tetra Pak Skoghall ser vi dock tecken på att de saknar fullständig utbildning 

och använder systemet på ett sätt som inte är optimalt. Dessa saker kan ses som tecken på att 

vissa delar av användandet av P2 fortfarande befinner sig i implementationsfasen och inte i 

fortsättningsfasen som Michel hävdar. Om systemet används av personer som inte fått korrekt 

utbildning så är det väntat att systemet används på ett suboptimalt sätt som kännetecknar 

implementationsfasen och tidiga faser av omorganisationsfasen. Hos fabriken i Skoghall så 

finner vi spår av varje fas med Michel som hävdar att de befinner sig i fortsättningsfasen och 

maskinoperatörer som visar tecken på otillräcklig utbildning vilket leder oss att tro att de 

befinner sig i gränslandet mellan de tidigare faserna. Utifrån detta upplever vi att P2-systemet 

befinner sig i olika faser beroende på vart man väljer att undersöka. Ser man på Tetra Pak och P2 

vid andra fabriker så kan de säkerligen befinna sig i fortsättningsfasen då deras verksamhet 

innefattar fler steg i arbetsprocessen än vad fabriken i Skoghall har. Ser man däremot endast på 

Skoghalls utveckling så skulle de kunna sägas befinna sig i ett gränsland av fortsättningsfasen 

och implementationsfasen. Det vill säga omordningsfasen. 

 

På Tetra Pak Skoghall observerades också ett missnöje kring utbildningen av anställda när P2 

implementerades. Teorier finns som understryker det faktum att för att ett nytt IT-system ska 

fungera bra i det dagliga arbetet så måste användarna av systemet få de tekniska färdigheter som 

krävs (Schmidt et al., 2011). Dessvärre så läggs inte fokus på hur systemet används i 

organisationer utan snarare på systemets funktioner och vad systemet kan ge organisationen. 

Detta problem kan appliceras på Tetra Pak Skoghall och Schmidt et al (2011) menar att det 
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genomförs för lite utbildning och kunskap kring IT-system. Vad kan anledningen till denna 

otillräckliga utbildning bero på då? Många organisationer är pressade att hålla implementationer 

inom budget och tidsram vilket göra att utbildningen blir lidande (Markus et al., 2000; Iveroth, 

2015). Organisationerna förväntar sig avkastning och resultat endast genom att det nya ERP-

systemet existerar och finns hos dem. De tar inte till hänsyn de mänskliga aspekterna som spelar 

in på systemets resultat. Respondenterna från Skoghall menade att när P2 implementerades 

gjordes det i syftet att sänka kostnader, och enligt respondenterna har användarvänligheten blivit 

sämre. 

 

P2 har implementerats i många Tetra Pak-fabriker världen över och som tidigare nämnt har de 

flesta av dessa alla tre steg i produktionen av förpackningsmaterial. Tetra Pak Skoghall har 

endast ett steg, beläggning. Då P2 är utformat för alla tre steg kan det betyda att Skoghalls 

kompabilitet med produktionssystemet är lägre än för andra fabriker. ERP-system och 

organisationen kan ha en dålig passform (Soh et al., 2000) vilket kan vara fallet hos Tetra Pak 

Skoghall. En lösning kan vara att utveckla specifika moduler och system (Soh et al., 2000) för 

Tetra Pak Skoghall, vilket också efterfrågas av personalen. Detta skulle dock innebära 

kostnadshöjningar och en utökad tidsram, vilket inte går i linje med organisationers mål för 

implementationer av ERP-system (Markus et al., 2000; Iveroth, 2015). Det kan vara relevant att 

fundera kring denna inkongruens mellan ERP och organisation och hur detta påverkar individers 

arbetssätt i organisationen och därmed deras attityd till P2.  
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8. Slutsats 

8.1 Studiens teoretiska bidrag 
Denna studies syfte var att skapa djupare förståelse för hur lärande tar form utifrån hur individer 

använder ett ERP-system. Studien fokuserade på företag inom tillverkningsindustrin som befann 

sig i fortsättningsfasen. Genom att kombinera teorier från skilda fält inom forskningen kunde ett 

utvecklat teoretiskt ramverk utformas. De samband som fanns i detta ramverk användes sedan 

för att uppfylla studiens syfte och detta gjordes genom en fallstudie på Tetra Pak Skoghall. 

 

Forskningsfrågan var “Hur använder individer ERP-system i fortsättningsfasen och hur påverkar 

användandet post-implementation learning?” och resultatet av studien visar att det utvecklade 

ramverket kan inkluderas i befintlig forskning gällande PIL och att de samband som presenterats 

har observerats i varierande styrka. Attityd och subjektiva normer har en stark påverkan på viljan 

att använda P2, vilket i sin tur har ett starkt samband med det faktiska användandet. Detta 

teoretiska samband för användande var redan bevisat av Hartwick & Barki (1994) och denna 

studies teoretiska bidrag centreras kring sambandet mellan användande och PIL. I detta fall är 

resultaten svårare att utläsa, men det som kan sägas är att maskinoperatörernas felaktiga 

användande av P2 leder till att organisationen inte uppnår den PIL som skulle kunna vara 

möjligt. Likt tidigare forskning om användande och framgång (Delone & McLean, 2002) kan 

det i denna studie argumenteras för ett samband mellan korrekt användande av P2 och huruvida 

organisationen uppnår PIL.  

 

Dålig passform mellan organisation och P2, brist på utbildning för anställda i P2 och inga 

upplevda positiva erfarenheter av P2 är tidigare diskuterade faktorer som kan påverka sambandet 

mellan användande och PIL. Trots dessa övriga faktorer har denna studie gett ett teoretiskt 

bidrag till forskningen genom att belysa sambandet mellan individers användande av ett ERP-

system och organisationens grad av PIL.  

8.2 Praktiska implikationer 
I denna studie har en förståelse för vikten av individers uppfattning av ett system skapats. 

Resultaten kan också användas av företag och organisationer som ämnar implementera och 

använda informations- och produktionssystem som P2. Denna studie bidrar med att belysa vikten 

av att skapa en positiv attityd kring ERP-system för att på bästa sätt få de utfall som önskas av ett 
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system. Tidigare forskning om ERP-OL livscykeln beskriver endast beslutsfattarens perspektiv 

och hur ERP-systemet hjälper denna. Denna studies resultat visar på att individers användande 

utan beslutsfattande rättigheter också har effekt på PIL vilket företag och organisationer bör ha i 

åtanke vid implementation, uppgradering och användning av framtida ERP-system. 

8.3 Konklusion och vidare forskning 
 

 
Figur 8. Studiens resultat och utvecklingsmöjlighet. 

 

Denna studies analys av resultaten i intervjuerna bekräftar de samband som finns illustrerat i 

figur 8. De anställda med negativ attityd på Tetra Pak Skoghall har en svagare vilja att använda 

P2 och använder det i större utsträckning felaktigt vilket i sin tur hämmar PIL. Det felaktiga 

användandet uttryckte sig på olika sätt men samtliga bidrog till ett försämrat PIL. En stor vilja 

att använda systemet och ett korrekt användande ledde också till uppdateringar och anpassningar 

samt PIL.  

 

Studien observerade också ytterligare ett samband jämfört med det från Tomblin (2010) 

utvecklade ramverket. Som tidigare diskuterats kan graden av upplevda förbättringar ha en 

påverkan på attityd. Det gör därmed det utvecklade ramverket till ett kretslopp där PIL påverkar 

attityd. I figur 8 illustreras detta ytterligare samband genom den streckade linjen. Detta samband 

är däremot inget som explicit studerats i denna studie, men det öppnar upp för vidareutveckling 

av teorin och vidare forskning. Vidare kan bakomliggande faktorer till attityd gentemot ett ERP-

system undersökas vidare, då detta både skulle ha stor teoretisk som praktisk relevans. 

Utbildning av anställda och kongruens mellan ERP och organisation har i denna studie 

observerats som bristfälligt, och dessa faktorers effekt på PIL för organisationen kan undersökas 

vidare.  
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Avslutningsvis studerades det utvecklade ramverket som utgick från tidigare teorier i detta fall 

endast på en organisation och en bransch. För vidare forskning föreslår vi därför att detta 

samband testas i flera organisationer över flera branscher. Denna studies syfte var att utforska ett 

nytt område inom ett befintligt fält, men med en flerfallstudie kan det utvecklade ramverkets 

allmängiltighet undersökas.  
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1: Intervjufrågor 
 

1. Vad är din roll och vilken avdelning på Tetra Pak har du? 

2. Hur många år har du jobbat på Tetra Pak och har du alltid haft samma roll? 

3. Om du arbetade här när P2 implementerades, hur gick det till? 

a. Fick ni utbildning teoretiskt? 

b. Fick ni en genomgång av systemet? 

c. Hur lång var utbildningen? 

4.  Kan du berätta lite om dina arbetsuppgifter samt hur du kommer i kontakt med P2 i dit 

dagliga arbete? 

5. Trivs du med P2 och känner att det fungerar på för dig och dina uppgifter? 

6. Vad finns det för fördelar och nackdelar med P2? 

7. Har din inställning mot P2 alltid varit densamma? 

a. När ändrades den? 

b. Varför ändrades den? 

8. Ni hade ett annat system innan P2, vad tyckte du om det? 

a. Fördelar med det tidigare systemet? 

b. Nackdelar med det tidigare systemet? 

c. Vilket system föredrar du? 

9. Varför tror du att ni använder P2 och vad tror du att användandet leder till? 

10. Vad tror du att dina kollegor tycker om P2? 

a. Pratar du med kollegor om systemet? 

b. Hur sker detta? 

11. Har P2 förändrat arbetssättet på Tetra pak? 

a. Finns det regler för hur man använder P2 eller är det upp till var och en? 

b. Hur fungerar det med dessa regler? 

c. Hur tycker eventuella chefer att systemet ska användas? 

12. Använder du och dina kollegor på samma sätt? 

a. Vad skiljer sig? 

13. Hur använder du P2? 
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a. Hur ofta? 

b. Hur länge? 

c. I vilken arbetsprocess? 

14. Uppstår det ibland komplikationer eller fel i systemet? 

a. Beskriv vad du gör när komplikationer uppstår. 

b. Rapporterar du avvikelser till ledningen eller kollegor eller löser man problemen 

själv? 

15. Skulle du vilja ändra något i användandet av P2? 

a. Passar användandet in i ditt arbete? 

b. Skulle du vilja ha någon förändring av systemet? 

c. Vad gör du med dina förslag för förändringar? Berättar du för ledningen? 

16. Hålls det möten med personal om eventuella problem eller uppdateringar som sker med 

P2? 

17. Har det gjorts ändringar i P2? 

a. Berätta om dessa ändringar. 

b. Hur har dessa påverkat dina arbetsuppgifter? 

c. Ledde dessa ändringar till förbättringar/effektiviseringar? 

d. Blev det enklare att använda systemet efter dessa uppdateringar? 

18. Hur många uppdateringar har gjorts i P2? 

19. Berätta om vad ni ville uppnå med dessa förändringar. 
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10.2 Bilaga 2: Intervjufrågor för P2 System Support 
 

1. Varför görs uppdateringar? 

2. När görs uppdateringar? 

3. Hur ofta sker dessa uppdateringar? 

4. Hur sker dessa uppdateringar? 

5. Vad för resultat önskar ni av era uppdateringar? 

6. Nämn ett exempel på en uppdatering och resultatet av detta. 

7. Nämn ett exempel på en uppdatering som ej fungerat och vad ni gjorde för att lösa 

problemet? 

 


