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Sammanfattning/abstract  

Syftet med studien var att förstå hur medarbetare har påverkats av en digitalisering i en verksamhet 
och att öka förståelsen för vad medarbetarna har lärt sig av förändringen. Två forskningsfrågor 
formulerades; hur har digitaliseringen påverkat medarbetarna? och vad har medarbetarna lärt sig av 
förändringen? Med en abduktiv ansats studerades två olika organisationer som har gjort olika digitala 
förändringar. Ett logistikföretag som har uppgraderat ett affärssystem och en kommun som har infört 
integrerade e-tjänster. Det empiriska materialet samlades in genom intervjuer och analyserades med 
en kvalitativ analys med en hermeneutisk tolkningsansats. Det teoretiska perspektivet var Schöns 
lärandeteori om reflektion i praktiken och den tidigare forskningen berörde digitaliseringens 
organisatoriska förändringar, påverkande faktorer vid förändring och lärande i förändring. Resultatet 
visade att digitaliseringen påverkade medarbetarna och det dagliga arbetet. Arbetsuppgifter och 
rutiner standardiserades och anpassades utifrån systemets funktionalitet och externa 
samarbetspartners. Tidig delaktighet främjade lärande om systemet och förändringen vilket skapade 
en trygghet inför förändringen och att hantera den. Att ha nytänkande medarbetare som såg 
möjligheter och behov, med viljan att lära om och lära nytt, underlättade den digitala förändringen. 

Nyckelord: anpassning, kommun, problemlösning, påverkan, reflektion 
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Inledning 

”Vi befinner oss mitt i utvecklingen från ett industrisamhälle till ett digitalt samhälle” (SOU 2016:89, s. 
18). Vårt arbetsliv förändras konstant och digitala verktyg används allt mer både i arbetslivet och 
privat. Företag och organisationer står inför ett behov av att följa med i utvecklingen och att gå från 
manuellt utförda arbetsuppgifter till att använda digitala verktyg (Brynjolfsson & McAfee 2015; 
Larsson, 2009). I samband med framfarten av digitaliseringen i arbetslivet och i organisationer, 
implementeras och uppgraderas digitala verktyg, system och funktioner i system. Oavsett roll i en 
organisation så berör digitaliseringen medarbetarna på ett eller annat vis. Arbetsuppgifter förändras 
över tid, både hur arbetsuppgifter utförs och med vilka verktyg som används, och till och med 
försvinner. Forskning visar att teknik och förändring av arbetsuppgifter innebär att kompetenskraven 
hos medarbetarna förändras för att organisationer ska följa med i utvecklingen och vara 
konkurrenskraftiga (Rubery & Grimshaw, 2001; SOU 2016:89; Syvänen & Tikkamäki, 2013; Vey, 
Fandel-Meyer, Zipp & Schneider, 2017) och att en organisatorisk anpassning kan behöva ske vid en 
digitalisering (Elkjaer, 2005; Nilsen, Dugstad, Eide, Gullslett, & Eide, 2016; Syvänen & Tikkamäki, 
2013). På dagens arbetsplatser behövs det medarbetare med beredskap för förändring och med digital 
kompetens vilket innebär att ha en förtrogenhet med digitala verktyg och tjänster och att medarbetare 
ges möjlighet att utvecklas och följa med i den digitala utvecklingen (Rubery & Grimshaw, 2001; SOU 
2016:89; Syvänen & Tikkamäki, 2013; Vey et al., 2017).  

En digitalisering kan påverka medarbetarna på olika sätt i en organisation. Likväl som digitaliseringen 
kan leda till en effektivisering av arbetsuppgifter, kan den på andra områden skapa ett mer manuellt 
arbete som en effekt av digitaliseringen. Oavsett roll i organisationen behövs ofta förståelsen för en hel 
arbetsprocess för att förstå problem som uppstår i det dagliga arbetet och hur de ska lösas. Ett 
problem som medarbetare själva kunde lösa behöver efter en digitalisering hanteras av exempelvis IT-
avdelningen. Som medarbetare räcker det inte med att ha beredskap för förändring och digital 
kompetens utan medarbetare behöver även tänka på ett annat sätt, och öka förståelsen för helheten 
och konsekvenser av ett handlande i ett system. Att uppgradera ett system eller digitalisera en e-tjänst 
kan även innebära att arbetssätt behöver anpassas och arbetsuppgifter standardiseras utifrån hur ett 
system fungerar. Digitaliseringen kan också medföra ökad transparens gentemot exempelvis kunder 
via internet där information och ändringar snabbt kan visualiseras (Brynjolfsson & McAfee, 2015). 
Dessa olika situationer som idag sker i vårt dagliga arbetsliv är intressanta att studera för att förstå hur 
en digital förändring påverkar medarbetarna och vilket lärande som sker på vägen. Dessa situationer 
är relevanta att studera ur ett pedagogiskt perspektiv för att öka förståelsen för vad medarbetarna lär 
sig av att hantera och reflektera över situationer och förändringar i samband med en digitalisering.  

Den här uppsatsen är ett bidrag till att öka förståelsen för dessa situationer i en digital förändring 
genom en kvalitativ studie av två organisationer som har genomfört två olika digitala förändringar. 
Dels ett logistikföretag som har uppgraderat ett affärssystem och dels en kommun som har infört 
integrerade e-tjänster. Inom pedagogiken har digitala förändringar studerats utifrån olika perspektiv 
såsom ledarskap (Syvänen & Tikkamäki, 2013) och organisatoriskt lärande (Elkjaer, 2005). I den här 
uppsatsen studeras vilket lärande som har skett i en digitaliserad förändring utifrån ett reflektivt 
lärandeperspektiv i praktiken då reflektion är ett av lärandets viktigaste verktyg (Granberg, 2009) och 
ett sätt för medarbetare att hantera förändring (Schön, 1991). Genom att studera två digitala 
förändringar kan studien bidra till ett ökat medvetande och en djupare förståelse av hur en digital 
förändring påverkar medarbetare i dessa två organisationer och vilket lärande som har skett i och med 
förändringen. Resultatet kan tas med inför kommande förändringsarbete inom organisationer och 
skapa möjligheter till dialog kring digitala förändringar i en organisation. Studien kan också bli ett 
bidrag i ett större sammanhang av det aktuella ämnet digitalisering och förändringsarbete inom 
organisationer och kan intressera de som arbetar med digitala förändringar av olika slag både inom 
offentlig och privat verksamhet. 
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Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att förstå hur medarbetare har påverkats av en digitalisering i en verksamhet och 
att öka förståelsen för vad medarbetarna har lärt sig av förändringen. Genom att göra en studie av två 
olika organisationer, ett logistikföretag och en kommun, som har genomfört två olika digitala 
förändringar, kan jag öka medvetandet och få en djupare förståelse om både påverkan och lärandet.  

För att nå upp till studiens syfte har jag utgått ifrån följande forskningsfrågor:  

• Hur har digitaliseringen påverkat medarbetarna?  
• Vad har medarbetarna lärt sig av förändringen? 

Bakgrund 

I studien har två olika organisationer studerats; ett logistikföretag och en kommun. De digitala 
förändringarna som organisationerna har genomfört skiljer sig åt. Logistikföretaget har genomfört en 
större uppgradering av ett affärssystem och kommunen har gjort en integrering av e-tjänster för 
ansökan om bygglov. Genom att studera två olika digitala förändringar kan studien bidra med ett ökat 
medvetande om och en djupare förståelse för en digitalisering utifrån studiens forskningsfrågor 
(Bryman, 2011). 

Logistikföretaget 
Logistikföretaget är en global organisation med kontor över hela världen och ca 500 000 anställda. I 
Sverige finns det fyra olika affärsenheter och flera kontor i landet. Ekonomiavdelningarna inom 
organisationen arbetar i ett globalt affärssystem, ett ekonomiskt redovisningssystem, från 
mjukvaruleverantören Oracle. Fram till september 2018 arbetade ekonomiavdelningen, på en av 
affärsenheterna i Stockholm, i en ca 20 år gammal version av affärssystemet. Men i september 2018 
genomfördes en uppgradering till en nyare version av affärssystemet och det är den digitala 
förändringen med uppgraderingen som jag har valt att studera i logistikföretaget. Beslutet att 
uppgradera kom från centralt håll via huvudkontoret i ett annat europeiskt land och genomfördes i ca 
10 länder i Europa under en period. Även projektet för uppgraderingen styrdes centralt från 
huvudkontoret och medarbetarna på kontoret i Stockholm kom in i stadiet där det redan var beslutat 
att uppgradera. Informationen om att en uppgradering skulle ske kom 2017 och medarbetarna på 
kontoret i Stockholm började vara delaktiga ungefär ett halvår innan uppgraderingen skedde. 
Uppgraderingen av affärssystemet har sitt ursprung i två behov. För att få möjlighet till 
leverantörssupport behövde logistikföretaget uppgradera till en nyare version då supportkontraktet för 
den äldre versionen inte gick att förnya med leverantören. Uppgraderingen var också ett led i en 
standardisering där flera länder i Europa använder samma system och har genomfört uppgraderingen. 
Genom en standardisering blir det enklare för organisationen att hantera dataflöden i systemet som 
också är integrerat med andra system som de internt kallar för försystem. Några skillnader mellan de 
två versionerna av affärssystemet är att den nya versionen har ett nytt, modernare gränssnitt för 
användaren och att vissa moment går snabbare att utföra i systemet. Till exempel går användaren tre 
steg i systemet idag, istället för fem, för att utföra ett moment. Likaså har sökfunktionen förbättras, det 
användaren kan exempelvis söka på en betalning genom att endast skriva belopp medan de tidigare 
behövde fylla i mer information, såsom datum eller ett datumintervall, för att kunna söka upp en 
betalning. En annan förändring är att de rapporter användarna hämtar ur systemet idag skapas direkt 
i  Excel-format istället för textformat, vilket innebär att användarna inte längre behöver importera 
rapporterna till Excel, vilket gjort arbetet med rapportering mindre tidskrävande. 
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Kommunen 
Kommunen ligger i Stockholms län och har ca 60 000 invånare. Det är en kommun som ser sig ligga i 
framkant med sin digitalisering av e-tjänster bland annat för bygglovsansökningar vilka hanteras av 
bygg- och miljöförvaltningen. I min studie har jag fokuserat på en integrering av e-tjänster för 
bygglovsansökan som är en del i den digitaliseringsresa som förvaltningen har gjort. Starten till 
digitaliseringen inom bygg-och miljöförvaltningen var ett politiskt uppdrag att ligga i framkant med 
tekniska lösningar, att bli effektivare och få nöjdare kommuninvånare. Sedan 2012 har kommunen 
haft en e-tjänst som den sökande har kunna använda för att ansöka om bygglov. Det var ett fristående 
system där registratorerna och bygglovshandläggarna fick registrera och hantera information och 
dokument, det vill säga handlingar, som kom in manuellt. När den sökande fyllde i e-tjänsten skapades 
ansökan i filformatet PDF (Portable Document Format) och sparades i en funktionsbrevlåda. 
Registratorerna utgick ifrån PDF-ansökan för att fylla i den sökandes uppgifter och medskickade 
handlingar i verksamhetssystemet ByggR. Därefter delades det registrerade ärendet, ansökan, ut till en 
handläggare som arbetade vidare med ärendet. Det första steget till att integrera e-tjänsten för bygglov 
skedde 2016. På våren 2018 implementerades hela den integrerade e-tjänsten för bygglovsansökningar 
i verksamhetssystem ByggR. ByggR är ett ärendehanteringssystem för automatiserad handläggning av 
bygglov hos kommuner, där handläggningen kan ske i ett digitaliserat flöde från det att ansökan 
kommer in till dess att de arkiveras digitalt (https://sokigo.com). Kommunen har ingått i ett 
pilotprojekt för att utveckla verksamhetssystemet tillsammans med leverantören och har på så sätt 
haft stort inflytande över systemets funktionalitet. I och med integreringen av e-tjänsten med ByggR 
registreras all information som den sökande fyller i direkt i ByggR och de medskickade handlingarna 
lagras. Det innebär att dessa ärenden inte passerar kommunens registratorer längre utan hanteras 
direkt av bygglovshandläggarna. Om det behövs en handpåläggning av en handling utförs den av 
handläggarna, exempelvis om den sökande har lagt ihop flera olika handlingstyper i ett PDF-
dokument. Handläggarna delar i det här fallet upp PDF-dokumentet i olika sidor för att kunna 
registrera dem som rätt typ av handling. Det gäller även för kompletteringar i bygglovsärenden vilket 
bland annat sker när en sökande behöver justera ritningarna och skicka in en ny version. Tidigare 
skickade den sökande in kompletteringar via e-mail till en funktionsbrevlåda vilka registrerades av 
registratorerna. Nu kan den sökande använda e-tjänsten för att skicka in sin komplettering som 
kommer till och hanteras av bygglovshandläggaren direkt. Idag kommer cirka 65 % av 
bygglovsärendena, ansökan och anmälan, in via e-tjänsten. De övriga bygglovsärendena kommer in via 
e-mail och hanteras av registratorerna på samma sätt som innan den integrerade e-tjänsten 
implementerades. Jämfört med innan integreringen av e-tjänsterna har handläggningstiden för e-
tjänsteansökningar för bygglov blivit kortare då ärendet sparas in direkt i systemet och handläggarna 
får nu göra en del av det arbete som registratorerna tidigare utförde. 

Tidigare forskning 

För att få en ökad förståelse av vad en digitalisering kan innebära för medarbetare och vad de lär sig 
har jag sökt forskningsartiklar som handlar om digitalisering, förändring och lärande. Målet med 
sökningen var att finna artiklar med studier av digitala förändringar i samband med lärande och 
förändring vilket svarade mot syftet i min uppsats. De sökord jag har använt mig av är digitalisering 
och lärande i databasen SwePub och digital change och workinglife, change, learning och work 
environment i databas EBSCO. Jag fick några få men bra träffar och har utifrån de artiklarna funnit 
flera intressanta artiklar. Även sökningar på sökord digitalisering, lärande, arbetsliv och digital 
transformation, workinglife och learning gjordes utan bra träffresultat. De artiklar som används i det 
här avsnittet är alla kollegialt granskade (peer reviewed).  

I det här avsnittet har jag strukturerat den tidigare forskningen i rubrikerna digitaliseringens 
organisatoriska förändringar, påverkande faktorer vid förändring och lärande i förändring vilka är 
genomgående teman i de texter jag har läst.  
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Digitaliseringen är både en orsak till förändring och skapar ett behov av förändring (Elkjaer, 2005). 
Även om en organisation har en tydlig vision för digitalisering och är förändringsbenägen kan en 
digital förändring bli en utmaning. Hur kan en organisation förbli öppen för förändring och utveckling 
och villig till lärande i tider av splittrad och kontinuerlig förändring? Digitalisering ger inte mycket tid 
till förberedelse. Det behövs kompetenta individer för att genomföra organisatoriska förändringar, 
individer som förstår meningen och komplexiteten av en digitalisering (Vey et al., 2017). Samspelet 
mellan ny teknologi och andra krafter som skapar arbete kommer att ändra framtida anställningar och 
kvalitet på arbete (Rubery & Grimshaw, 2001). Forskningen visar på organisatoriska förändringar, 
faktorer som hindrar och främjar en förändring och lärande samt behovet av kompetens. 

Digitaliseringens organisatoriska förändringar  
En digitalisering medför förändringar i en organisation som kan förutses eller uppstår i 
förändringsprocessen. Den tidigare forskningen jag har gått igenom visar olika exempel på 
förändringar i organisationer. I en fallstudie av en digitalisering i en kommun i Danmark beskriver 
Elkjaer (2005) hur kommunen strategiskt ändrade sitt synsätt på invånarna och deras behov i 
samband med digitaliseringen. Det nya synsättet skapade ett behov av att göra en organisatorisk 
förändring av roller och arbetsrutiner för de anställda i kommunen från att vara specialiserade på olika 
områden till att bli generaliserande med övergripande arbetsuppgifter över alla områden inom 
kommunen (Elkjaer, 2005). Teknologin är en av flera faktorer i en förändringsprocess som kan 
medföra plattare organisationsstrukturer när hierarkinivåer skalas av och mellanlager i en 
organisation försvinner skriver Rubery och Grimshaw (2001) som har gjort en litteraturstudie om 
förhållandet mellan arbetskvalitet och IKT, informationsteknologi. Organisatoriska förändringar 
handlar också om samarbete mellan olika grupper inom en organisation (Bjørn & Ngwenyama, 2009, 
Nilsen et al., 2016). Bjørn & Ngwenyama (2009) har genom observationer studerat kommunikationen 
mellan virtuella team och kommit fram till att teamen hade olika livsvärldar vilket skapade mer 
kommunikativa problem mellan teamen om de var lokaliserade på olika håll än om de var 
tillsammans. I virtuella team skedde samarbetet med hjälp av teknologiska verktyg vilket gjorde att 
teamet blev beroende av teknologin för att kommunicera och samarbeta, de behövde skapa en process 
för de uppgifterna de skulle samarbeta kring (Bjørn & Ngwenyama, 2009). En longitudinell fallstudie 
av en implementation av ett övervakningssystem av patienter på natten inom hemvården visar hur 
digitaliseringen skapade ett nytt behov av samarbete mellan flera grupper; de som arbetade nattskift, 
dagskift och städpersonal. Digitaliseringen innebar både att nattskiftet fick anpassa sina 
arbetsuppgifter, vilket var den planerade förändringen, och ett utökat samarbete med andra grupper 
inom organisationen. Behovet av samarbetet upptäcktes och växte fram vart efter som 
övervakningssystemet installerades och de började arbeta med det och var inte med i planeringen från 
början (Nilsen et al., 2016). Likväl som digitalisering kan vara orsak till en organisatorisk förändring 
kan en organisatorisk förändring vara orsak till en digitalisering. Syvänen och Tikkamäki (2013) har 
studerat processen av en implementation av ett system där behovet av systemet uppstod i samband 
med en omorganisering. Författarna utgick ifrån en fallstudie av en sammanslagning av flera 
organisationer till en ny organisation med fem olika enheter placerade distanserat ifrån varandra. 
Distansen till varandra gjorde att gemensamma forum och samarbetet mellan kollegor och chefer 
försvårades när de inte träffades personligen på daglig basis. Organisationsförändringen skapade ett 
behov av ett nytt sätt att planera och boka in tjänster och aktiviteter som alla medarbetare kunde se 
samtidigt. För att underlätta samarbetet mellan de fem olika enheterna togs beslutet att implementera 
ett nytt system. Bennett (2014) skriver att digitaliseringen och teknologin gör att organisationer har 
fått ändra sin syn på teknologin från att vara endast ett verktyg för att utföra vissa arbetsuppgifter till 
att ha en mer systemcentrerad syn som förstår komplexiteten av och hur teknologin styr en 
organisation. 

Påverkande faktorer vid förändring 
I den tidigare forskning som jag har gått igenom lyfts faktorer fram som ses som hämmande eller 
främjande för en förändring både för organisationen och för medarbetaren. Forskarna utgår ifrån olika 
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teoretiska perspektiv men finner ändå gemensamma faktorer som är förståelse, rädsla och en känsla 
av osäkerhet samt delaktighet.  

En faktor som påverkar en förändring är förståelse för varför en förändring genomförs. Vad var 
motivet till projektet, att öka kvalitet på vården eller minska kostnaderna frågar sig informanterna i 
studien av Nilsen et al. (2016). Om medarbetarna får information om varför förändringen görs och 
vilket mål som finns för förändringen ökar förståelse av förändringen vilket blir en främjande faktor 
för förändring men med otydliga mål blir brist på förståelse en hämmande faktor (Vey et al., 2017). 
Men förståelsen handlar inte bara om varför förändringen görs utan även om att förstå sig på vad 
organisatorisk utveckling och förändring innebär liksom vad digitaliserade arbetsuppgifter innebär 
(Elkjaer, 2005).  

Utöver att ha en förståelse för förändringar behöver medarbetare och chefer känna en trygghet. Rädsla 
och en känsla av osäkerhet är hämmande faktorer som påverkar förändringsprocesser både hos chefer 
och medarbetare (Elkjaer, 2005; Nilsen et al., 2016; Vey et al., 2017) och kan uppstå vid nedskärningar 
och övertalighet i samband med en organisatorisk förändring (Elkjaer, 2005). Men om arbetsplatsen 
upplevs ha en trygg och öppen atmosfär där kollegor och chefer stöttar varandra inom en grupp kan en 
stark tro på att klara av att hantera utmanande situationer uppstå (Hetzner, Heid & Gruber, 2012, 
2015). Tekniken är också en faktor som skapar osäkerhet och rädsla såsom okunskap om ett systems 
funktion och användning (Nilsen et al., 2016; Syvänen & Tikkamäki, 2013; Vey et al., 2017) vilket kan 
leda till felanvändning av ett system och skapa problem för användarna och att systemet ses som 
opålitligt (Syvänen & Tikkamäki, 2013). Även gammal erfarenhet av dålig teknik (Nilsen et al., 2016) 
och att inte ha förmågan att se misstag som möjligheter till lärande orsakas av rädsla (Vey et al., 2017). 
Forskningen visar att över tid minskar osäkerheten och rädslan för tekniken i och med att användarna 
blir vana vid den och att de börjar se nyttan med tekniken och förändringen i sitt dagliga arbete 
(Nilsen et al., 2016).  

Även att känna sig delaktig i en förändring har påverkan på hur den hanteras. För att nå ett mer 
hållbart arbetsliv, ökad prestation och att vara konkurrenskraftig spelar delaktighet av anställda och 
nytänkande på arbetsplatsen en nyckelroll (Syvänen & Tikkamäki, 2013). Chefers och medarbetares 
delaktighet i en förändring främjar en förändringsprocess men är inte en självklarhet. Nilsen et al. 
(2016) beskriver i sin studie hur mellanchefer antog en passiv roll när behovet av ändrade 
arbetsrutiner uppstod i samband med implementationen av ny teknik och på så sätt hämmade 
förändringsprocessen. I studien av Syvänen och Tikkamäki (2013) antog cheferna en aktiv roll för att 
lösa problem med attityd, motivation, engagemang, rutiner, kunskap och systemproblem. De använde 
sig av ett dialogiskt ledarskap med målet att öka engagemanget hos medarbetarna och skapade forum 
och lärandearenor för att förändra medarbetarnas negativa attityd och brist på engagemang. Syvänen 
och Tikkamäki (2013) skriver att ett dialogiskt ledarskap baseras på att utveckla en verksamhet utifrån 
lika medverkan av olika grupper av medarbetare där lyssna, stödja och uppmuntra är nyckelord i 
interaktion med varandra. Sett utifrån ett dialogiskt ledarskap är delaktighet inte möjligt när lösning 
eller program inte fungerar eller om deltagarna inte har relevant kunskap, instruktioner eller verktyg 
för att använda ett system (Syvänen & Tikkamäki, 2013). Delaktighet kan också ses utifrån vilken roll 
en individ har i ett förändringsarbete och hur individen förväntas agera i sin roll. Nilsen et al. (2016) 
beskriver hur medarbetarna förväntades att vara medskapare i ett projekt för digitalisering utan att 
själva förstå det. Under projektet uppstod ett kulturellt motstånd internt mellan olika grupper och 
avdelningar, vi mot dem och olika språk användes av medarbetarna på IT-avdelningen gentemot 
vårdpersonalen. Genom inplanerade work-shops av en projektledare började de olika grupperna förstå 
varandra, varandras språk och behov samt vilken roll de hade i projektet. Över tid skapade det ett 
bättre samarbete och mer delaktighet i att utarbeta nya processer vilket i sin tur ledde till en positiv 
attityd till tekniken och till att främja förändringsprocessen. Bennet (2014) skriver i sin litteraturstudie 
och utifrån praktiska exempel att delaktighet och samarbete skapar ett informellt lärande men att 
medarbetarnas delaktighet i ett tidigare skede i utvecklingen och implementation av ny teknologi ofta 
förbises av organisationer (Bennet, 2014). 
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Lärande i förändring  
Förändringar och digital utveckling innebär att både organisationen och medarbetarna behöver vara 
redo och kunna anpassa sig. Datorer och digitala innovationer påverkar den mentala kraften såsom 
ångmaskinen påverkade muskelkraften skriver Brynjolfsson och McAfee (2015). De repetitiva 
arbetsuppgifterna byggs bort och försvinner när teknologin tar över och de dagliga arbetsuppgifterna 
blir mer kognitiva för att komplettera maskinerna. Den tidigare forskning som jag har gått igenom 
visar både på vilken kompetens som är önskvärd och vilka i en organisation som ska ta en aktiv roll för 
att främja lärande i förändringen. När medarbetarna är delaktiga i en teknisk förändring i ett tidigt 
skede skapas ett informellt lärande som är viktigt för samarbete och professionell utveckling inom 
organisationen istället för att lära sig om den nya teknologin genom formellt lärande, såsom en 
planerad utbildning (Bennett, 2014). Nytänkande och förändringar kan öka delaktigheten, 
kunskapsdelning och motivation. För att motivera en förändring behöver deltagarna inte bara förstå 
varför en förändring görs och vara delaktiga utan det behövs möjligheter till att skapa och dela 
kunskap (Syvänen & Tikkamäki, 2013). Hetzner et al. (2012, 2015) skriver att reflektion främjar 
lärande, speciellt i utmanande, oväntade situationer. Men det är inte självklart att kunna reflektera i 
sitt dagliga arbete utan det beror på individens kognitiva och emotionella förmåga. Författarna har 
genom en enkätundersökning av bankanställda undersökt och visat att om individer tror på sin egen 
förmåga, kan ta egna initiativ och har en psykologisk trygghet på arbetsplatsen så främjas reflektion i 
arbetet och speciellt vid förändringar på arbetsplatsen. De menar att individer som anser sig kunna 
hantera förändringar har större benägenhet att reflektera än de som inte tror sig kunna hantera 
förändringar så bra. Likaså är de individer som kan ta egna initiativ mer benägna att använda 
reflektion för att förbättra en arbetspraktik och prestation, speciellt när en förändring sker. Om en 
medarbetare känner sig trygg i en grupp och kan dela sina personliga tankar, åsikter, insikter och 
erfarenheter, oavsett om det är vid framgång eller misstag, och utan att känna rädsla för skuld eller att 
bli bestraffad så främjar det reflektion (Hetzner et al., 2012, 2015). Det bör också finnas stöd för 
interaktion medarbetare emellan och utrymme för reflektion – det skapar potential för lärande menar 
Syvänen och Tikkamäki (2013). Författarna skriver att chefer behöver ta en aktiv roll i att lyssna och 
respektera åsikter och erfarenheter. Det kan göras genom att skapa ett rum för kunskapskapande där 
kunskap delas och luckor av kunskap kan upptäckas. Det behövs också tid och utrymme för att 
ifrågasätta, överväga och utvärdera arbetsprocesser, beteendemodeller och vanor. En utmaning för 
organisationer och chefer är att skapa relevanta arenor och forum för att tolka, förenas i och dela 
kunskap vilket kan uppnås genom ett dialogiskt ledarskap skriver Syvänen och Tikkamäki (2013). 
Rubery och Grimshaw (2001) menar att vid en organisatorisk anpassning till en förändring behövs nya 
kompetenser och att de anställda är villiga att lära om. Om chefer och anställda inte har rätt 
kompetens går det inte att genomföra förändringar och nya processer (Vey et al., 2017) och driva 
förändringar på arbetsplatsen framåt (Hetzner et al., 2012, 2015). Anställda och chefer behöver klara 
av att arbeta i en miljö där förändringar sker kontinuerligt och där det finns en osäkerhet i det dagliga 
arbetet (Elkjaer, 2005; Hetzner et al., 2012, 2015) och vara mottagliga för förändring och känna sig 
kapabla att hantera osäkerhet och förändring (Hetzner et al., 2012, 2015). De behöver ha kompetenser 
som självledarskap, individuellt ansvar (Rubery & Grimshaw, 2001), kunskap och rätt attityd (Rubery 
& Grimshaw, 2001; Vey et al., 2017). I dagens arbetsliv behöver medarbetarna aktivt delta i lärande för 
att klara av att följa med i den snabba utvecklingen av kunskap och färdigheter, att de själva skapar 
förändring istället för att anpassa sig till förändringen (Hetzner et al. 2012). Forskningen visar att 
attityden till teknik och till frekventa förändringar som sker på kort tid påverkar hur anställda kan 
anpassa sig till utvecklingen av digital teknik som hela tiden sker. Om de anställda har en positiv 
attityd till förändring, till teknik och är kompetenta är det lättare för en organisation att lyckas med en 
förändring (Vey et al., 2017; Rubery & Grimshaw, 2001; Syvänen & Tikkamäki, 2013). Har de anställda 
däremot inte en positiv attityd till förändring kan en lösning vara att organisationen väljer att 
nyanställa individer med positiv attityd till förändring för att kunna genomföra förändringen skriver 
Rubery och Grimshaw (2001). Ett annat sätt att hantera medarbetares attityd i ett förändringsarbete, 
är att göra en kartläggning och en kompetensinventering av medarbetarna. Det görs för att öka 
förståelsen för vad medarbetarna kan och vad de bör kunna vid en implementation av en teknisk 
lösning (Syvänen & Tikkamäki, 2013) och för att förstå vad som behövs i en organisatorisk kultur för 
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att underlätta nytänkande (Vey et al., 2017). På så sätt kan hinder för förändring upptäckas och 
arbetas bort (Syvänen & Tikkamäki, 2013). Det kan skapa en organisation som underlättar och aktivt 
formar en kultur av nytänkande och förändring och som lägger grunden för positiva uppfattningar, 
värderingar och normer hos både chefer och anställda så att de för nytänkandet framåt i sitt dagliga 
arbete. Lärande är en förutsättning för organisationens prestation och nytänkande och en organisation 
ska sträva efter att ha en kultur som ger fruktbara processer, värderingar, beteenden, erkännande och 
klimat för nytänkande (Vey et al., 2017). Vey et al., (2017) föreslår att L&D, Learning and 
Development, avdelningen tar en aktiv roll och arbetar för förändring i organisationen och för lärande. 
Det kan de göra genom att uppmuntra anställda till att bli mer involverade och proaktiva och på så sätt 
öka flexibilitet och nytänkande som kan skapa individuella och organisatoriska lärandeprocesser. L&D 
ska också arbeta för att finna nya sätt att arbeta och utveckla metoder som stödjer organisationen att 
bli agil och flexibel och på så sätt öka utvecklingspotentialen menar författarna. L&D kan också främja 
arbetssätt som får medarbetarna att känna sig trygga på arbetsplatsen för att främja reflektion och 
lärande i förändring. 

Den tidigare forskningen visar på att en digitalisering kan påverka både organisatoriska förändringar 
och orsaka organisatoriska anpassningar. Det finns flera faktorer som kan påverka hur en medarbetare 
hanterar en förändring. De faktorer som lyfts fram är förståelse, rädsla och en känsla av osäkerhet för 
förändring och delaktighet som kan vara hämmande eller främjande för att hantera en förändring. För 
att lära i förändring behöver medarbetaren bland annat ha en känsla av trygghet och vara villig att lära 
om och på så sätt främja till en förändring vilket också är vad lärandeteorin om reflektion i praktiken 
bygger på som beskrivs i följande teoriavsnitt.  

Teori  

Då syftet med uppsatsen är att studie förstå hur medarbetarna har påverkats och vad de har lärt sig 
under en digital förändring sökte jag efter en teori om lärande. Lärande i förändring kan studeras 
utifrån olika perspektiv. I de artiklar jag har läst om tidigare forskning användes bland annat 
ledarskapsperspektiv och perspektiv om organisatoriskt lärande. Begreppet reflektion ger ett 
intressant perspektiv på förändring och lärande. Min första tanke var att använda begreppen single-
loop och double-loop learning (Argyris, 1993, refererad i Granberg, 2009). Begreppen utgår ifrån ett 
lärandeperspektiv där reflektion involveras och passar som teoretiska glasögon när en förändring 
studeras. Men i samband med letandet av teori föll mina ögon på Schöns teori om reflektion i 
praktiken istället som också utgår ifrån lärande genom reflektion vid förändringar men även vid 
oförutsedda händelser i det dagliga arbetet. Teorin innehåller begrepp som kan ge ett intressant 
teoretiskt perspektiv i uppsatsen och kan hjälpa till att svara på forskningsfrågorna. Teorin och 
begreppen förklaras mer ingående i nästföljande stycke. Med hjälp av begreppen kunskap-i-handling, 
reflektion-i-handling och reflektion-över-handling kan förståelsen för hur medarbetarna har 
påverkats av förändringen öka. Jag kan se om medarbetarna exempelvis har gått från att mest 
reflektera-i-handling till att reflektera-över-handling i sitt dagliga arbete och vad det har inneburit för 
medarbetarna. Förståelsen för vad medarbetarna har lärt sig och vad de har behövt lära sig utifrån 
begreppet kunskap-i-handling kan öka. Om de har behövt bygga upp nya erfarenheter och ny kunskap-
i-handling och det går i så fall att analysera hur det har påverkat medarbetarna och vad de har lärt sig. 
Schöns skriver också om motstånd till förändring i samband med att tryggheten i arbetsuppgifter och 
rutiner hotas av förändringar. Det kan vara yttre eller inre hot i en förändring som även kan leda till 
utveckling för medarbetarna och organisationen när de reflekterar över en händelse. Begreppet 
motstånd i förändring kan hjälpa till att både svara på frågan om hur förändringen har påverkat 
medarbetarna och vilket lärande som har skapats. Likaså om de har upplevt den digitala förändringen 
som ett hot eller som en möjlighet till lärande vilket är faktorer som har kommit fram i tidigare 
forskning 
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Reflektion 
Reflektion är ett av lärandets viktigaste verktyg (Granberg, 2009). Begreppet reflektion kan ses som ett 
sätt att tänka efter och begrunda och att mentalt få distans till exempelvis en situation eller ett 
problem skriver Granberg (2009). 

Schöns teori om reflektion i praktiken 
Schöns lärandeteori om reflektion i praktiken utgår ifrån ett fokus på den reflekterande yrkesutövaren, 
hur den löser problem i praktiken och dess utveckling i sitt yrkesutövande (Schön, 1991). Enligt Schöns 
teori går det inte att lösa problem genom att bara använda teorier utan yrkesutövaren behöver även 
använda sin erfarenhet utifrån intuition, inlevelse och omdöme. Individen använder både teori och 
erfarenhet för att lösa problem i konkreta situationer genom kreativ reflektion (Schön, 1991; Granberg 
& Ohlsson, 2009).  

Schön (1991) tar avstamp i den tekniskt rationella modellen på lärande och skriver att det är en modell 
som har haft stort inflytande i hur vi tänker om yrkesutövande och utbildning. Utifrån den tekniskt 
rationella modellen hanteras kunskap inom ett yrke systematiskt genom att vara specialiserat, starkt 
bundet, vetenskapligt och standardiserat. Modellen utgår ifrån ett paradigm i förhållandet mellan 
yrkeskunnande och dess praktik menar Schön. Författaren ifrågasätter hur det kommer sig att det 
inom västvärldens universitet i slutet av 1990-talet, inte bara på nivån för en individs tänkande utan 
även i själva institutionen, finns en dominant syn på yrkeskunnande som vetenskapligt teoretisk och 
en syn på problem i praktiken som instrumentella (Schön, 1991, s. 30).  

Utifrån ett tekniskt rationellt perspektiv är problemlösning en process som kan lösas genom att välja 
den mest passande vägen för en lösning utifrån redan tillgängliga medel. Men även om ett problem 
uppstår, upptäcks det inte alltid om det avviker från tillämpad teori, vilket händer om problemet är 
unikt eller osäkert skriver Schön (1991). För att lösas behöver problemet kunna kartläggas i 
existerande teorier eller tekniker inom en praktisk situation enligt teknisk rationalitet, det är ett 
instrumentellt problem. Det behövs förutbestämda och tydliga lösningar och tillvägagångssätt för att 
lösa ett instrumentellt problem.  

Utifrån det tekniskt rationella perspektivet att lösa problem ser man inte på själva processen för att 
förstå problemet, problemhanteringen, utan det finns redan bestämda vägar att gå för att lösa ett 
problem (Schön, 1991). Men problem visar sig inte som givna i arbetslivet utan skapas utifrån 
problematiska situationer som är osäkra, förbryllande och problemartade för yrkesutövaren (Schön, 
1991, s. 40). För att en problematisk situation ska bli ett problem behöver yrkesutövaren först förstå 
att det är ett problem som har uppstått ur en situation som från början inte verkade vara meningsfull. 
I problemhanteringen definierar yrkesutövaren vilka beslut som behöver tas, vilket slutet på problemet 
är och hur man går till väga och det är här Schöns lärandeteori om reflektion i praktiken kommer in 
(Schön, 1991). Just de här situationerna framkommer som allt mer centrala i det dagliga arbetslivet 
skriver Schön, där yrkesutövaren hanterar problem som en process och ramar in och identifierar ett 
problem i ett sammanhang för att förstå vad som är fel och åt vilket håll situationen behöver gå för att 
förändras. För att lösa komplexa, oroliga och osäkra situationer räcker det inte längre att luta sig mot 
arbetsrutiner och förutbestämda processer som anses centrala i ett yrkesutövande och för sin 
kompetens. Utan likväl som en yrkesutövare hittar och löser ett problem så är problemlösning numera 
en vedertagen aktivitet som ingår i de dagliga arbetsuppgifterna (Schön, 1991). 

I sin lärandeteori om reflektion i praktiken använder Schön (1991) begreppen, reflektion-i-handling 
och reflektion-över-handling om reflektion och däri ingår begreppet kunskap-i-handling. Det är 
centrala begrepp som använts som teoretiska glasögon i analysen av den här uppsatsen och för att 
besvara forskningsfrågorna och de beskrivs mer i detalj i kommande avsnitt. Men först är det av vikt 
att reda ut vad Schön menar med begreppen praktik och reflektiv praktik och vad författaren menar 
med reflektiv yrkesutövare.  
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Praktik och reflektiv praktik 
Schöns (1991) teori om lärande utgår ifrån reflektion i praktiken men vad menar författaren med 
praktik? För det första ingår att praktisera, att utöva något i en mängd olika professionella situationer. 
För det andra är en praktik att förbereda för att utöva något och i en professionell praktik ingår även 
repetitiva moment. En professionell yrkesutövare är en specialist som utför samma moment eller 
situationer om och om igen och alla dessa moment eller situationer utgör tillsammans en praktik. En 
reflektiv praktik är när yrkesutövaren använder sin tekniska expertis i ett sammanhang och har en 
reflektiv konversation i en situation (Schön, 1991). 

Reflektiv yrkesutövare 
En reflektiv yrkesutövare ser inte sig själv som den enda experten utan är mottaglig för andras 
kunskap för att själv lära (Schön, 1991, s. 295) utan lyssnar och försöker förstå vad andra säger och 
känner samt söker kontakt med kollegor, klienter eller kunder och strävar inte efter att hålla uppe en 
fasad av sin yrkesroll. Den reflektiva yrkesutövaren använder en reflektiv dialog med sina kollegor, en 
klient eller en kund utifrån ett ansvarsområde. Det kan jämföras med yrkesutövare som har blivit 
yrkesskickliga experter i olika tekniker och som strävar efter att ha kontroll över situationer oavsett om 
de är osäkra på den och som vill ha distans till kollegor, kund eller klient och strävar efter att 
upprätthålla en professionell fasad. Dessa yrkesutövare kan bli selektivt ouppmärksamma i sin strävan 
efter att bevara sin kunskap-i-praktiken oförändrad. För dessa yrkesutövare upplevs osäkerhet som ett 
hot och att erkänna det ses som en svaghet (Schön, 1991).  

Kunskap-i-handling 
I det dagliga arbetet utförs arbetsuppgifter med hjälp av praktisk kunskap utan att yrkesutövaren 
tänker på det (Schön, 1991). Det är en kunskap som är inbyggd i arbetsmönstret och är svår att själv 
beskriva, den bara sker, och vid försök att beskriva kunskapen blir det ofta fel. Yrkesutövaren har en 
känsla för den här kunskapen när den används och kan känna på sig om något är fel utifrån sitt 
kunnande. Det här kunnandet är underförstått och kan beskrivas som tyst kunskap, ”tacit knowledge” 
skriver Schön (1991, s. 49). Författaren menar att kunskapen är i vår handling, kunskap-i-handling 
”knowing-in-action”. Kunskap-i-handling används hela tiden i de dagliga arbetsuppgifterna och visar 
på yrkesskicklighet och kunnande. I situationer i arbetet där teoretiska kunskaper eller tekniker som 
lärts i exempelvis utbildning används, lutar sig yrkesutövaren också mot den tysta kunskapen genom 
igenkännande, omdöme och yrkesskicklighet för att utföra arbetsuppgifterna. Det görs utan att tänka 
på kunskapen inför eller medan arbetsuppgifterna utförs. Schön skriver att yrkesutövaren ofta är 
omedveten om var och när lärandet för den här kunskapen har skett utan bara finner sig använda den. 
Även när en reflektion sker före en handling så är det ändå ofta den spontana yrkesskickligheten som 
visar sig istället för den intellektuella. Så länge praktiken är stabil, att samma situationer dyker upp om 
och om igen, blir yrkesutövaren allt mindre utsatt för överraskningar i sitt dagliga arbete skriver Schön 
(1991, s. 61).  

När yrkesutövaren reflekterar över kunskap-i-handling går det hand i hand med reflektion över det 
som är där och då, vilket Schön kallar för reflektion-i-handling. Att prata om kunskap-i-handling 
verkar vara oundvikligt när man pratar om reflektion-i-handling. Det behövs ord för att beskriva ett 
kunnande och en förändring av kunnande menar Schön (1991).  

Reflektion-i-handling 
Reflektion-i-handling kan ske när en överraskande, problemartad, intressant eller förbryllande 
situation uppstår i arbetet och ska hanteras. Då reflekterar yrkesutövaren över vad den gör, ofta 
samtidigt som något görs (Schön, 1991, s. 54). Det är en reflektion över den underförstådda kunskapen 
som oftast är tyst i själva handlingen. När en reflektion sker över den underförstådda kunskap som 
används vid en handling kommer kunskapen upp till ytan, den granskas kritiskt, omstruktureras och 
paketeras för att användas vidare. Reflektionen fokuserar interaktivt på vad som kommer ut av 
handlingen och den underförstådda kunskapen i handlingen vilket leder till en reflektion-i-handling 
(Schön, 1991, s. 56). Handling och reflektion föder varandra där handlandet främjar reflektionen och 
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reflektionen främjar handlandet, dess resultat och gränser. Ett överraskande resultat av en handling 
sätter igång en reflektion och det är ett tillfredsställt resultat av en reflektion som leder reflektionen till 
ett slut (Schön, 1991). En reflektion-i-handling behöver inte ske snabbt menar Schön (1991) utan beror 
på tiden då ett handlande fortfarande kan påverka en situation. Det kan vara en minut eller en timme 
fram till månader beroende på hur snabbt situationen sker och på hur långt situationen sträcker sig i 
praktiken. Hastigheten på episoder av reflektion-i-handling varierar beroende på hastigheten på 
situationen i praktiken. Exempelvis kan en dirigent se på en konsert som en del av en handling men 
även en hel säsong är en del av en handling (Schön, 1991).  

Just den här processen av reflektion-i-handling är värdefull för en yrkesutövare för att hantera 
situationer som är osäkra, instabila, unika och innehåller intressekonflikter – att hantera förändring 
(Schön, 1991). I yrkeslivet skapas en osäkerhet i och med att yrkeskunnandet inte matchar hur 
arbetspraktiken förändras liksom att komplexiteten, osäkerheten, de unika eller ej stabila 
situationerna och intressekonflikterna ökar. Yrkesutövaren blir hela tiden indragen i olika situationer 
av intressekonflikter, olika mål och mening i sitt dagliga arbete. När någonting faller utanför de 
vanliga förväntningarna tillåter sig yrkesutövaren sig själv att uppleva överraskningar, fundersamhet 
och förvirring i en situation som upplevs unik eller osäker. Det sker genom att tänka på fenomenet 
framför yrkesutövaren och på den tidigare förståelsen som varit underförstådd yrkesutövarens 
beteende. Genom att experimentera skapas både ny förståelse av fenomenet och en förändring av 
situationen kan ske. När en reflektion-i-handling sker blir yrkesutövaren en forskare i den praktiska 
kontexten menar Schön (1991). Yrkesutövaren är inte beroende av etablerade teorier eller tekniker 
utan skapar en ny teori av det unika fallet. Medel och slutmål hålls inte separerade utan definieras 
interaktivt vid inramning av den problematiska situationen. Inte heller separeras tänkande från 
handling, utan handlandet är en form av experiment och införandet är inbyggt i själva utredningen. 
Alltså kan reflektion-i-handling pågå även i osäkra, unika situationer då det inte är bundet till delar av 
teknisk rationalitet (Schön, 1991). Men det krävs att yrkesutövaren vågar släppa på sin auktoritet, 
skriver Schön, att visa sårbarhet och våga utmana sig i sin kompetens inför någon annan till exempel 
en kollega. Genom att upptäcka nya sätt att hantera en situation, sin kunskap-i-praktiken, och att 
upptäcka sig själv, att bli en utforskare av sin egen praktik leder det till en pågående process av 
självlärande. Att fungera som en utforskare i sin egen praktik är en källa till förnyelse och att känna sig 
nöjd i sin praktik. Att finna fel, som kan upplevas osäkra och jobbiga, kan likaså bli en möjlighet till 
upptäckt istället för en orsak till självförsvar. Även om reflektion-i-handling är en extraordinär 
handling är den inte ovanlig. En del reflektiva yrkesutövare har reflektion-i-handling som 
kärnverksamhet i sin praktik menar Schön (1991, s. 69) 

När en yrkesutövare reflekterar i och över sin praktik kan de objekt som reflekteras över variera lika 
mycket som de fenomen som framkommer och de system av kunskap-i-praktiken som tas med (Schön, 
1991). Yrkesutövaren kan reflektera över hur det känns i en situation när ett visst beslut togs, 
reflektera över sina tysta normer och förståelse som används vid ett omdöme eller på de strategier eller 
teorier som finns underförstådda i ett mönster av beteenden. Vilket är ett sätt att rama in ett problem 
som försökts lösas eller sätta rollen som skapats för individen själv i en större institutionell kontext. 
Det här sättet att reflektera på olika sätt är centralt i hur en yrkesutövare kan hantera problemartade 
och avvikande situationer i praktiken (Schön, 1991).  

Reflektion-över-handling 
När en individ reflekterar över en situation i efterhand för att förstå vad som har gjorts (Schön, 1991, s. 
278) och hur individens kunskap-i-handling har använts i en oväntad situation eller problemlösning 
sker en reflektion-över-handling, ”reflection-on-action” (Schön, 1991; Van den Bossche & Beausaert, 
2011). Schön (1991, s. 277-278) beskriver begränsningar för att använda reflektion-i-handling utifrån 
situationer där det exempelvis inte finns tid för reflektion eller där en reflektion skulle störa ett smidigt 
flöde av handlingar då det skulle uppdaga situationens komplexitet. I de här fallen är en reflektion-
över-handling mer passande än en reflektion-i-handling. De kan ses som en uppföljning och 
utvärdering av en handling i efterhand och är en mer omfattande reflektion som inte kan påverka vad 
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som har hänt (Schön, 1991). Granberg (2009) menar att reflektion-över-handling även kan ske före en 
handling i förebyggande eller planerande syfte. Vid reflektion-över-handling spelar även individens 
normer och värderingar över handlingens syfte in vilket kan leda till självreflektion (Helms Jørgensen, 
2006). Vid en mer djupgående förändring kan en kollektiv bearbetning ske då den kan kräva ett 
medvetandegörande av problemet inom en praktik såsom en organisation. Ett språk sätts på den tysta 
kunskapen och invanda arbetsuppgifter och kunskapen frånkopplas från en viss individ och situation 
och bearbetas kollektivt inom ett socialt system eller en organisation. Olika uppfattningar inom eller 
utanför systemet synliggörs och individer kan försöka förstå situationen utifrån andras förståelse vilket 
kan leda till helt nya sätt att förstå och hantera problem inom ett system och i en organisation (Helms 
Jørgensen, 2006). 

Metaforiskt kan reflektion-i-handling kallas för on-line (Granberg, 2009; Schön, 1991) och reflektion-
över-handling för off-line (Granberg, 2009).  

Motstånd till förändring  
Schön (1971/1972) skriver att tron på stabilitet är central då den utgör ett försvar mot hot och 
osäkerhet och skyddar mot ängslan för de risker som följer med förändringar. Författaren beskriver ett 
motstånd till förändring i en organisation utifrån ett systemtänkande. Ett socialt system är en 
sammansättning av individer som strävar efter att bevara sitt system av inbördes relationer och åsikter 
för att motstå förändring (Schön, 1971/1972; Granberg & Ohlsson, 2009). Om det sociala systemet 
störs av yttre hot, såsom tekniska förändringar, kan det agera genom att försvara sig och göra 
motstånd för att behålla stabilitet och invanda mönster. Förändringar i en organisation, ett system, har 
inverkan på personer då värderingar, åsikter och självkänsla har plats i ett socialt system. För att klara 
av en förändring är en känsla av säkerhet väsentlig och behövs när det inte finns stabilitet. När en 
förändring sker skapas en period av osäkerhet i systemet, det är på drift och är vilse (Schön, 
1971/1972). Systemet behöver utveckla energi i strävan att förbli stabilt vilket är självstärkande genom 
att relationer och åsikter stärker varandra (Schön, 1971/1972; Granberg & Ohlsson, 2009). Oviljan att 
förändra sig kallas för dynamisk konservatism och kan ses som en spiral i försvarsbeteende. Först 
låtsas systemet inte om närvaron av ett hot och när det inte längre går att undvika hotet kan ett 
motanfall ske eller en ansats att göra ett förebyggande anfall innan hotet har materialiserats. När hotet 
inte kan hindras eller om det är internt och inte kan neutraliseras används strategin att ge den hotande 
förändringen ett begränsat utrymme för att hålla hotet på plats skriver Schön, (1971/1972, s. 30). 
Schön menar att vi måste lära oss att begripa, påverka, leda och styra förändringar, bygga upp en 
kapacitet för att genomföra dem och öppna upp för att lära nytt. 

Även den enskilda yrkesutövaren kan skapa ett motstånd till förändring. Schön skriver att så länge en 
praktik är stabil, att samma situationer dyker upp om och om igen, blir yrkesutövaren allt mindre 
utsatt för överraskningar i sitt dagliga arbete (Schön, 1991, s. 61). Yrkesutövarens kunskap-i-praktiken 
blir allt mer tyst, underförstått, spontant och automatiskt och yrkesutövaren upplevs som allt mer 
specialiserad. Det här kan skapa en trångsynthet som kan ha en negativ effekt på yrkesutövaren att i 
minskande omfattning ha en helhetsbild av en situation eller sin förståelse. Schön menar att 
yrkesutövaren kan missa möjligheter som är viktiga för att tänka över vad som görs, där yrkesutövaren 
är fast i ett mönster av fel som inte kan rättas till. Och när ett lärande sker är det selektivt och 
yrkesutövaren uppmärksammar inte det som är utanför sin kunskap-i-handling (Schön, 1991). Genom 
reflektion kan yrkesutövaren lyfta upp sin tysta förståelse till ytan och kritiskt granska det som växt 
fram i de repetitiva erfarenheterna av en specialiserad praktik och kan skapa ny mening i situationen 
av osäkerhet eller unika situationer som han tillåter sig själv att uppleva. Men när en yrkesutövare 
tänker tillbaka på sin kunskap-i-praktiken i efterhand såsom en situation eller vid deltagande av ett 
projekt, och utforskar förståelsen för hur en situation hanterades så görs det antingen genom att älta 
det eller genom att förbereda sig inför framtida situationer. Men när yrkesutövararen tänker på ett 
handlande mitt i själva handlandet sker en reflektion-i-handling (Schön, 1991).  
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Metod 

I metodavsnittet beskriver jag hur jag har gått till väga för att besvara mina forskningsfrågor (Bjereld, 
Demker & Hinnfors, 2009). Avsnittet avslutas med en metoddiskussion där jag diskuterar jag styrkor 
och svagheter med val av metod i relation till uppsatsens syfte och insamlad empiri samt kvalitet och 
etiska aspekter. 

Det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer för att få en förståelse av informanternas 
subjektiva upplevelse och åsikter av de digitala förändringar som jag har studerat, att uppgradera ett 
affärssystem och att integrera e-tjänster. Utifrån intervjuerna har jag fått en förståelse för hur 
informanterna har påverkats och vad de har lärt sig av förändringen och på så sätt kunnat svarat på 
uppsatsens syfte och forskningsfrågor (Alvehus, 2013; Nilsson, 2014). Med avstamp i en abduktiv 
ansats har jag sökt förståelse i de enskilda objekt jag har studerat och sökt efter mönster med 
inspiration av tidigare forskning och insamlad empiri (Alvesson & Sköldberg, 2017). Det empiriska 
materialet har analyserats med Schöns (1991) teori om lärande i praktiken och motstånd till 
förändring (Schön, 1972/1971) som teoretiskt perspektiv. Utifrån en kvalitativ analys med en 
hermeneutisk tolkningsansats har jag medvetandegjort min förförståelse för utförd studie. Analysen 
har skett iterativt med det hermeneutiska tolkningsperspektivet och mina tolkningar som forskare har 
växt fram steg för steg i en process. Jag har strävat efter att förstå vad andra upplever och inte uppleva 
det andra upplever (From & Holmgren, 2000). För att klara av det som forskare har jag behövt vara 
medveten om min förförståelse och mina förutfattade meningar i tolkningen av ett objekt, en text, och 
kritiskt granska min förförståelse och förutfattade meningar (Gadamer, 2006). Likt en hermeneutisk 
spiral har tolkningarna byggts på av det jag redan vet med nya erfarenheter och observationer när jag 
förstått nytt och därifrån, iterativt, har förståelsen flyttats fram eller breddats i analysarbetet med det 
empiriska materialet (Gadamer, 2006; Lindgren, 2014). 

Jag lyfter fram vikten av förförståelse då jag har egen erfarenhet av att både implementera nya system 
och att utbilda användare i system. Det har gett mig en förförståelse för det jag studerat och jag har 
behövt medvetandegöra det i mitt arbete både vid intervjuer och genom analysprocessen. Även den 
tidigare forskning som jag har läst har gett mig förståelse av hur en digitalisering kan påverka 
medarbetare i förändring och vilket lärande som kan ha skett. Samtidigt som jag kritiskt granskat min 
förförståelse kan den ha hjälpt mig i min studie för att förstå vad det inneburit för medarbetarna att 
implementera ett nytt system och att integrera en e-tjänst. 

I den här studien studeras två organisationer som har gjort två olika digitala förändringar med en 
identisk metod. Genom att kontrastera organisationerna har jag fått fram några unika sociala 
företeelser med likheter, olikheter och variation och på så sätt fått en mer övergripande och bättre 
förståelse av ett fenomen snarare än att öka förståelsen för ett enskilt fall (Stake, 2006). Stake kallar 
det för ”comparing cases”. Syftet med att jämföra de två organisationerna har inte varit att leta efter 
skillnader mellan dem utan att öka medvetenheten och få en djupare förståelse för påverkan och 
lärande - hur medarbetarna har påverkats och vad de har lärt sig av de digitala förändringar som gjorts 
i respektive organisation.  

Urval 
Som utgångspunkt var önskan att intervjua personer som hade erfarenhet och kunskap av de 
förändringar jag studerat och ville ökar förståelsen för (Nilsson, 2014). Jag utgick ifrån tre kriterier vid 
urval av informanter dels för att begränsa urvalet och dels för att undvika att informanterna hade en 
skevhet utifrån forskningsfrågorna (Dalen, 2015). Det första kriteriet för urval var att finna en 
organisation som hade gjort en digital förändring, till exempel uppgraderat ett system. Det andra 
kriteriet var att finna medarbetare som har varit involverade i den digitala förändringen och det tredje 
kriteriet var att utifrån inringad grupp få möjlighet att intervjua medarbetarna om förändringen. Det 
är ett strategiskt, målinriktat, urval då jag intervjuat personer med specifik erfarenhet inom en 
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organisation utifrån forskningsfrågorna (Alvehus, 2013; Bryman, 2011; Nilsson, 2014). I min studie 
valde jag två olika organisationer som uppfyllde kriterierna, ett logistikföretag och en kommun. De har 
genomfört två olika digitala förändringar, dels en uppgradering av ett affärssystem och dels en 
integrering av e-tjänster. Utifrån dessa kriterier har sedan kontaktpersonerna inom respektive 
organisation valt ut informanter till intervju. I båda organisationerna har informanterna haft olika 
roller inom organisationen och i själva förändringen vilket har gett möjlighet till att få olika perspektiv 
och variation på respektive förändring och på vad de lärt sig i den (Nilsson, 2014). Dessa perspektiv 
har vidareutvecklats i analys, tolkning och teoriutveckling (Dalen, 2015).  

Intervjuguide 
En intervjuguide utformades utifrån två teman, förändringsprocessen och lärande, för att kunna svara 
mot uppsatsens syfte och forskningsfrågor (Bilaga 2). Vid utformandet av frågorna kopplades de till 
begrepp från det teoretiska ramverk som jag använt mig av, Schöns lärandeteori om reflektion i 
praktiken. Dessa begrepp användes inte i själva intervjufrågorna till informanterna utan var ett stöd 
för mig som intervjuare. De första frågorna i intervjuguiden berörde informantens roll, arbetsuppgifter 
och var mer allmänna varpå frågorna sen gick in på bakgrund till förändringen och själva 
förändringsprocessen och lärande av förändringen för att sen avslutas med en allmän fråga. 
Intervjuguiden byggdes upp utifrån områdesprincipen där de första frågorna är mer allmänna för att 
mjukstarta intervjun för att sen komma till de mer centrala frågorna i intervjun och därefter runda av 
med en mer allmän fråga igen (Dalen, 2015; Nilsson, 2014). Frågorna formulerades som öppna frågor 
och var korta och tydliga för att få informanten att berätta om sin livsvärld. Under varje fråga 
utformades stödfrågor som ställdes till informanterna för att hålla strukturen i intervjuerna enhetlig 
men även för att kunna styra intervjun om informanten kom in på ett villospår i ämnet. En av 
stödfrågorna var att ge exempel på situationer för att få en fördjupad förståelse och förtydliga svaren i 
frågan (Nilsson, 2014).  

Pilotintervju 
En pilotintervju genomfördes med en informant som passade in i urvalskriterierna och arbetar på 
logistikföretaget som ingår i studien. Själva intervjun genomfördes på plats på logistikföretaget i en 
lugn och ostörd miljö. I pilotintervjun testades intervjuguiden för att kontrollera att frågorna 
fungerade väl (Bryman, 2011) utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Det var också en test på om 
frågorna kom i en logisk ordning eller om de var för många (Nilsson, 2014). Pilotintervjun gav även en 
indikation på hur lång tid det tog att svara på frågorna. Vid pilotintervjun fick jag möjlighet att träna 
mig som intervjuare och testa den tekniska utrustningen. Jag transkriberade provintervjun i Word och 
gick igenom texten för att se om texten svarade mot de teman som var utformade i intervjuguiden. Det 
resulterade i att intervjuguiden justerades (Dalen, 2015) genom komplettering av en fråga för att få 
möjlighet till ett mer fylligt svar och att en fråga preciserades då jag upplevde att informanten tyckte 
det var svårt att förstå vad frågan egentligen syftade på. Det empiriska materialet som framkom på 
pilotintervjun har inte använts i analys och resultat utan har endast använts i syfte testa om 
intervjuguiden fungerade utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. 

Genomförande 
Intervjuerna utformades som semistrukturerade intervjuer och strukturerades utifrån frågor baserade 
på olika teman utifrån studiens problemformulering. Frågorna täckte de viktigaste delarna i min 
studie och skrevs ner i en intervjuguide (Bilaga 2) som användes som stöd vid intervjuerna (Dalen, 
2015). Genom att använda semistrukturerade intervjuer skapades en flexibilitet i intervjuprocessen. 
Informanten hade frihet att berätta om sina upplevelser och sitt synsätt utifrån intervjufrågorna och de 
olika intervjuerna rörde sig i olika riktningar under intervjuns gång vilket gav kunskap om vad 
respektive informant upplevt som viktigt. Som forskare hade jag ambitionen att ställa öppna, kortare 
frågor för att få informanten att berätta och inte missförstå frågorna liksom att undvika ledande frågor 
så långt som möjligt för att inte begränsa svaren i intervjun (Nilsson, 2014). Jag använde också 
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möjligheten till att ställa följdfrågor utifrån vilken riktning intervjun tog för att få informanten att 
utveckla sina svar (Bryman, 2011; Alvehus, 2013). Följdfrågorna utformades delvis längre, ofta för att 
referera tillbaka till det som sagts tidigare i intervjun, få informanten att berätta mer och få så fylliga 
svar som möjligt med mycket innehåll och med exempel av deras handlingar vilket stärker validiteten i 
insamlat material (Dalen, 2015; Nilsson, 2014). Under intervjuerna antog jag ett aktivt lyssnande 
likväl som en aktiv tystnad så att informanten kunde öppna upp och berätta med egna ord utifrån 
intervjufrågorna samt få tid till att reflektera och kunna berätta vidare utan att jag frågade (Alvehus, 
2013; Nilsson, 2014). Som utgångsläge användes samma frågor till alla informanter utifrån 
intervjuguiden för att få samma struktur på intervjuerna i båda organisationerna och för att underlätta 
jämförelse av svaren. Det underlättar också analysen och ger en ökad validitet då frågorna i 
intervjuguiden är bestämda i förväg (Bryman, 2011; Nilsson, 2014). I några intervjuer fick jag anpassa 
frågorna då informanterna bytt roll inom organisationen efter att förändringen gjordes. Till exempel 
behövde fråga 3 anpassas där jag frågade om informantens roll och arbetsuppgifter skiljer sig idag 
jämfört med tiden innan förändringen. Där tänkte informanten sig tillbaka till sin tidigare roll efter 
förändringen men även i sin nya roll.  

Fem informanter intervjuades på logistikföretaget och fem på kommunen. För båda organisationerna 
utfördes fyra intervjuer på plats och en via telefon. Alla intervjuer genomfördes i en lugn och ostörd 
miljö och varade mellan 50 – 75 minuter vilket gav tid till fördjupning men de var inte för långa så att 
informanten eller jag som forskare skulle tappa fokus och ork. Det kan leda till låg validitet på en 
intervju då intervjuaren inte orkar gå igenom alla frågor och informanten inte mäktar med att berätta 
allt som är relevant (Nilsson, 2014). Det har varit ett rimligt antal intervjuer för att få fram tillräckligt 
med underlag för tolkning och analys samt med hänsyn till tid utifrån att en forskare genomfört alla 
intervjuer och bearbetat dem, vilket är en tidskrävande process (Dalen, 2015). 

Tekniska hjälpmedel 
Varje intervju spelades in med hjälp av mobiltelefon som tekniskt hjälpmedel. För de intervjuer som 
gjordes via telefon användes både mobiltelefon och dator som tekniskt hjälpmedel. Genom att spela in 
intervjuerna kunde jag som intervjuare fokusera på vad informanten sa och få med varje ord som sägs 
i intervjun (Alvehus, 2013). Kvaliteten på inspelningarna har varit god vilket har underlättat vid 
transkribering av intervjuerna (Dalen, 2015).  

Analysprocessen 
En analys består dels av det vetenskapliga hantverket som är metoden där insamlat material 
struktureras upp och organiseras och dels av en eller flera teorier för att tolka materialet (Hjerm & 
Lindgren, 2014). I analysen har Schöns (1991) teori om lärande i praktiken samt Schöns (1972/1971) 
teori om motstånd i förändring använts för att tolka materialet. Enligt Schön är reflektion en väg till 
lärande i förändring och begreppen reflektion-i-handling, reflektion-över-handling, kunskap-i-
handling samt motstånd till förändring har varit verktyg för att finna lärandet. Teorin har utgjort den 
teoretiska referensramen i analysen (Alvehus, 2013). Analysen har genomförts utifrån en kvalitativ 
analys som Lindgren (2014) beskriver. Den baseras på det som kallas ”the constant comparative 
method” i internationell litteratur men har inget speciellt namn i svensk litteratur (Lindgren, 2014). 
Det är en renodlad strategi för analys som innehåller nivåerna kodning, tematisering och summering. 
Genom kodning reduceras insamlat material, skapas ordning och begrepp identifieras för att reducera 
materialet i olika kategorier. I tematiseringen sker sökandet efter relationer och mönster i framtagna 
koder och begrepp både utifrån insamlat material, tidigare forskning och vald teori vilka jämförs om 
och om igen. (Lindgren, 2014). Analysen började med att jag transkriberade alla tio intervjuer i Word 
och startade därmed det första steget i analysprocessen (Alvehus, 2013). Under transkriberingen har 
anteckningar förts vid sidan om för att fånga upp de första tankarna i analysen. Det transkriberade 
materialet skrevs ut på papper och lästes igenom. Vid första läsningen gjordes anteckningar i kanten 
för att i stort lära känna materialet. Vid andra läsningen användes anteckningarna för att finna 
mönster och kategorier och de första koderna skapades ur det empiriska materialet. För varje kod har 
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minnesanteckningar skrivits ner, memo, om vilka tankar jag har haft runt varje kod, varför jag skapade 
den och vad den representerar (Lindgren, 2014). När genomläsningen var klar delades materialet upp i 
mindre delar, klipptes isär, och sorterades i högar utifrån de koder som jag skrivit ner. De koder som 
antecknades baserades antingen på ett synligt mönster, med inspiration av teorin eller med inspiration 
av tidigare forskning. Följande kategorier framkom som huvudmönster; påverkan, ny roll, beroende, 
upptäcka fel, reflektion, nytt, anpassning, förväntningar, delaktighet, trygghet, visualisering, lära av 
fel, positionering, fokus på IT och kultur. Högarna sorterades sedan om i fem olika omgångar, nivåer, 
för att mynna ut i tre övergripande kategorier, teman, som jag kallade anpassning till det digitala - 
hårda värden, hantering av händelser och situationer och anpassning till det digitala - mjuka värden. 
Under analysprocessens gång har jag sökt förklaring och fördjupning av min förståelse av det jag har 
studerat och har fått en samlad summering av tematiseringen och för att kunna dra slutsatser utifrån 
den. Analysen mellan de olika nivåerna har skett löpande, iterativt och parallellt tills analysprocessen 
nått en mättnad, vilket passar väl med den hermeneutiska tolkningsansats som jag har valt att utgå 
ifrån (Lindgren, 2014). Under sorteringens gång reducerades kategorin påverkan bort och sorterades 
in under andra kategorier och fem koder mynnade ut i fler kategorier, exempelvis blev koden beroende 
uppdelad till kategorierna standardisering och samarbete annan part och kategorin anpassning 
delades upp i anpassning förändring personer och anpassning arbetssätt systemet. De tre 
övergripande kategoriseringarna döptes till slut om till tre rubriker i resultat och analysavsnittet. 
Arbetet med den sista omgången av kategorisering, omgång fem illustreras i Figur 1 nedan som visar 
vilka kategorier som till slut finns med under respektive övergripande kategori i resultat och 
analysavsnittet.  

Kategorier tematiserade i omgång fem av tematiseringen Övergripande kategorier i resultat och analys 
Standardisering 
Samarbete annan part 
Nytt i systemet 
Anpassning arbetssätt i systemet 
Visualisering i systemet 
 

Digitala verktygets påverkan från central till lokal nivå 

Visualisering av processer 
Upptäcka fel 
Reflektion 
Delaktighet, samarbete 
Erfarenhet 
Lära av fel 
 

Reflektion och lärande i arbetslivets digitaliserade värld 

Ny roll ej beroende av digitalisering 
Ny roll beroende av digitalisering 
Anpassning förändring personer 
Delaktighet i förändring 
Fokus på IT 
Kompetens och inställning 
Förändring i organisationen 
 

Digitaliseringens påverkan på medarbetarna 

Figur 1. Visualisering av kategorisering i analysprocessen 

Metoddiskussion  
I det här avsnittet diskuterar jag styrkor och svagheter med mitt val av metod i relation till mitt syfte 
och min insamlade empiri. Jag diskuterar också kvalitet och etiska aspekter på mitt arbete med 
uppsatsen. 

Den här studien bygger på en studie av två helt olika organisationer och två helt olika digitaliseringar. I 
sökandet av studieobjekt fick jag möjlighet att komma till kommunen för att göra intervjuer. 
Kommunen hade svårt att avsätta flera än fem medarbetare för intervjuer då de hade högsäsong i 
bygglovshandläggningar. Då jag först ville fokusera på en förändring att studera men endast fick 
tillgång till fem informanter så behövde jag utöka min inhämtning av empiri. I samband med 
pilotintervjun på logistikföretaget öppnades en möjlighet att göra intervjuer hos dem. Utifrån det 
beslutade jag att göra en jämförelse av två olika organisationernas digitala förändringar, vilket Stake 
(2006) kallar ”comparing cases”, se mer i inledningen av metodavsnittet. Fastän digitaliseringarna 
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skiljer sig åt så har jag fått ett intressant empiriskt material att analysera och jag har funnit både 
samband och olikheter mellan de båda organisationerna. Att genomföra fem intervjuer per 
organisation har inte gett en mättnad i det empiriska materialet men på vissa områden fanns det ändå 
en tendens till mättnad i materialet då flera informanter berättade samma saker under intervjuerna. 
Jag kan ha fått mer fördjupat resultat och analys om alla intervjuer hade genomförts i samma 
organisation. 

Valet att använda intervjuer för att samla in det empiriska materialet baserades på att få en ökad 
förståelse för den subjektiva upplevelsen som informanterna haft och få fram deras åsikter och vad de 
tänker om den digitala förändringen som studerades. Det finns svagheter med intervjuer som kan ha 
påverkat innehållet i det empiriska materialet såsom att informanterna inte berättar hur det faktiskt är 
i en intervju. Det kan bero på att informanten har ett visst intresse för att ge snedvriden information 
eller att inte berätta allt om ett fenomen (Nilsson, 2014). En alternativ metod till intervjuer kan vara 
etnografi där jag som forskare är ute i fält under en viss tid för att lyssna och observera en social miljö 
och skapa en bild av vad en viss grupp uppvisar för kultur. Det kan göras genom intervjuer, 
observationer och samtal under fältarbetet (Alvehus, 2013). Etnografiskt fältarbete bör pågå under en 
längre tid skriver Alvehus, vilket inte är möjligt under en magisteruppsats på 10 veckor, medan 
intervjuer är möjliga att genomföra på ett effektivt sätt under en period för en magisteruppsats. 

När jag började intervjuerna på båda organisationerna insåg jag snart att flera informanter bytt roller 
efter digitaliseringen vilket gjorde att jag fick styra om frågorna under intervjun. Informanterna på 
logistikföretaget hade bytt avdelning och fick antingen tänka tillbaka på sin tid när digitaliseringen 
skedde i den tidigare rollen och utgå ifrån hur det var då. På kommunen har ett par informanter 
kommit in mitt i själva digitaliseringen och inte varit med från början. Som intervjuare förväntade jag 
mig att alla informanter hade deltagit och arbetade med det digitala verktyget när intervjun utfördes 
och jag fick medvetet ta fram min förförståelse och reflektera över situationen för att genomföra 
intervjuerna på samma sätt för alla informanter. I båda organisationerna bedömer jag att det material 
som kom fram under intervjuerna har varit värdefullt att använda och jag anser att informanterna har 
varit väl insatta i digitaliseringen för att kunna ge fylliga svar på frågorna och att det har hjälpt mig att 
uppfylla syftet med uppsatsen och besvara forskningsfrågor.  

På kommunen genomfördes fyra intervjuer under samma dag. Det upplevdes som mycket information 
för mig som intervjuare och jag kom på mig själv att tappa fokus några gånger på vad informanten sa. 
Men i och med att intervjuerna spelades in så fanns allt med ordagrant inför transkriberingen och när 
jag lyssnade på intervjuerna upplevde jag att jag har varit fokuserad på intervjuerna och ställt 
följdfrågor som fick informanten att berätta vidare och ge ett fylligt empiriskt material. Det hade varit 
bättre att dela upp intervjuerna på flera dagar för mig som intervjuare för att kunna reflektera och 
bearbeta de tankar som uppkom på varje intervju. Nu upplevdes det svårt att göra eftersom 
intervjuerna kom tätt inpå varandra.  

Under intervjuerna upplevde jag en optimism till de digitala förändringarna och tekniken hos de flesta 
av informanterna vilket var något som jag inte förväntade mig. Min förförståelse var att några skulle 
vara mer negativt inställda till förändringen. Jag fick under intervjuerna flera gånger medvetandegöra 
min förförståelse för att undvika att ställa frågor som letade efter en negativ inställning till 
förändringen. Men det kan också vara mina frågor som styrde till en optimism hos informanten eller 
att intervjusituationen gjorde att det optimistiska kom fram i intervjuerna. Optimismen till teknik och 
förändringar lyser också igenom i den tidigare forskning som jag har refererat till och frågan är om det 
är just den forskningen som jag har hittat som är optimistisk eller om det är jag som forskare som har 
refererat den tidigare forskningen utifrån ett optimistiskt perspektiv.  

Kvalitet 
God forskningskvalitet bygger på ett antal allmänna principer som innefattar en tydlighet och 
motivering av olika förutsättningar och utgångspunkter igenom hela arbetet (Vetenskapsrådet, 2017). 
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Det kan göras genom att en transparens genomsyrar uppsatsen så att läsaren kan ta del av och förstå 
de argument som framställs i uppsatsens olika delar vilket också inverkar på uppsatsens trovärdighet 
(Alvehus, 2013: Svensson & Ahrne, 2015). Den här uppsatsen har ett tydligt syfte som med hjälp av 
forskningsfrågorna besvarats i uppsatsens slutsats. För att nå upp till syftet och svara på 
forskningsfrågorna har intervjuer använts som metod för insamling av empiriskt material. I 
metodavsnittet finns en tydlig beskrivning av det tillvägagångsätt som har använts liksom 
motiveringar varför vissa val är gjorda för att kunna svara på forskningsfrågorna i uppsatsen. 
Analysarbetet med det empiriska materialet har genomfört systematiskt utifrån en kvalitativ analys 
beskriven av Lindgren (2014). I analysarbetet har jag haft ambitionen att kritisk granska både 
materialet och mig själv som forskare i tolkningsarbetet. En viktig del jag har fokuserat på är att 
medvetandegöra min förförståelse för det jag studerat se avsnittet metod för tolkningsansats och 
förförståelse. Kvalitet i en uppsats är också att argumenten har relevans och är klart formulerade vilket 
jag har skrivit inom respektive avsnitt. Det här metodavsnittet innehåller en metoddiskussion där 
möjliga felkällor lyfts fram som jag har funnit under resans gång med metodarbetet (Vetenskapsrådet, 
2017).  

Etiska aspekter  
Vid intervjuerna har jag som forskare tagit hänsyn till forskningsetiska frågor (Vetenskapsrådet, 2017) 
som lyfts fram när intervjuer används som undersökningsmetod. Vilket har skett genom att jag har 
informerat informanterna och fått godkännande utifrån ett informerat samtycke. Alla informanter fick 
via mail ta del av ett samtyckesformulär (Bilaga 1) i samband med att intervjuerna bokades in. 
Samtyckesformuläret innehöll information om studien, vad det innebar att delta i studien och att den 
information som framkom under intervjuerna hanterades konfidentiellt, samt att informanten när 
som helst hade möjlighet att avbryta inspelningen eller intervjun om de ville (Dalen, 2015; Nilsson, 
2014; Vetenskapsrådet, 2017). Varje intervju inleddes med att jag läste upp information från 
inledningen på intervjuguiden (Bilaga 2) där syftet med studien framkom. Intervjuerna avslutades 
med att jag berättade vad som händer med det insamlade materialet efter intervjun utifrån 
informationen i samtyckesformuläret. I början av varje intervju startades inspelningen via mobil innan 
inledningen lästes upp och då fick informanten även godkänna att intervjun spelades in. De 
informerades också om att det gick bra att avbryta intervjun om de upplevde ett behov av det (Nilsson, 
2014). Alla intervjuer fullföljdes inom båda organisationerna. Det inspelade materialet och de 
transkriberade texterna har avidentifierats och förvarats av mig och det är endast jag som forskare och 
min handledare som har haft tillgång till det obearbetade materialet (Vetenskapsrådet, 2017). 

Resultat och analys 

I det här avsnittet redovisas resultat och analys tillsammans i varje avsnitt med hjälp av studiens 
teoretiska perspektiv, Schöns (1991) lärandeteorin reflektion i praktiken. Utifrån teorin använder jag 
mig av följande begrepp för att sätta analysen och resultatet i ett sammanhang; kunskap-i-handling, 
reflektion-i-handling, reflektion-över-handling och motstånd i förändring. För att förstärka analysen 
har citat använts av det empiriska materialet vilket kan ge läsaren en unik möjlighet att förstå det som 
berättas. Citaten är avidentifierade och en identitetskod klargör vilken röst som talar (Dalen, 2015). 
För varje informant har följande identitetskoder använts, L 1-5 för logistikföretaget och K 1-5 för 
kommunen, där informanten som står bakom ett citat skrivs inom parantes, exempelvis (L1). 

Resultat och analysavsnittet är uppdelat i tre huvudteman som framkommit i analysprocessen; det 
digitala verktygets påverkan från central till lokal nivå, reflektion och lärande i arbetslivets 
digitaliserade värld och digitaliseringens påverkan på medarbetarna. Resultatet och analysen mynnar 
ut i ett diskussionsavsnitt där jag sammanfattar och lyfter resultatet och analysen till en generell nivå.  
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Det digitala verktygets påverkan från central till lokal nivå 
I de studerade organisationerna har påverkan av och anpassningar till de digitala verktygen behövts 
göras i samband med digitaliseringen. I det här avsnittet lyfter jag fram hur organisationerna har 
anpassat sig och påverkats. Avsnittet är uppdelat i tre olika delar; påverkan före och efter 
digitaliseringen, anpassning av arbetsrutiner och medarbetarnas anpassning till det digitala verktyget. 

Påverkan före och efter digitaliseringen 
Beslutet till digitaliseringen skedde för båda organisationerna på central nivå. Kommunen fick ett 
uppdrag från politikerna i sin kommun att effektivisera, få nöjdare kommuninvånare och korta 
handläggningstiderna vilket blev startskottet för att bygga de integrerade e-tjänsterna. Beslutet för att 
göra uppgraderingen av affärssystemet i logistikföretagets var centralt från huvudkontoret.  

Medarbetarna på logistikföretaget har en insikt i varför förändringen har initierats. Uppgraderingen 
till en nyare version av affärssystemet på logistikföretaget utfördes av flera anledningar. Informant L4 
berättar om den ena.  

Jo, jag vet varför den var. För att vi hade ingen support längre från Oracle teamet på det gamla systemet. 
Det avtalet hade gått ut så vi var tvungna att uppdatera till det nya för att få den här supporten så det var 
därför de gjorde det. (L4) 

Men det var även av annan anledning menar informant L5. 

Sen var det ju också en standardiseringsfråga. När det gäller ett sånt stort bolag som vårt så vill man inte 
ha så många versioner av samma system utan man vill ju…. Vi pratar ju en hel del länder i alla fall. Jag 
tror det är en tio, elva länder minst och då vill man ju inte ha dem på varsin version av systemet utan man 
vill ju ha dom på samma version så att man kan använda samma interface till andra system. Och få en 
harmonisering och en likriktning och inte behöva sprida det så mycket helt enkelt. (L5) 

I logistikföretaget sker en standardisering och anpassning av affärssystemet inom organisationen styrt 
från huvudkontoret och de har själva liten möjlighet att påverka i det här fallet vilket uttrycks på lite 
olika sätt i logistikföretaget. L4 berättar om hur de har kunnat påverka uppgraderingen. 

Nä, vi kan inte påverka någonting hos oss. Vi är marionetter, vi får bara ställa oss i ledet. Det är någon 
annan som bestämmer att det ska vara så här. Så det är ju bara att köpa konceptet. Vi kan inte säga så här 
att nej, vi vill inte byta eller vi, nej det går inte. Då får man byta jobb. (L4) 

Informant L3 berättar om sin syn på projektet med uppgraderingen av affärssystemet.  

Nej, men det är väl det att…det är ju, ja i stora företag så är projekt, det är hela tiden pågående på olika 
nivåer, på olika delar av verksamheten men man, man har ju förhållandevis liten möjlighet att påverka de 
enstaka detaljerna jämfört med om man har sin egen pressbyråbutik eller något liknande. Så det är 
ganska långt mellan investeringsbeslut och utförandet operationellt så att säga. Det är också det roliga 
att, med att jobba i ett stort bolag för man får lära sig mycket, allting går snabbare och är mycket större 
volymer. Så både på gott och ont. (L3) 

Logistikföretaget styrs centralt från huvudkontoret och det är långt från beslut till den dagliga 
verksamheten vilket också gör att det är liten möjlighet till att påverka besluten. L1 beskriver sin syn 
på uppgraderingen.  

Ja, det var bra. En förändring är ju alltid bra. Liksom att, jag har ju svårt att acceptera i början oavsett 
vad det är för förändring så har jag svårt att acceptera. Det lite, jaha, eh, men nej, det här kände jag inte 
så. Det här kände jag att, nej, det här måste gå bra. För de har ju bestämt sig för att göra förändringen och 
då måste man ju göra sitt jobb…. (L1) 
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Som medarbetare i ett globalt företag behövs en acceptans till att styrning och beslut sker på central 
nivå långt ifrån själva verksamheten. Även affärssystemet är globalt där IT-support sitter i ett annat 
land. Innan uppgraderingen genomfördes var det ganska fritt att kontakta supporten för 
systemrelaterade problem berättar L2. 

Då kunde jag, kunde skicka mail eller bara skriva på vår interna chatt. Jag bara skrev, hej jag har problem 
med det här, kan du kolla på det? Men då finns det ju inte nån riktig uppföljning på det. Nu får ju jag ett 
mail om min ticket och allting sådär så det är så mycket bättre. (L2) 

Efter uppgraderingen har det från centralt håll införts nya rutiner för att kontakta IT-supporten. L4 
berättar att under projektperioden och en period efter hade logistikföretaget och IT-supporten ett nära 
samarbete. 

Vi har ju en period när vi är igång med projektet och sen en deadline när det ska vara klart och sen när vi 
startar så har vi en hyper care period till ett visst datum där vi har hjälp av supporten. Då behöver man 
inte logga tickets, då kan man ringa direkt så man får hjälp med en gång. Men sen när den tiden är slut, 
då ska alla klara sig själv och har man ett problem då ska måste man logga tickets och det kan ta upp till 
tre dagar innan de löser det, tre till fem dagar. (L4) 

Det nya systemet har varit igång sen september 2018 och användarna har vant sig vid det och hur det 
fungerar. De känner sig även trygga i systemet och det händer inte så ofta att de behöver ta hjälp av IT-
support berättar L4. 

Nej, det gör det inte. Det kan vara i perioder eller att någonting går snett, betalningspåminnelser som 
kanske fastnar eller såna saker att. Men det går lite i vågor det där. Ibland är det jättelugnt och ibland så 
är allting fel. (L4) 

Medan logistikföretaget är centralt styrt så sker styrningen av e-tjänsten på kommunen nära 
verksamheten men de är även beroende av en extern leverantör. Kommunen har byggt e-tjänsten från 
början med hjälp av leverantören och hanterar och utvecklar själva den första delen av e-tjänsten hos 
sig medan funktionalitet i systemet utvecklas av leverantören. Den integrerade e-tjänsten har skapat 
ett ökat behov av samarbete med IT berättar K1. 

…jag skulle säga att redan tidigare jobbade vi väldigt nära IT och leverantören men det blir ju ännu 
viktigare. Verkligen för vi kan inte, blir det fel liksom, innan integrationen kunde vi styra om hur vi 
ändrade om här. Då ägde, vi kunde, vi kunde fixa det men nu kan vi inte det. Vi måste ha hjälp av IT och 
leverantören så vi blir mer beroende där. Eh, så det är ju på gott och ont på det sättet. (K1) 

Kommunen kan förändra det som syns i e-tjänsten själva utifrån det behov som uppkommer i 
samarbete med sin IT-avdelning berättar K4. 

Och hon är i sin tur väldigt duktig på e-tjänsteprogrammet…. Så där är det litegrann att där är jag 
mellanvägen mellan henne och vårt system egentligen och jag har koll så att allt fungerar i vårt system 
men hon har koll på allt i sitt system. (K4) 

Om det behövs förändringar i funktionaliteten i systemet genomförs de av en extern leverantör som 
har byggt själva systemet. Från början arbetade kommunen tillsammans med den externa 
leverantören för att ta fram systemets funktionalitet vilket gjorde att de själva kunde styra hur 
systemet skulle fungera. Idag har den externa leverantören även andra kommuner som kunder vilket 
styr vilka förändringar som kan genomföras berättar K5. 

…och har kontakt med dom som gör dom här programmen men det är inte så lätt att få igenom 
förändringar om det bara är en kommun…. Då ska det vara så många fler som måste ha samma 
uppfattning eller vill ha samma förändring för att dom ska ens titta på en sån sak. Det är väl det man 
tycker kan vara lite tråkigt ibland då. (K5) 
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Kommunen är flexibel när det gäller att göra ändringar och förbättringar i den delen av e-tjänsten som 
IT-avdelningen på kommunen kan göra medan de är beroende och behöver anpassa sig till den externa 
leverantören för att ändra funktionalitet. Det kan leda till att vissa arbetsmoment behöver anpassas 
berättar K4.  

För det är saker vi själva kan styra över till väldigt stor del medans andra saker det får komma, vi säger att 
men det här är, det finns i 2.0 men det här är i 2.1 då får vi vänta tills september. Då vet vi, då måste vi ro 
runt det här fram till september och mycket i min roll under egentligen hela den här digitaliseringen har 
varit att hitta workarounds hur vi ska kunna fixa saker hela tiden. Skicka ut mycket små guider till mina 
medarbetare och du vet typ såna saker. (K4) 

Kommunen som var pionjärer i systemet för integrerade e-tjänster tycker ändå att de har stor 
möjlighet att påverka den externa leverantören menar K1. 

Ja, förstår och då kan det vara trögt för när vi inte är störst kund utan det är massor med andra 
kommuner som inte har samma tänk kopplat till digitalisering, vissa vill ju ha papper, så det är väldigt 
olika. Så att ett viktigt samarbete med leverantören är jätteviktigt. Och det känner jag att vi har, att vi 
liksom, dom vet att vi är hungriga och vill och att vi gärna är först på bollar och så där. Det är jättekul! 
(K1) 

Att arbeta i ett globalt företag och använda ett globalt affärssystem gör att logistikföretaget behöver 
anpassa sig till de centrala besluten från huvudkontoret och rätta sig efter rutiner som är uppsatta av 
IT-supporten centralt. Det sker en standardisering och anpassning till övriga länder i den globala 
organisationen. Medarbetarna förstår att beslut sker på central nivå och att det finns liten möjlighet att 
påverka dem. Standardiseringen är också en väg mot stabilitet inom organisationen efter förändringen 
när uppgraderingen har genomförts. IT-supporten för logistikfirman söker stabilitet med de nya 
rutinerna för support vilket kan liknas med att en dynamisk konservatism lyser igenom (jmf. Schön, 
1971/1972). När informanterna tänker tillbaka på uppgraderingen, reflekterar-över-handling, så lyser 
värderingar igenom om vad de tycker om den centralt styrda uppgraderingen och att det är svårt att 
bevara sin egen stabilitet när det finns liten möjlighet till påverkan och de behöver anpassa sig till 
centrala beslut. Kommunen har stor möjlighet till att påverka den del av e-tjänsten som de själva styr 
över och förändrar den kontinuerligt. När de vill ändra på funktionalitet har de fått anpassa sig från att 
själva kunna styra hur det ska fungera i början när systemet byggdes till att anpassa sig till flera 
kunder i systemet, andra kommuner. Den externa leverantören har gått från att vara föränderlig i 
samarbete med kommunen till att standardisera sig. Då flera kunder har börjat använda systemet och 
att varje förändring påverkar flera än endast kommunen som det var i uppstarten. Men kommunen vill 
inte ha full stabilitet i leverantörens system utan de vill utveckla det utifrån sina behov. De externa 
leverantörerna till verksamhetssystemen för både kommunen och logistikfirman söker efter att bevara 
stabilitet och kontroll av systemen vilket kan liknas vid en dynamisk konservatism (jmf. Schön, 
1971/1972) och kommunen och logistikföretaget behöver anpassa sig till dem. 

Anpassning av arbetsrutiner 
Båda organisationerna i studien har även behövt anpassa sina arbetsrutiner i och med digitaliseringen. 
Kommunen har gjort en förändring för handläggarna hur de arbetar i systemet medan 
logistikföretaget har behövt anpassa vem som gör vad i systemet.  

Vid arbetet med uppgraderingen av affärssystemet förstod logistikföretaget att de behövde ändra 
rollerna och rättigheterna i den nya versionen av systemet. Detta var inte tydligt inför uppgraderingen 
utan utkristalliserade sig under projektets gång och kom från centralt håll. Tidigare, i den gamla 
versionen, hade alla användare samma rättigheter vilket inte var möjligt i nu. Det har lett till 
förändringar i arbetsprocesser mellan olika grupper berättar informant L3. 

Det innebär såklart en förändring i att det som vi kallar idag första linje eller first line support då, eh, kan 
idag, de kan göra återbetalningar men de kan inte göra avskrivningar. Och second line support kan göra 
avskrivningar och inte återbetalningar till exempel. (L3) 
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Förändringen innebar att de fick sätta sig ner och tänka igenom vem som ska kunna göra vad i 
systemet utifrån vilka roller de har. Även om förändringen var styrd från centralt håll hade de 
möjlighet att själva styra fortsätter L3 att berätta. 

Ja, men vi har haft stor frihet eftersom vi är en ganska liten grupp som jobbar här så vi har haft ganska 
stor frihet och bestämma själva vem som ska göra vad. Däremot får alla inte ha alla behörigheter och det 
är ingen som har, inte ens våra chefer har det. (L3) 

Med de ändrade behörigheterna behöver de tänka på personalplaneringen på ett nytt sätt utifrån 
arbetsuppgifter och behörigheter vilket L2 exemplifierar. 

Så att det var en specifik arbetsuppgift som den ena gruppen hade, men då fick, som är grupp ett då och 
sen grupp två några andra så. Men grupp ett kunde kanske bara göra 80 procent så fick grupp två komma 
in och göra de sista 20 så att de skulle kunna färdigställa det och så. Så där sitter vi nu då helt enkelt. Men 
vi är ändå tillräckligt många som har haft den här behörigheten så att hjälpa det, det har aldrig varit ett 
problem. Men man vet ju aldrig om folk blir sjuka eller om alla helt plötsligt har semester samtidigt. (L2) 

Förändringen med roller kom som en överraskning i projektet med uppgraderingen och har lett till att 
det blir svårare att täcka för varandra även om de arbetar med att minska personligt bundna 
arbetsuppgifter och arbeta mer på funktionsnivå. Medarbetarna förstår ändå varför förändringen 
behövs och ser att det säkerhetsmässigt är en stor förändring för dem jämfört med tidigare, då alla 
kunde göra allt i systemet menar informant L3. 

Det var inte bra i det gamla systemet. Det är mycket bättre idag vilket innebär att jag inte kan skapa en 
kreditnota och skapa en ny kund med ett nytt bankkontonummer och betala ut pengarna. (L3) 

Medan logistikföretaget har anpassat hur de samarbetar med varandra utifrån satta roller i systemet så 
har kommunen gjort en anpassning till hur de arbetar i själva systemet. Integreringen av e-tjänster för 
bygglov har inneburit en anpassning för handläggarna som arbetar med bygglov. Nu utför fler än 
hälften av kommuninvånarna första delen av handläggningen själva via e-tjänsten och sedan tar 
handläggaren vid.  

Efter införandet av den integrerade e-tjänsten för bygglov har processen för handläggning blivit 
tydligare och mer visuell för kommuninvånaren vilket även har påverkat handläggarnas arbetssätt till 
att bli mer styrt av hur systemet fungerar. Alla handläggare behöver följa rutinerna som är uppsatta för 
att rätt information ska visas för kommuninvånaren och om det inte görs kan det uppstå problem. K4 
exemplifierar det med en funktion i systemet som de använder.  

Så att det är ju ett, alltså ett problem, ett väldigt enkelt konkret problem kan vara att man gör en 
granskningshändelse till exempel i vårt system. Men man glömmer bort att bocka ur att, det här är inget 
arbetsmaterial utan här har jag gjort en viktig granskning. Då, för om man inte gör det, då går det inte ut 
någon information till kunden. Den kan inte se någonting i e-tjänsten och ärendet står still enligt dom 
helt enkelt. (K4) 

Handläggarna behöver förstå hela processen och vad som händer i systemet när de gör vissa moment. 
Det är noga i vilken ordning momenten utförs i systemet och att man inte gör avsteg från processerna 
berättar informant K3.  

Och det är mycket sånt fokus vi måste ha nu, att man, vad ska jag säga, ah men nu när man handlägger 
ett bygglov då måste man göra det enligt processens steg annars så blir det ju tokigt ut mot kunden som 
hela tiden har inblick i våra ärenden. Och våra robotar matar information till kunderna. (K3) 

Innan integreringen av e-tjänsten för bygglov kunde handläggarna arbeta mer fritt berättar K3 men 
idag behöver alla handläggare arbeta på samma sätt utifrån systemet.  
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Ja, ja och lägger man på fel händelse i olika ordning, man freebasear lite som man kunde göra på min tid 
när jag var handläggare, jamen då blir det ju helt galet ut mot kunden. Då kan han liksom, ja då blir, han 
får fel information. (K3) 

Handläggarna är styrda av systemet både i vilken ordning de gör olika arbetsmoment och att arbeta 
lika inom hela gruppen. Integreringen har inneburit att kommunen har mer fokus på processerna idag 
än tidigare och att systemen har större betydelse vid handläggning då alla moment för handläggning 
sker i systemet även när de har kontakt med kommuninvånaren.  

Logistikföretaget fick under implementeringen med den nya versionen tänka igenom hur olika roller 
skulle fördelas på användarna, de reflekterade-i-handling under själva projektet där de tillsammans 
tog fram och delade sin kunskap-i-handling över vem som gör vad i grupperna och fann en gemensam 
lösning (jmf. Schön, 1991). Förändringen skapade ett samarbete mellan grupperna men också ett 
beroende av kunskap om vem som gör vad och när i processen vid exempelvis planering av vem som 
kan vara ledig när beroende på vilka roller de har i systemet. Kommunen har vid integreringen av e-
tjänsterna standardiserat hur handläggarna arbetar i systemet efter en stegvis process så att alla i 
gruppen gör lika, likt den teknisk rationella modellen för lärande, där handläggarna är starkt bundna 
till att använda sin kunskap på ett systematiskt sätt när de arbetar i systemet för att följa 
arbetsprocessen. På så sätt kan de bygga upp en kunskap-i-handling för det dagliga arbetet. Dock går 
det inte att luta sig tillbaka på sin kunskap-i-handling då det finns funktioner i systemet som har stor 
betydelse i processen för bygglov. Dessa upplevs svåra att komma ihåg vilket kan beror på att det är 
svårt att förstå hela sammanhanget av systemet och dess helhet. Därför behövs en reflektion-i-
handling, även om den är underförstådd, för att aktivt välja exempelvis att bocka i en funktion så att 
det blir synligt för kommuninvånaren i nästa moment i systemet (jmf. Schön, 1991).  

Medarbetarnas anpassning till det digitala verktyget 
De digitala implementeringarna har inneburit förändringar för medarbetarna på både kommunen och 
logistikföretaget. Framförallt tycker informanterna i båda organisationerna att det är en förbättring i 
det dagliga arbetet. Kommunen har effektiviserat och kortat sin handläggningstid för bygglov och även 
gjort den mer tillgänglig för kommuninvånaren i och med att det är en e-tjänst. K2 berättar att 
bygghandläggarna ser att förändringen har hjälp dem i arbetet.  

Ja, alltså det är ju att jag får ärenden snabbare så att det liksom. Från det att sökande har skickat in det så 
behöver det inte ta så lång tid innan jag får det och förhoppningsvis har vi via den här e-tjänsten styrt 
dem till och skicka in rätt saker. Så att jag behöver mindre komplettering, begära in mindre 
kompletteringar och så vidare. … när jag ska ta beslut så kommer det till den sökande i realtid också, 
digitalt. … så fort jag har tryckt på beslut så skickar jag ett mail till sökande…. (K2) 

Hela processen med e-tjänsten för ansökan om bygglov har blivit snabbare och mer automatisk. Men 
e-tjänsten innebär också att det uppstår funderingar hos medarbetarna i det dagliga arbetet kring hur 
systemet fungerar. 

Det är ju nya fält nu. Vi har ju inte haft den här typen av tjänster förut liksom. Och nu är det ju mer 
frågeställningar, vad händer när jag gör det här? Och så, sånt har ju inte hänt förut liksom. K4 

Frågor om systemet och komplexiteten runt det har också lett till att fokus har allt mer flyttats till mer 
systemrelaterade problem berättar K4.  

Jag tycker inte att det har uppkommit några mer problem, absolut inte, utan snarare tvärt om. Det är 
bara andra typer av problem. Förut kanske det bara att ja men det är underkapacitet i vårt registratur 
som ska ta hand om alla ansökningar som kommer in fast nu är det istället att det smäller när man ska in 
med ansökan för att det är kopplingar med fastighetsdata. Så det är liksom så här, istället för att vi är för 
lite folk som tog hand om saker har det blivit istället att det är har blivit systemtekniska problem liksom. 
(K4) 
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Fokus har också alltmer flyttats bort från den personliga kontakten via telefon med kommuninvånaren 
i och med e-tjänstens uppbyggnad och kontakten sker mer elektroniskt via mail eller direkt via e-
tjänsten i vissa skeden i systemet. Informant K5 berättar om sin upplevelse av förändringen. 

…då var ju allt på papper, visst vi hade ju mail också men det var ju mycket att man fick sitta och ringa till 
folk om det var någonting…om de inte hade mail. Nu ringer man ju nästan aldrig utan det är oftast mail 
om det är någonting…. Det går ju snabbare idag och svara på ett mail och så va, än vad det är att sitta och 
ringa upp och inte få svar och sen att man ska sitta och ringa upp igen. Mail skickar du ju iväg och sen 
väntar man bara och ser om man får något svar. Så det är ju väldigt mycket annorlunda än långt tidigare. 
(K5) 

Idag kan kommuninvånaren själv göra delar av handläggningen via e-tjänsten och sen tar 
handläggaren vid vilket sker på ett helt annat sätt än tidigare berättar K3. 

Jag tycker att det går ju blixtsnabbt att kommunicera med kunderna. Jag ser ju det nu hur ärenden, hur 
ärenden kan se ut….De kommer ju in direkt…sen så får handläggaren det och då är det ju bara, bang, 
bang, bang, bang, bang och kunden tillbaka, handläggaren du vet det här när man kommunicerar med 
varandra. Ja men dom har ju löst hur mycket problem på en dag som förut kunde ta väldigt många dagar 
för man skulle skicka med posten och sen så skulle kunden skicka med posten tillbaka…alltså det var så 
långdragna processer tidigare och nu är det, det går otroligt smidigt och snabbt hela processen. K3 

I logistikföretaget har uppgraderingen gett dem ett nytt, modernare utseende och funktionalitet som 
uppskattas. Informant L1 tycker att uppgraderingen har underlättat arbetet. 

Jo, det tycker jag, just med de där mapparna man kan se liksom saker bättre. Förut var jag kanske 
tvungen att ta fram en rapport, så var det. Då var jag tvungen att ta fram en rapport för att se ett konto. … 
går in i mappen och så går man in och trycker sig vidare till nästa liksom steg och ser vilken faktura var 
det och så där. (L1) 

Rapporteringen och sökfunktionen är förbättringar som har effektiviserat och underlättat arbetet. Med 
sökfunktionen går det att göra allt på ett ställe och sökträffarna är mer träffsäkra vilket upplevs som 
enklare och sparar mycket tid för användaren jämfört med tidigare då användaren behövde gå in på 
flera ställen för att söka efter något speciellt. En annan tydlig förbättring beskriver informant L3. 

Det är att vi har kunnat korta tiderna i vår rapportering. … Tidigare har det skett manuellt så att man 
exporterar informationen. Man kanske måste ha två rapporter och så får man slå samman dom i ett stort 
Exceldokument och så får man skriva många formler och så till slut så får man fram den information som 
man är ute efter. Den, den processen har ju kortats då i och med att man kan ta ut rätt information på en 
gång. Så vi sparar tid helt enkelt. (L3)  

I och med att systemet upplevs enklare har det även inneburit att det är enklare att planera personal 
menar L2. 

Och sen så enklare. Vi har ju en del fasta uppgifter, att det oftast är en specifik person som gör vissa saker 
men vi har ju alltid backups i gruppen så. Och nu vill jag påstå att jag tycker att det blev enklare att vara 
backup om nån är på semester eller sjuk eller så. Det är mycket enklare och se och veta exakt vad man ska 
göra för att det är mycket tydligare ingångar till dit du ska. Tidigare var det lite, ah men som jag sa 
tidigare, då var det kanske fem steg och nu är det tre steg som du behöver göra. Så jag tycker att det är 
mycket tydligare. (L2) 

Uppgraderingen har inte inneburit så stor förändring för användarna i systemet menar L1 eftersom de 
fortfarande har samma arbetsuppgifter och den nya versionen är snarlik.  

Nej, för det är samma bokföringssystem och jag tror därför att det gick liksom smidigare för det var ju 
samma system. Det enda vad som var skillnad det var lite knappar som man liksom skulle tänka på bara. 
Och uppsättningen på själva, det ser lite annorlunda ut, andra färger och andra parametrar…. (L1) 
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Upplevelsen av att det är enklare att arbeta i systemet efter uppgraderingen på logistikföretaget gör att 
användarna har anpassat sig till den nya versionen av systemet snabbt. Den kunskap-i-handling som 
användarna hade i det gamla systemet har i och med uppgraderingen behövt komma upp till ytan och 
synliggöras för att skapa en reflektion-i-handling under en tid medan de har lärt sig hur det nya 
systemet fungerar. Den nya kunskapen har sedan tillsammans med den underförstådda kunskapen 
byggts in i ett nytt arbetsmönster och skapat ny kunskap-i-handling (jmf. Schön, 1991) exempelvis hur 
de kan ta ut rapporter direkt i Excel nu med ett knapptryck jämfört med tidigare. Även om processen 
med handläggningen flyter på smidigare och snabbare nu än innan integreringen för kommunen så 
skapas det nya frågor hos handläggarna när de arbetar i systemet med handläggning av bygglov 
jämfört med tidigare. Komplexiteten av systemet skapar en osäkerhet. De kan inte lita på sin praktiska 
kunskap, kunskap-i-handling, fullt ut utan behöver då och då lyfta upp den till ytan och kritiskt 
granska den, förstå om de aktivt ska välja en viss funktion eller fråga någon kollega om vad som 
händer i ett visst skede om de gör på ett visst sätt, det sker en reflektion-i-handling (jmf. Schön, 1991). 

Reflektion och lärande i arbetslivets digitaliserade värld 
Både problemlösning och att arbeta med manualer och guider skapar möjligheter för reflektion och 
lärande för medarbetarna. Och hur medarbetarna känner sig delaktiga i en förändring påverkar när de 
ställs inför en förändring. Det här avsnittet är uppdelat i tre delar; manualer och guider – en källa till 
reflektion och lärande, att lösa problem i arbetslivets digitaliserade värld och delaktighet – vägen till 
trygghet. 

Manualer och guider – en källa till reflektion och lärande 
För att hjälpa användarna i sitt dagliga arbete använder båda organisationerna manualer och guider. 
Kommunen arbetar tydligt med processer i ett visuellt system för hur handläggarna ska arbeta i 
systemet. Det är ett arbete som har större betydelse nu efter integrationen av e-tjänsten än innan och 
pågår kontinuerligt. I projektet för uppgraderingen av affärssystemet hos logistikföretaget ingick det 
att uppdatera manualerna och checklistor vilket var en uppgift som L2 hade i projektet.  

Det största arbetet var egentligen att göra om alla manualer. Sen det andra, vi fick en jättebra handbok 
där de flesta uppgifterna som vi har som standard fanns med. Så man behövde inte göra jättemycket. Det 
var ju egentligen bara att korta ner de här manualerna utifrån handboken för det var extremt utförligt och 
detaljerat. (L2) 

Under projektperioden fick medarbetarna utbildning i den nya versionen av affärssystemet innan det 
implementerades och hade manualen som stöd i början berättar L1. 

…sen att i det nya systemet när man började testa grejer också. Man fick från manualen och min kollega, 
när vi såg att det var en förändring på en arbetsuppgift så frågade man. Okej, hur gör vi det här nu och så 
manualen kanske på sidan 23 där läser du liksom hur man gör arbetsuppgifterna. Så jag tror att det 
hjälper mycket att man var med från början. (L1) 

Den nya versionen upplevdes också enklare att arbeta i för de flesta medarbetarna menar L2. 

Även om det är samma system, så uppgraderingen krävde att du gjorde, saker och ting blev ju enklare. Så 
tidigare, du kanske behövde gå fem steg, nu kanske du bara behövde dra ner det till tre. Eller så fanns det 
en direktingång dit du ska, direkt helt enkelt. Så det blev ju en förändring men bara till det positiva enligt 
mig. (L2) 

Förenklingen underlättade att lära sig hur den nya versionen fungerade vilket gjorde att användarna 
kom in i sitt dagliga arbete och inte behöver läsa manualer kontinuerligt under det dagliga arbetet och 
de får även hjälp av systemet för att göra rätt. L1 exemplifierar sin erfarenhet i början. 

Lite det där med knapparna bara. Men inte längre, det var bara i början, nu är man inne i hela systemet. 
Så nu tänker man inte, den där knappen den funkar inte nu, nu måste jag ta nån annan knapp. Så var det 
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ju i början. Och sen med enter-knappen, då har man tagit bort den på vissa mappar. Förr var det bara att 
du går in i mappen och trycker enter, nu har de tagit bort den. Det kommer ingenting, du måste trycka F2 
och F10. (L1) 

Affärssystemet har inbyggda kontroller baserat på de rättigheter användaren har i systemet så att man 
inte ska kunna göra fel men de är inte fullt tydliga menar L2.  

Nu har vi ju kontroller som säger att gör du inte rätt så händer ingenting. Så du har ju en liten spärr där 
som ändå säger till dig. Det tycker jag personligen är jättebra. Förut förstod jag det inte men det gör jag 
verkligen nu. (L2) 

Det har varit en uppstartsträcka för att lära sig systemet där de uppdaterade manualerna har varit ett 
stöd men när användarna väl lärt sig funktionerna och hur de ska arbeta i systemet, så kan de arbeta 
på och ta fram manualen då och då när vid behov.  

Medan affärssystemet inte kommer att uppgraderas inom snar framtid igen hos logistikföretaget 
förändras de integrerade e-tjänsterna hos kommunen hela tiden utifrån uppkomna behov i 
verksamheten. Det här ställer andra krav på att hålla både guider och medarbetare uppdaterade på 
förändringarna. 

Kommunen arbetar aktivt och kontinuerligt med att skriva guider i ett kvalitetssystem för att 
användarna ska veta hur de ska arbeta i systemet. K4 berättar att varje gång som de integrerade e-
tjänsterna förändras behöver även kvalitetssystemet uppdateras.  

Vi har dels ett levande kvalitetssystem som helt enkelt har alla processer med helt enkelt, från första till 
sista steget helt enkelt hur man gör saker och ting. Och ifall det är systemtekniskt svåra saker i ett av 
leden, eller i ett av processtegen, då har vi länkningar till att helt enkelt, exakt hur du ska göra i systemet. 
(K4) 

Arbetet med tydlighet i guiderna ska förhindra att medarbetarna gör fel och om fel uppstår bygger de 
in hur de ska hanteras i guiden. Jämfört med logistikföretagets nu stabila system och satta roller i 
systemet som hjälper användaren, så är guiderna på kommunen till för att luta sig mot säger K3 i och 
med att e-tjänsten hela tiden förändras.  

Om man har alla dom här stegen och går tillbaka och titta på för det blir så mycket olika saker som 
händer i varje steg som man liksom inte vet. Och det skickas med information upp i huset runt här som 
robotar gör som inte alls är någon handpåläggning på. … Jamen kunden, det är transparant liksom så det 
är viktigt att man förstår vad man gör och att man skriver ner det i processer och när man ska ändra i 
dom här så måste man ju få med processförändringen också så att det finns för man kan inte ha det här i 
huvudet längre. Det är så mycket att ha i huvudet och det är så viktigt att det blir rätt nu för tiden. (K3) 

Eftersom de integrerade e-tjänsterna är uppbyggda med automatik och händelselogik behöver 
handläggarna förstå hela processen och vad som händer beroende på vad de gör i systemet. De 
behöver också hålla sig uppdaterade berättar informant K4. 

Men det har fungerat väl ändå men det har också krävt mycket utifrån våra medarbetare. Att man måste 
hela tiden förstå att det är processer som är i konstant rörelse liksom. Det jag gjorde för tre veckor sen är 
kanske inte rätt längre utan det gäller att hålla sig à jour. (K4) 

Men allt i systemet är inte automatiskt utan vissa arbetsuppgifter behöver hanteras manuellt. I och 
med integreringen av e-tjänsten fick handläggarna ta över arbetsuppgiften att hantera inkomna 
handlingar som kommer via e-tjänsten vilket tidigare sköttes av registratorerna. När 
kommuninvånaren själv laddar upp dokument inför ansökan om bygglov kan dessa handlingar 
komma in lite hur som helst vilket kräver en del handpåläggning berättar informant K1. 
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Men nu har liksom flödet ändrats och det ställer lite mer krav på att handläggarna är dom som jobbar 
med att stycka upp dokument när de kommer in, benämna dem på rätt sätt och det kräver ju lite mer 
tydlighet i processer och guider också. (K1) 

Båda organisationerna har manualer eller guider till hjälp i det dagliga arbetet. Medan 
logistikföretagets system numera är ett stabilt system och har inbyggda kontroller för användaren 
baserat på roller får kommunen kontinuerligt arbeta med guider för att hjälpa användarna att göra 
rätt. På logistikföretaget har användarna snabbt anpassat sig till det nya systemet och lärt om sin 
kunskap-i-handling. I ett system som upplevs enkelt och där inbyggda kontroller finns, kan 
användaren systematiskt arbeta på utan att reflektera över hur de gör i det dagliga arbetet. De kan 
använda den kunskap de har lärt av manualerna och i utbildning och genom igenkänning använda sin 
praktiska kunskap med inbyggda arbetsmönster, sin kunskap-i-handling, och kan arbeta utifrån sina 
egna rutiner (jmf. Schön, 1991). Kommunen har standardiserade arbetsuppgifter som användaren kan 
luta sig mot likt den tekniskt rationella modellen (jmf. Schön, 1991). Men fastän arbetsuppgifterna är 
standardiserade när handläggarna i kommunen arbetar i systemet behöver de vara reflektiva 
yrkesutövare då de arbetar i en föränderlig miljö, och anpassa sig till de förändringar som sker i och 
med att e-tjänsterna hela tiden förändras och utvecklas. Användarna behöver kontinuerligt reflektera 
över om de gör rätt i systemet och processen och skapa en förståelse för att det finns ett problem, en 
reflektion-i-handling, där underförstådd kunskap, kunskap-i-handling, kommer upp till ytan och 
utifrån det aktivt ta fram guiden för att förstå hur ett arbetsmoment ska utföras (jmf. Schön, 1991). Om 
användaren inte håller sig uppdaterad på de förändringar som sker i e-tjänsten och blir medveten om 
att en förändring har skett eller att ett problem finns så spelar det ingen roll att en ny rutin finns i 
guiderna eller om det informeras i olika forum utan de utför sina arbetsuppgifter som tidigare vilket 
kan leda till fel i processen och få konsekvenser på flera håll i systemet och processen. Genom att aktivt 
ta fram guiden kan en reflektion-i-handling ske och när ett moment utförs på ett nytt sätt skapas en ny 
kunskap-i-handling för medarbetaren som kan bli till ett självlärande (jmf. Schön, 1991). 

Att lösa problem i en arbetslivets digitaliserade värld 
Digitaliseringen innebär att problem kan uppstå för medarbetarna som är relaterade till det digitala 
verktyget som används. Inom båda organisationerna hjälper medarbetarna varandra inom gruppen 
med frågor men om det är ett tekniskt problem behöver de kontakta en annan part, IT eller extern 
leverantör. På logistikföretaget har de IT-support som sitter i ett annat land som de tar hjälp av 
berättar informant L1.  

Vi har ett system som vi kontaktar genom att logga en ticket till vårat team, IT-team. Man får välja lite 
rätt parametrar och så där så det kommer till rätt personer i våran IT-support. Och då får man 
meddelande tillbaka om de behöver mer information och så där…Man förklarar ju vad som är 
problemet….(L1) 

När de skriver tickets beskriver medarbetaren problemet för IT-supporten för att de ska veta vad och 
var problemet uppstått i systemet. Men det är inte alltid problemen uppdagas direkt eller upptäcks av 
medarbetarna berättar L4. 

Ofta så upptäcks dom av en slump. Att någon hör av sig att någon inte fått någonting, att någon inte har 
fått en faktura. Då får man undersöka, okej, är det flera, fler kunder som har drabbats eller. Så får vi ju 
inga flaggningar att såna här grejer händer utan det är oftast att någon hör av sig att någonting är fel. 
Men det är ju IT-frågor allting så. (L4) 

Användarna har inte full kontroll över om något är ett problem i affärssystemet utan det upptäcks ofta 
av en annan part än de som arbetar i systemet, av kunder eller av IT-avdelningen. Det går ofta inte att 
lösa problemen själva utan IT behöver involveras vilket L2 exemplifierar. 

Och då visar det sig att när vi jämför det här då var det bara, alltså det kanske två procent, av alla fakturor 
som vi skulle skicka på inkasso som faktiskt hade fått en påminnelse. Och då började vi undersöka och se 
varför och vi kunde inte se något samband. Det enda vi kunde se att det här började någon gång i januari 
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från en vecka till en annan…så det var den informationen som jag kunde förmedla till IT och hoppas att 
utifrån den då se vad problemet var. (L2) 

När ett problem uppstår får medarbetarna på logistikföretaget utgå ifrån vad de vet och kan se i 
systemet för att försöka lösa problemet och sen utifrån det beskriva problemet för att få hjälp av IT att 
undersöka problemet från sin sida. På kommunen har de hjälp av IT-avdelningen i samma hus när det 
gäller e-tjänstens delar som inte handlar om ändrad funktionalitet vilket görs av den externa 
leverantören. Informant K2 får ta emot många frågor då K2 har en roll som delvis är att vara en länk 
mellan IT-avdelningen och verksamheten. Frågorna från medarbetarna kan handla om hur systemet 
fungerar i en viss situation berättar K2. 

Det kommer upp några frågor i veckan alltså hur det fungerar med, om jag söker ett bygglov och allt är 
frid och fröjd där och så söker jag ett till bygglov, hur blir det då med mina kontaktuppgifter i det första 
bygglovet. Skrivs det över eller blir jag liksom två personer som söker där. Så att det höll vi på med igår 
och försökte reda ut… (K2) 

När svaret på frågan inte finns direkt testar K2 genom att simulera situationen för att förstå hur det 
fungerar tillsammans med en person som arbetar med e-tjänsterna på IT-avdelningen. I andra fall 
testar K2 själv för att lösa ett problem.  

Ja, dels så kan jag ju experimentera litegrann….Och sen försöker jag, om det är någon som har haft 
problem så kan jag försöka återskapa det och men om jag inte lyckas med det och jag inte kan testa. Jag 
kan inte till exempel testa fakturor hur det blir med det för då utgår det ju en faktura och så (skrattar) 
måste man förklara vart dom pengarna tog vägen så det gör jag ju aldrig. Utan då får man vända sig 
direkt till dom som tillhandahåller programmet. (K2) 

När problem inte går att lösa själv i systemet är de beroende av IT-avdelningen eller den externa 
leverantören för att få hjälp med en lösning. 

När K2 tänker på problemet och använder sin tidigare förståelse som varit underförstådd och 
experimenterar för att lösa problemet skapas en ny förståelse av problemet och en förändring av 
problemet kan ske. K2 blir en forskare i sin egen praktiska kontext och experimenterandet är ett 
handlande som sker utan att tänkandet är separerat från handling, en reflektion-i-handling sker för att 
förstå problemet. När nya sätt upptäcks för att hantera en situation och att upptäcka sig själv som 
forskare i sin egen praktik sker en pågående process av självlärande (jmf. Schön, 1991). I situationer på 
logistikföretaget när ett problem uppstår i systemet sker också en reflektion-i-handling. Först behöver 
medarbetarna förstå att det finns ett problem och sen utforska vad som är problemet och sätta det i ett 
sammanhang. Utifrån det kan medarbetarna ta beslut hur de ska hantera problemet. Det kan till 
exempel vara att kontakta IT-support för hjälp att skapa en förändring, en lösning på problemet. Det 
sker i en reflektion-i-handling där handlandet är ett experiment och medarbetaren blir en forskare i 
sin praktiska kontext och kan skapa en ny teori utifrån det unika fallet. När de kommit så långt 
behöver de beskriva det för IT-supporten genom att synliggöra och kritiskt granska sin nya kunskap 
som förvärvats i reflektionen (jmf. Schön, 1991).  

När problemen inte är av teknisk karaktär så löser båda organisationerna problem genom att fråga 
sina medarbetare. På logistikföretaget får de medarbetare med erfarenhet och som upplevs kunniga 
ofta många frågor styrda till sig vilket L4 berättar. 

Men med arbetslivserfarenhet och att du har varit här ett tag så vet man var man ska kontakta. Så för mig 
är det inga problem. Och jag är en person som ofta får frågor, kan du göra det här eller kan du göra, att 
jag får lösa, att jag är den personen så jag löser massa problem varje dag. (L4) 

Det kan också bero på vilken roll medarbetaren har i organisationen för att kunna lösa vissa problem 
berättar L3. 



 

 28 

Men jag har ju, det är också en sån här fråga om förtroende och befogenheter också. De har ju förändrats 
också. Jag har ju mycket större möjligheter och lösa ett problem. Idag kan jag säga till en kund, jaha, ok, 
jamen vi gör så här och så kvittar vi det med en enkel bokning så är det klart. Vi behöver inte titta på 
detaljerna två år tillbaka. (L3) 

Även på kommunen får viss roll många frågor berättar K2. 

Jaa, jag är ju systemansvarig för själva handläggningssystemet och med det kommer ju mycket det här av 
programmen runt omkring. Så att det är mycket frågor till mig om det. (K2) 

När medarbetarna får frågor om problem utifrån sin erfarenhet och kunskap får de använda den och 
reflektera över situationen vilket gör dem till reflektiva yrkesutövare som i en reflektiv dialog löser 
problem med sina kollegor (jmf. Schön, 1991). 

Att stöta på problem ses som ett lärande inom både kommunen och logistikföretaget men 
inställningen kan vara olika på hur man ser på problem. L1 på logistikföretaget berättar om sin syn på 
problem. 

Jag tänker, inte nu igen samma sak. Eh, nej, det är bara att försöka lösa det. Det enda problemet som jag 
tycker, det kan vara om vi är tio stycken så kommer liksom, alltså folk vill jobba som vanligt. Man vill inte 
liksom när kunder ringer, liksom säga nu fick jag bugg i systemet, det går inte….det är det enda som jag 
tycker är lite jobbigt. Annars arbetsuppgifter, man vet vad man gör och sen när det dyker upp någonting 
nytt, jag tycker att det är spännande. Då lär man sig någonting annat, som inte är vanligt. (L1) 

Det handlar också om vilken känsla som uppstår när ett problem uppdagas vilket L1 berättar. 

Jag lär mig ganska mycket när det är fel….men jag lär mig av felet liksom, det gillar jag. Inte att det ska 
vara fel varje dag men då och då kan det komma lite fel. Det har jag inte något emot….och det är det som 
är viktigt att man ser att jag löser det här, man ska vara trygg i sig själv och jag är ganska trygg att det nya 
systemet funkar bra för mig. Jag kan ganska mycket och då kan jag tryggt säga liksom att vi har problem 
men jag löser det här. (L1) 

Känslan av att göra fel kan skapa en osäkerhet berättar L2 som i sin roll i projektet för uppgraderingen 
utbildade användarna i den nya versionen av affärssystemet och då lärde ut en funktion på fel sätt. 

Det var jobbigt till en början men sen så ju mer jag lärde mig så blev jag ju mer säker på min sak. Och så 
länge jag är säker på det jag gör så gjorde det ingenting. Då vet jag att då kan jag stå här och säga de här 
sakerna för att jag vet att det är rätt. Det var därför jag tyckte det var jobbigt när det blev fel. För då 
kändes det som att jag blev rubbad och tyckte att jag kanske inte har sagt rätt saker fast jag vet ju såklart 
att jag har gjort det. Men bara för att en sak visade sig att vara fel så rubbade det mig lite. Men det löste ju 
sig och jag kom över det också, så det blev bra till slut. (K2) 

Problem kan också kännas som om de är i vägen berättar L4. 

Ah, men jag är ju ganska lösningsorienterad. Jag blir rätt irriterad när det inte fungerar, då måste jag lösa 
det. Jag kan inte lämna det om det inte går att lösa. (L4) 

Informant K4 berättar sin syn på när problem uppstår i sin roll på kommunen. 

Jag tycker att det är rätt kul! Annars hade jag inte varit på den rollen jag har idag…. För jag känner mig 
väldigt säker själv, alltså i den här världen. Och det är egentligen att bara få alla att känna sig säkra i den 
och att mycket så här att det är okej att göra fel för det hittar vi ändå. Det gör ingenting att du missar att 
skicka iväg dina beslut för att det är en extra knapptryckning för det hittar vi ändå veckan efter för då gör 
vi en internkontroll på det där. (K4) 
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Inom kommunen arbetar de med avvikelserapportering vilket innebär att alla ska rapportera fel som 
de hittar och sen går hela gruppen igenom dem en gång i veckan tillsammans. K3 berättar hur det går 
till.  

…alltså problemen kommer ju upp på vår avvikelsehantering. Det är där man ser dom och vi står i samlad 
grupp och går igenom dom här en gång i veckan då med min enhet. Och då ser man ju mycket saker som 
härrör till e-tjänsterna där. Eller mycket saker, det händer saker som vi behöver skruva på i e-tjänsten. 
(K3) 

Varje fel synliggörs för alla oavsett vem som har gjort det i syfte att lära av felet inom gruppen vilket K5 
berättar om. 

Att oj, här har vi något fel. Då har vi en sån här avvikelserapportering där vi skriver upp i ett program att 
man har sett något felaktigt, i vilket ärende och hur det borde sett ut om man rättar det själv och så 
vidare. Och det är ju för att alla då ska få höra och se för att man lär sig ju utav sina misstag liksom. Att 
det här var inte bra att göra på det här sättet utan vi bör göra så här. (K5) 

Att ha kunskap i systemet skapar en känsla av säkerhet och trygghet och en känsla av att klara av att 
lösa ett problem när problem uppstår. Men känslan av säkerhet och trygghet kan snabbt komma ur 
balans. I projektet med uppgraderingen på logistikföretaget hade informant L2 byggt upp en kunskap-
i-handling hur systemet fungerade i samband med utbildningen och upplevde sig vara trygg och ha 
kontroll över situationen. L2 hade byggt upp en expertkunskap i att repetitivt utbildat medarbetare 
och på så sätt inte sett att viss kunskap varit fel, den som föll utanför sin kunskap-i-praktiken. När ett 
fel i utbildningen uppdagades fick L2 utmana sig själv att acceptera att det var fel och visa för kollegor 
att det var fel. Känslan som uppstod skapade en osäkerhet inte bara om kunskapen av själva felet utan 
på all kunskap som hade med det nya systemet att göra. Tryggheten som fanns när L2 utbildade 
försvann. När felet uppstod behövde L2 lyfta upp sin tysta kunskap genom reflektion och kritiskt 
granska den för att lära om och skapa en ny kunskap-i-handling genom reflektion-i-handling (jmf. 
Schön, 1991). När kommunen samlas och går igenom avvikelser tillsammans sker en reflektion-över-
handling där de medvetandegör problemen inom praktiken, organisationen. Problemen lyfts fram och 
medarbetarnas kunskap-i-handling synliggörs och frånkopplas en viss individ för att bearbetas 
tillsammans. Det kan leda till ett nytt sätt att se på problemet och hur det ska hanteras i systemet (jmf. 
Schön, 1991). Att klara av att blotta sig i att ha gjort fel krävs att medarbetaren kan släppa på sin 
auktoritet och inte försöka hålla upp en fasad av att vara expert, utan kunna lyssna in på andras 
kunskap och lära av dem. Vid avvikelsemötena på kommunen användes en reflektiv dialog 
medarbetarna emellan och de blir  reflektiva yrkesutövare (jmf. Schön, 1991). När ett problem uppstår 
eller ett misstag görs uppstår en känsla i situationen, det kan vara osäkerhet eller kännas jobbigt, vilket 
skapar en reflektion hos individen som ramar in situationen och sätter den i en större kontext. Det är 
ett sätt att hantera problemartade situationer för en medarbetare. Det kan också medföra nya 
upptäckter för medarbetaren, att upptäcka sig själv och skapa en process för självlärande (jmf. Schön, 
1991). Genom att gemensamt ha möten för avvikelser där medarbetarna reflekterar-över-handling kan 
en kollektiv bearbetning ske när medarbetarna sätter ett språk på den tysta kunskapen och där 
kunskap och arbetsuppgifter frånkopplas en viss medarbetare och synliggörs inom organisationen. 
Medarbetarna kan förstå situationen utifrån andras förståelse vilket kan leda till en helt ny förståelse 
av avvikelsen som de pratar om inom organisationen (jmf. Helms Jørgensen, 2006).  

Delaktighet – vägen till trygghet 
Att vara delaktig i förändringen påverkar hur medarbetarna ser på själva förändringen i de båda 
organisationerna. Oavsett om du ingick i projektet att uppgradera affärssystemet på logistikföretaget 
eller inte, så har medarbetarna fått en period av förberedelse inför uppgraderingen av systemet. 
Informant L2 hade en roll som utbildare i projektet för uppgraderingen och berättar att medarbetarna 
utbildades innan uppgraderingen skedde. 
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…jag tror att det var fyra tillfällen jag hade i gruppen. Och så hade vi en sån här testmiljö så de kunde sitt i 
en sån här testmiljö och testa och där fick man göra i princip vad som helst. Och då kunde ju de fråga mig 
under tiden. Det var ju inte så att jag lärde dem och dan efter så började vi i det nya systemet…. (L2) 

Informant L1 berättar att i och med utbildningen av systemet skapades en förståelse att det nya 
versionen av systemet inte skiljde sig så mycket från den gamla versionen.  

Vi hade en ansvarig som tog över själva utbildningen kan man säga. Och sen var och en hade vi ansvar att 
gå igenom den där, supporting document, eller vad det heter, som vi fick för att lära upp oss och testa 
systemet. Och eftersom det var samma system och förändringarna var inte så drastiska så gick det bra och 
göra arbetsuppgifterna och testa i det nya systemet om du förstår vad jag menar. (L1) 

Att få sitta och träna sig innan uppgraderingen har varit en hjälp inför förändringen berättar L1. 

Jag tror att har man varit med från början, alltså förändringen har skett och alltså man är med från 
början, man kommer inte efter ett år. Och har man kommit efter ett år då lär man sig systemet men inte 
liksom, jo man lär sig systemet men man måste ju ha, få det där felet att försöka hitta den där mappen 
liksom. Nu vet man ju var alla mappar ligger på nåt sätt. Men jag tycker att det är bättre att man har varit 
med från början, det är det som är bra. (L1) 

Flera informanter deltog i projektet inför uppgraderingen i olika roller som var utöver sina dagliga 
arbetsuppgifter. Det har gett medarbetarna kunskap om hur systemet fungerar och att hantera 
förändringen när den skedde berättar L2. 

…så tror jag att det var lite enklare eftersom jag höll i upplärningen. Och jag fick ju göra det om och om 
igen eftersom jag lärde min grupp och ytterligare andra grupper. Så för mig satte det sig ganska fort ändå. 
Så när vi uppdaterade så kände jag mig någorlunda klar och nöjd med vad jag kunde helt enkelt. (L2) 

Utöver en utbildande roll i projektet fanns det även roller som testare som testade funktioner i 
systemet för att det skulle fungera i deras miljö inför uppgraderingen. Att testa har också gett kunskap 
om systemet berättar L3. 

Vi hade delvis en utbildande roll också inför de övriga i gruppen. Det var inte min huvuduppgift dock men 
jag fick ändå stödja den som hade den rollen…. Jag satt ju i ett halvår och testade så jag hade ju i princip 
lika mycket kunskap eller mer i vissa fall. Så därför fick jag vara behjälplig i upplärningen av de övriga 
arbetsgrupper då…. Med testningen av den här miljön och fram till nu har jag lärt mig väldigt, väldigt 
mycket så. (L3) 

Att vara involverad i projektet för att lära sig systemet och förstå helheten har gett medarbetarna en 
trygghet i systemet inför uppgraderingen på logistikföretaget. I samband med att kommunen införde 
de integrerade e-tjänsterna fick registratorerna som också arbetar i handläggningsprocessen i systemet 
byta avdelning. Det har haft effekter på hur de har involverats i förändringen vilket K5 berättar.  

…eftersom vi var som två avdelningar då att man hade fått information lite tidigare och att man fått veta 
mera om vad som händer och sker så att man har förstått bakgrunden. Jag har väl varit van från det jag 
lärde mig att man har varit en kedja från det när ett ärende kom in till att det expedierades men helt 
plötsligt var det så uppdelat så att man vart bara en länk i kedjan…(K5) 

Att vara involverad från början är något som K5 saknar och det är svårt att förstå hur systemet 
fungerar berättar K5 vidare.  

Nu sitter vi ju på, nu sitter vi på bygglovsenheten så nu blir det ju annorlunda. Nu blir det lite mer 
information även om man tappade en del i början där och där. Det är ju lite svårt att ta igen och förstå 
hur saker och ting är uppbyggt. Men sen behöver man ju kanske inte förstå allting. Men är det så att man 
sitter och gnäller vid sitt skrivbord och tycker att fasiken vad det här var knöligt så hade man fått 
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information att det här fungerar så här och så här så hade man förstått på ett annat sätt hur det är 
upplagt liksom. (K5) 

Även om K5 var involverad i förändringen i ett tidigt skede med att gå igenom för- och nackdelar och 
att se så att det blev rätt registrerat i början så var det i en liten del av hela processen som K5 deltog. 
Men i arbetet med integreringen har kommunen alltmer arbetat med att involvera medarbetarna och 
gör det fortfarande i och med att e-tjänsten hela tiden utvecklas. K3 berättar hur de tänkte i början. 

…det är det också och man vet inte och då blir det skrämmande. Och då tror man och målar upp ett 
skräckscenario och så blev det inte riktigt…. Men vi hade ju work-shops och nån, då hade ju jag några 
som kunde det här, handläggare. Och dom tyckte ju, dom var ju liksom att det här var ju inget jobbigt, det 
här kommer att gå bra, vi gör det ju redan idag…så dom fick ju visa…. Och det är ju jättebra att ta såna 
här handläggare i gruppen som är positivt inställda till vissa saker som det inte finns oro kring och 
faktiskt visa hur dom gör. (K3) 

Kommunen har fått jobba med oro hos medarbetarna inför förändringen och har nu hittat ett 
arbetssätt för att involvera medarbetarna mer i förändringarna berättar K4. 

Det har varit ett lite mjukare mottagande nu eftersom man tar det pö om pö istället för att bara smack så 
här ser det ut. Nu är det lite mer, det här är på gång, okej, då tar vi med oss det. Och sen igen, vad tycker 
ni om det här? aha, vad bra, då tar vi med oss det…. Ja, att alla är delaktiga…. Så att man försöker väga in 
allas erfarenheter i saker och ting. (K4) 

När medarbetarna är delaktiga i förändringen och upplever att de är med från början skapas det en 
förståelse för förändringen. För att hantera osäkra situationer och komplexiteten i förändringar 
behöver medarbetaren tillåta sig själv att fundera över den osäkra situationen (jmf. Schön, 1991). När 
medarbetarna i logistikföretaget involverades i förändringen genom att testa, utbildas eller utbilda så 
fick de möjlighet att reflektera-i-handling och experimentera med sin underförstådda kunskap och på 
så sätt skapa en ny förståelse för förändringen och situationen och få en helhetssyn över systemet (jmf. 
Schön, 1991). När L1 fick testa och lära sig systemet upptäcktes nya sätt att hantera en situation, sin 
kunskap-i-praktiken. L1 blir en utforskare i sin egen praktik vilket kan skapa en pågående process av 
självlärande och en källa till förnyelse och kan vara en orsak till att L1 känner sig nöjd med 
uppgraderingen, känner sig nöjd och trygg i sin praktik (jmf. Schön, 1991). Jämfört med K5 på 
kommunen som upplevde ett behov av att ha involverats tidigare i förändringen av e-tjänsten för att 
förstå helheten i systemet. På kommunen har de lärt sig att involvera medarbetarna mer och utifrån 
det anpassat sitt arbetssättet i den fortsatta förändringen av e-tjänsten. De har reflekterat-över-
handling och utvärderat hur de kan involvera medarbetarna bättre inför förändringar (jmf. Schön, 
1991) vilket har lett till att de reflekterar-över-handling i proaktivt syfte för att involvera medarbetarna 
vid nya förändringar (jmf. Granberg, 2009).  

Digitaliseringens påverkan på medarbetarna 
I båda organisationerna sker förändringar kontinuerligt, både stora som nya digitala verktyg till 
mindre förändringar i ett system. De digitala förändringarna medför att medarbetaren behöver 
anpassa sig och hantera förändringarna. Det här avsnittet är uppdelat i medarbetarnas anpassning till 
arbetslivets förändringar och att klara av en föränderlig arbetsmiljö. 
 
Medarbetarens anpassning till arbetslivets förändringar 
Båda organisationerna har genomgått flera förändringar utöver integrering av e-tjänster och 
uppgradering av affärssystem. För att få medarbetarna att anpassa sig till förändringar arbetar 
kommunen med att få med alla medarbetare i förändringsprocesserna vilket kräver engagemang 
berättar K3. 
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Men man ska anamma det här och man ska jobba med e-tjänsterna som det är tänkt att vi ska jobba med 
dem. Och det tycker jag liksom, man får försöka pusha dom, vissa behöver med stöd än andra. Och det 
tycker jag har funkat och dom får känna sig, att dom får lite tid också. (K3) 

Kommunen har skapat en kultur där medarbetarna ska känna sig trygga i förändring berättar K3. 

Jamen, jag tänker att förändringar överlag, det har ju skrämt mig och det skrämmer människor. Det är 
första intrycket. Men nu har vi levt så mycket i förändringar och vi ser att det blir till det bättre oftast och 
blir det inte bra så backar vi lite och gör om det så att det blir bra. Vi har arbetat upp en sån kultur här. 
Det gör att man känner sig trygg här numera när man gör förändringar. Till och med den där 
omorganisationen tycker jag ändå har. Det är också en jätteförändring som dessutom var tragisk för folk 
blev övertaliga på grund av att det inte fanns arbete. Gick bra till slut. Nä, positiva tankar till förändringar 
har vi byggt in i den här kulturen nu tycker jag. (K3) 

Arbetet att få medarbetarna att anpassa sig till en föränderlig kultur fungerar inte alltid berättar K4.  

…det har alltid varit, det är ju den här 60-20-20 regeln egentligen alltså att det är alltid early adapters 20 
procent, sen är det 60 procent som, det här går säkert bra, men sen är det ju såna som är emot också. Vi 
har ju haft några som har fallit av tåget också under den här tiden och valt och gå för de har inte trivts 
med arbetssättet vi har. För vi har öppna avvikelser och alltihopa liksom. Men överlag tycker jag att folk 
är positiva till ändringar och förbättringar och sådär. För dom har ju sett att det har ju burit frukt det här, 
det kan vi peka på. (K4) 

Kommunens kultur och arbetssätt har inneburit att de har haft omsättning på personal då de som inte 
ville vara med eller har kunnat anpassa sig till kommunens förändringsresa har valt att söka sig till 
andra organisationer. Även på logistikföretaget har flera förändringar skett och uppgraderingen har 
inte påverkat så mycket berättar L4.  

Ja, det här var bara en uppgradering av ett tidigare system. När vi gjorde de andra förändringarna har vi 
ändrat helt. Från ett helt annat system till ett nytt. Så det har ju varit mycket, mycket större förändringar 
och projekt som pågått i flera månader för implementering. Men det har det inte varit den här gången så 
det var inte så stor omställning. (L4) 

Även om förändringen med uppgraderingen inte har upplevts som så stor så påverkar förändringar 
medarbetarna på olika sätt. L4 ger sin syn på förändringar inom logistikföretaget.  

Jag tycker mest att det är påfrestande för jag kommer efter i mitt arbete och jag vet att, att nån ska gör det 
här och det blir ett stressmoment när det hela tiden är förbättringar. Som dom anser då är förbättringar, 
men samtidigt, visst i längden kanske det blir bättre. Men just det här att man inte får någon lugn period. 
Jamen, nu kan vi andas ut, nu är det ok. Nä, då är det alltid någonting annat, då är det något nytt som ska 
göras. (L4) 

När förändringar sker hanteras de olika hos medarbetarna inom logistikföretaget berättar informant 
L3. 

Många människor tycker att förändring gör ont liksom. Och det gör inte jag riktigt än så länge i alla fall. 
Jag tror kanske att det är en generationsfråga också. Eller hur väl, hur länge man har arbetat med datorer 
helt enkelt. Vissa som har lärt sig ett system och för många år sen och alltid jobbat i det och kanske ligger 
nära pensionsåldern har inte samma sug kanske att lära sig det nya. Kanske har en lite större tendens att 
gnälla än dom yngre som ändå kommer att få vara med om tio till såna här förändringar i sitt arbetsliv. 
(L3) 

Det är förändringar överlag som skapar en stress i det dagliga arbetet berättar L4.  

Man märker ju, vilket inte är konstigt, att äldre personer har svårare för förändringar oftast än unga. Och 
så är det ju med mig också, jag känner att ju äldre jag blir ju jobbigare tycker jag att förändringar är. Man 
vill gärna ha dom här rutinerna. Man känner sig trygg i rutinerna, jag vet inte och att det blir en stress av 
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förändringen och då spelar det ju egentligen inte någon roll vad det är. Ett nytt system, eller om det är 
någonting annat, det har inte så stor betydelse. Utan jag tror att det är själva grejen att nä, nu ska vi lära 
oss något nytt, åh vad jobbigt, lite så. Eh, det tror jag är människans natur litegrann. Men det här har inte 
vart så jättestor förändring egentligen. (L4) 

Både logistikföretaget och kommunen har genomfört flera förändringar nära inpå varandra. Utöver 
digitaliseringen har kommunen gjort en omorganisering och logistikföretaget har flyttat sitt kontor och 
flera av de informanter som intervjuats har bytt roller eller avdelningar som inte har något samband 
med digitaliseringen. Informanterna på logistikföretaget upplever att det inte finns tid till att 
återhämta sig utan det är både förändringar och det dagliga arbetet som ska hanteras samtidigt.  

Att hela tiden uppleva förändringar kan skapa en trötthet för förändring. Även om kommunen arbetar 
med att ha en positiv kultur till förändring är det inte alla medarbetare som anpassar sig. I en 
organisation finns en strävan efter stabilitet hos medarbetarna och de vill skydda sig mot förändringar 
som upplevs som ett hot. Förändringarna påverkar medarbetarnas värderingar och självkänsla som 
finns inom organisationen. På kommunen har en kultur för förändring skapats men om en 
medarbetare inte kan förlika sig med kulturen, att det inte finns en känsla av säkerhet inför 
förändringarna, så känner medarbetaren sig vilsen i förändringen. Det kan vara en ovilja att förändra 
sig, en dynamisk konservatism (jmf. Schön, 1971/1972). Om medarbetaren inte klarar av att ta emot 
förändringen så försöker medarbetaren mota bort den och ge den ett begränsat utrymme vilket inte 
fungerar i den kultur som kommunen har, där de aktivt arbetar med att medarbetarna ska anpassa sig 
till ett arbetssätt och kulturen. I kommunen behöver medarbetaren vara öppen för att lära nytt för att 
passa in (jmf Schön, 1971/1972). Även på logistikföretaget sker förändringar kontinuerligt. 
Uppgraderingen av affärssystemet var en av många men är nu ett stabilt system vilket kan vara en 
orsak till att förändringen inte upplevdes så stor. Att ständigt uppleva förändringar inom 
organisationen kan leda till att medarbetaren ser sin praktik som stabil där förändringar ingår i 
vardagen, medarbetaren har anpassat sig till den föränderliga miljön. För medarbetaren blir det en 
kunskap-i-praktiken att det sker förändringar och det kan leda till att medarbetaren blir mer 
trångsynt, vilket kan ha en negativ effekt på att se helheten av en situation. Det kan tänkas att L4 
upplever att de ständiga förändringar som sker är sin arbetsvardag, sin praktik, där L4 inte 
uppmärksammar det som är utanför sin kunskap-i-handling och när L4 tänker tillbaka på sin 
kunskap-i-praktiken i efterhand i ett projekt så görs det genom att älta det då den ständigt är där. L4 
ser inte meningen med alla förändringar som görs då de inte får tid till stabilitet, till lugn och ro i och 
arbeta på med sitt (jmf. Schön, 1991).  

Att klara av en föränderlig arbetsmiljö 
De digitala förändringarna som sker kontinuerligt i e-tjänsten för att förbättra den innebär att 
medarbetarna behöver hålla sig uppdaterade hela tiden. Medarbetarna informeras om varje 
förändring för att kunna anpassa sitt arbetssätt i systemet eller processen vilket kan upplevas som 
tröttsamt berättar K1. 

Vi jobbar ändå mycket med, inte just kopplat till det här men, just att få med organisationen när det blir 
många förändringar. För det kan ju bli en trötthet, att det krävs lite…(K1) 

När det hela tiden sker förändringar i systemet inom kommunen så betyder relationen till 
medarbetarna mycket berättar K4. 

…dels var det väldigt det här, relationen mot alla medarbetare vid implementeringen av saker har ju varit 
väldigt. Vi har nog trott ofta, vi som har varit ansvariga att, nä nu är det implementerat, nu kan alla det 
här. Så visar det sig att ingen har tagit till sig det. Så jag tror att det är en stor lärdom vi har gjort. (K4) 

De behöver informera medarbetarna i flera forum såsom mail och på möten. De har lärt sig att det inte 
räcker med ett forum berättar K4. 
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Det är inte att man kan säga att Hej allihopa på tisdagsmötet, i morgon ska ni göra så här! Det kommer 
inte sitta liksom utan ut i många forum liksom, trycka på och så där. Så är det ju. (K4)   

Det krävs motiverande samtal berättar K4 för att få med medarbetarna i förändringen.  

För så länge du inte får med dom på tåget så är det ingenting värt liksom. Utan jag tror att det handlar om 
att ge lite motiverande samtal till en del också för att de måste gör saker som de ska också. För många 
kanske kommer från andra kommuner och de jobbar på andra sätt och det är lite så då. Så det gäller dels 
och vara tydlig att det är så här vi gör nu, dels att få med dem på tåget med att berätta varför vi gör som vi 
gör. (K4) 

Kommunen upplever att det är svårt att nå fram med information till medarbetarna om de 
förändringarna på sker. På logistikföretaget kunde man se en annan metod för att hantera 
förändringen. Projektet genomfördes utöver de dagliga arbetsuppgifter, vilket skapade mer arbete för 
medarbetarna och det visade sig i hur medarbetarna hanterade situationen berättar L5. 

…och den ansträngningen som de gjorde och på det sättet de löste det i den här uppgraderingen har jag 
största respekten för och jag tycker att de var helt, jätteduktiga…. Jag tror den enklaste biten som folk tar 
till utan att man egentligen funderar på det, det är att man helt enkelt inte gör allting som man brukar…. 
Om du har arbetsuppgifter som du, inte någon som kontrollerar att det inte blir gjort, och du har väldigt 
mycket och göra. Så undermedvetet prioriterar du, då hamnar det sist som inte blir kollat att det blir gjort 
och det blir oftast inte gjort. Förstår du hur jag menar?... Och man kunde se tydliga tecken på att det var 
ungefär vad som hände också. (L5) 

När en medarbetare verkar i en föränderlig miljö kan förändringarna upplevas som ett hot mot önskad 
stabilitet. Medarbetaren vill ha kontroll över sina arbetsuppgifter och är skicklig i sitt arbete. Det här 
kan leda till att medarbetaren blir selektivt ouppmärksam för att sträva efter att bevara sin kunskap-i-
praktiken oförändrad och när medarbetaren lär så är lärandet selektivt. De upplever osäkerhet som ett 
hot och att erkänna det är en svaghet vilket kan vara en orsak till att medarbetare i kommunen inte är 
mottagliga för informationen om förändringar som meddelas i olika forum. Ett annat sätt att skydda 
sig är att medarbetaren medvetet eller omedvetet väljer bort att utföra vissa arbetsuppgifter i en 
stressig och föränderlig situation, som på logistikföretaget (jmf. Schön, 1991).  

För att få med medarbetarna i kulturen och förändringarna arbetar kommunen aktivt med att ha 
medarbetare som har en viss kompetens och inställning som passar in i kulturen som de har byggt 
upp. I samband med att e-tjänsterna började byggas har kommunen strategiskt tänkt igenom vilka 
slags medarbetare som de vill ha berättar K3. 

…dom ser ju fördelarna och dom här nya som har varit här några år, nyanställda unga människor och 
dom som nu vi har pin pointat som vi vill ha här, som har tänket för dom är det ju en självklarhet liksom. 
(K3) 

Kommunen vill ha medarbetare som är mer kunniga inom IT än tidigare och de som är det har också 
fått möjlighet att bidra till utvecklingen och förändringen inom kommunen vilket K2 exemplifierar. 

Den primära rollen är att handlägga bygglov och allting som kommer med det, kundkontakt och så 
vidare. Men sen så är jag, egentligen förväntas alla medarbetare på kontoret att hjälpa till och utveckla 
verksamheten, men jag har väl en lite större roll där. Jag håller väldigt mycket på med systemet, e-tjänst 
och processer och ja, själva handläggningen i systemet som vi använder. (K2) 

Under några år har kommunen byggt upp en avdelning med anställda som passar i en föränderlig 
miljö berättar K4. 

Alltså om vi räknar för några år sen. Vi är ju, vi är ju dels ett ganska ungt kontor nu mot när jag började 
här. Så det blir ju enklare i att se förändringarna, alltså har vi upplevt, för dom kommer inte med andra 
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erfarenheter. Vi har tagit in väldigt många från skolbänken egentligen och dom har varit mycket lättare 
och skola in än och skola om folk egentligen, har vi upplevt. (K4) 

Även om kommunen söker medarbetare med en viss inställning och kompetens som är positiv till 
förändring och har mer IT kompetens så är den huvudsakliga uppgiften att handlägga bygglov berättar 
K4.  

För man måste komma ihåg att många av de som jobbar här är inte här för att utveckla e-tjänsten. De 
tycker att det är skittråkigt. Det enda dom vill göra är att jobba med sina sakfrågor. Så det gäller att välja 
de som har lite intresse av det också, faktiskt och att det går gå på eget intresse också om man väljer att 
göra sig delaktig helt enkelt. (K4) 

På logistikföretaget är inställningen till förändringar och förnyelse inte lika utmärkande som på 
kommunen. L2 berättar vad hon tänkte när de skulle uppgradera affärssystemet. 

Jag tycket bara det var, bara det var bra och kul faktiskt. Jag tycker att det är kul att lära nya saker. Och 
just system, jag tror vi har ju en hel del system som vi jobbar i och många av dem har varit ganska gamla 
så när jag fick reda på att vi skulle få någonting nytt så tycker jag bara att det var jättebra…. Då behöver 
man ett nytt system för att följa med i utvecklingen helt enkelt. (L2) 

Att acceptera förändring kan också beror på vad det är som förändras berättar L4. 

Man är gärna kvar i det gamla, svårt att lära nytt men… om det inte är någonting som du tycker är väldigt 
intressant. (L4) 

När en medarbetare reflekterar över en förändring som har skett för att följa upp hur förändringen har 
upplevts sker en mer omfattande reflektion som inte kan påverka situationen (jmf. Schön, 1991). 
Medan informant L4 kommer till insikt att det är svårt att lära nytt om det inte är väldigt intressant för 
sig själv så ser informant L2 förändringen som något positivt i ett större perspektiv, att organisationen 
följer med i utvecklingen. L2 inställning är en inställning som kommunen strävar efter hos sina 
medarbetare. I den digitala förändringen med e-tjänsten har kommunen under en längre tid arbetat 
för att motverka en organisation, ett socialt system, som skyddar sig mot förändringar och strävar efter 
stabilitet. När det inte finns stabilitet så behövs det en känsla av säkerhet hos medarbetarna för att 
klara av förändringar. Det sociala system, organisationen, som tidigare fanns och motsatte sig 
förändringar har nu ersatts av en organisation som är positiv till förändring. Genom att strategiskt 
bygga upp en avdelning av medarbetare med önskad kompetens har kommunen lärt sig att leda 
förändringar och har en avdelning som har kapacitet för att genomföra förändringar och lära nytt (jmf 
Schön, 1971/1972).  

Diskussion 

I det här avsnittet summerar och diskuterar jag vad jag har kommit fram till i avsnittet resultat och 
analys. Diskussionen är uppdelad i två delar baserade på studiens forskningsfrågor; hur har 
digitaliseringen påverkat medarbetarna? och vad har medarbetarna lärt sig av förändringen? I 
diskussionen anknyter jag till redovisad tidigare forskning och uppsatsens teoretiska perspektiv, 
Schöns lärandeteori om reflektion i praktiken. Diskussionen följs av en avslutning där jag lyfter fram 
och diskuterar slutsatser och föreslår vidare forskning för lärande i en digital förändring.  

Hur har digitaliseringen påverkat medarbetarna? 
Medarbetarna i de två organisationerna som jag har studerat har påverkats av digitaliseringen på olika 
sätt. Påverkan har skett från central nivå ner till detaljer i enskilda arbetsuppgifter och medarbetarna 
har behövt anpassa sig i sitt dagliga arbete utifrån digitaliseringen.  
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Centrala beslut – förståelse och acceptans 
Initiativet till uppgraderingen av affärssystemet kom från centralt håll på huvudkontoret för 
logistikföretaget. Även projektet styrdes centralt där projektmedlemmarna från kontoret i Stockholm 
blev delaktiga ca ett halvår innan själva uppgraderingen. Att arbeta i en global organisation innebär att 
medarbetarna på logistikföretaget får anpassa sig till beslut och planering som sker på central nivå och 
sen utgå ifrån sina förutsättningar. Även på kommunen kom initiativet till att digitalisera från centralt 
håll, det var ett politiskt beslut som startade den digitaliseringsresa som de nu är i. Medarbetarna i 
kommunen är mitt i förändringar då de integrerade e-tjänsterna kontinuerligt utvecklas och förändras. 
Att genomgå förändringar krävs en acceptans av förändringarna oavsett om de går att påverka eller 
inte och om medarbetarna förstår varför förändringen ska genomföras kan de ha lättare för att 
acceptera den. Men om de inte ser mening och resultatet med förändringen kan den upplevas onödig 
och att den tar kraft från det dagliga arbetet (jmf. Nilsen et al., 2016; Vey et al., 2017). På 
logistikföretaget var medarbetarna införstådda i varför förändringen gjordes men de hade liten 
påverkan på själva beslutet. Oavsett vad medarbetarna tyckte om uppgraderingen av affärssystemet så 
hade de ingen möjlighet till att påverka beslutet utan de fick acceptera beslutet vilket de var 
införstådda med. Som medarbetare i ett globalt företag där det är långt mellan beslut och den egna 
verksamheten behövs en acceptans och en förståelse för att man inte kan påverka beslut på central 
nivå för att kunna hantera förändringar som genomförs (jmf. Vey et al., 2017). Även i kommunen 
behöver medarbetarna anpassa sig till de förändringar som sker. De behöver förstå att det sker 
förändringar hela tiden och även om de är närmare de dagliga besluten så kan inte alla medarbetare 
påverka förändringarna utan de behöver acceptera dem. Om medarbetarna inte kan anpassa sig till 
den föränderliga miljön inom kommunen kan det vara svårt att arbeta i den kultur som kommunen 
har byggt upp (Rubery & Grimshaw, 2001). 

Från flexibilitet till standardisering och samarbete 
Logistikföretaget har IT-supporten för affärssystemet i ett annat land. I projektet arbetade 
projektgruppen i nära samarbete med IT-supporten för att få allting att fungera i systemet. Innan 
projektet startades kunde de kontakta IT-supporten spontant utan att följa tydliga riktlinjer (jmf. 
Bjørn & Ngwenyama (2009); Nilsen et al., 2016). När uppgraderingen och projektet var klart, 
avslutades det nära samarbetet med IT-supporten och nya mer strukturerade rutiner infördes för att 
kontakta dem. Logistikföretaget har i och med uppgraderingen fått anpassa arbetssättet gentemot IT-
supporten från att vara flexibel till att bli mer standardiserad i och med att de skriver tickets i ett 
system för att få support (jmf. Bjørn & Ngwenyama 2009; Elkjaer, 2005). Kommunen, vars 
integrerade e-tjänster är ett system som hela tiden utvecklas och förbättras, arbetar i nära samarbete 
med IT-avdelningen inom kommunen och gör kontinuerliga förändringar. Kommunen har även en 
nära relation till den externa leverantören för att kunna påverka utvecklingen av systemet till det 
bättre (jmf. Nilsen et al., 2016). Inom kommunen kan de påverka och styra den del av e-tjänsten som 
de själva utvecklar med sin egen IT-avdelning medan förändringar i systemet som har med 
funktionalitet att göra utförs av den externa leverantören. De funktionella förändringarna upplevs nu 
mer tröga att förändra än i början av digitaliseringen då den externa leverantören nu också har andra 
kommuner som använder systemet. Både logistikföretaget och kommunen har haft en period av 
flexibilitet för förändringar i projektet för uppgraderingen och i uppbyggnaden av e-tjänsten. Men nu 
har den externa leverantören till kommunen strukturerat och standardiserat sina rutiner mot 
kommunen då de har fler kunder i systemet. Det medför att det inte är lika lätt att påverka 
förändringar i systemen utifrån de egna behoven som kommunen har utan den externa leverantören 
behöver anpassa sig till övriga kunder också. Likaså har logistikföretaget fått rätta sig efter centrala 
rutiner för IT-supporten i det globala företaget. Anpassningen kan ses som en standardisering av 
processer och arbetssätt vilket ökar stabiliteten i samarbetet med till exempel IT-supporten (jmf. Bjørn 
& Ngwenyama; 2009), det är en dynamisk konservatism som lyser igenom (jmf. Schön, 1972/1971). I 
en digitalisering skapas nya samarbetspartners, externa leverantörer och IT-support internt eller 
externt. Vilket påverkar medarbetarna som behöver anpassa sig till sina samarbetspartners och hur de 
arbetar vilket också kan styras av andra kunder till leverantören av systemet (jmf. Elkjaer, 2005; 
Nilsen et al., 2016). Om ett tekniskt problem uppstår eller en förbättring behövs, kan organisationerna 
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inte själva lösa det utan de är beroende av någon annan, en extern part eller IT-support. Det kan 
innebära att medarbetarna behöver finna tillfälliga lösningar på ett problem eller situation de har 
upptäckt tills den externa leverantören eller IT-supporten kan hjälpa dem. För logistikföretaget kan 
det ta 3-5 dagar innan IT-supporten svarar medan kommunen kan få vänta på en ny version av 
systemet från den externa leverantören vilket kan ta flera månader. Däremot är kommunen flexibel 
med att förändra den del av tjänsten som den interna IT-avdelningen tar hand om men de är ändå 
beroende och behöver anpassa sig till IT-avdelningen. En digitalisering innebär att problem som 
uppstår i relation till ett system skapar ett beroende av, men också ett samarbete med, de som har den 
tekniska kompetensen och befogenheterna att lösa problemet, vilket kan vara IT-supporten eller en 
extern leverantör (jmf. Nilsen et al., 2016). Det är ett samarbete där olika kompetenser kompletterar 
varandra såsom sakkunskap i en verksamhet gentemot teknisk eller funktionell kunskap i ett system 
(jmf. Rubery & Grimshaw, 2001). Men ett sådant beroende kan också påverka medarbetaren och kan 
skapa stress, frustration och osäkerhet när medarbetaren inte själv har kontroll över situationen eller 
kan påverka den fullt ut utan behöver vänta på en annan part för att komma vidare med en 
arbetsuppgift eller en förändring i ett system (jmf. Syvänen & Tikkamäki, 2013; Vey et al., 2017; Nilsen 
et al., 2016).  

Medarbetarnas påverkan av och anpassning till förändring 
Att uppgradera ett system till ny version på logistikföretaget har varit ett isolerat projekt som pågått i 
verksamheten under ett halvår. Under projekttiden har det krävts en insats från medarbetarna, 
speciellt som medlem i projektet, där tillfälliga roller tilldelades projektmedlemmarna. Rollerna var 
utöver de roller de har i det dagliga arbetet. Att delta i ett digitaliseringsprojekt innebär extra arbete då 
medarbetarna även förväntas utföra sina dagliga arbetsuppgifter då de inte får någon som ersätter 
eller gör arbetsuppgifterna åt dem. När digitaliserade förändringar av det här slaget genomförs tar det 
tid och kraft från medarbetarna som de annars lägger på sitt dagliga arbete, vilket kan göra att 
förändringen upplevs mer krävande från medarbetarna och kan påverka vad de tycker om 
förändringen (jmf. Vey et al., 2017). Under projektets gång fick logistikföretaget anpassa vilka 
rättigheter och befogenheter användarna skulle ha i systemet vilket påverkade arbetsflödet och vem 
som gjorde vad och när utifrån ett säkerhetstänk i affärssystemet (jmf. Elkjaer, 2005). Förändringen 
av roller har påverkat hur medarbetarna planerar personal utifrån vad de får och kan göra i systemet 
(jmf. Nilsen et al., 2016). På logistikföretaget gick anpassningen till den digitala förändringen ändå 
snabbt och medarbetarna upplevde att arbetsrutinerna, sin kunskap-i-praktiken, inte behövde 
förändras alltför mycket (jmf. Nilsen et al., 2016, Schön, 1991). När projektet var klart och systemet 
installerat kunde medarbetarna fortsätta sitt dagliga arbete i det nya systemet där de fått lära om till 
viss del och nu använder sin nya kunskap-i-handling (jmf. Schön, 1991). Medarbetarna påverkades 
under projektperioden och resultatet var att de flesta fick ett system där de kan arbeta mer effektivt. 
Under och efter projektets slut har flera medarbetare bytt roller inom organisationen oberoende av 
digitaliseringen och organisationen har även flyttat kontoret kort efter uppgraderingen. Det sker 
förändringar hela tiden i verksamheten på olika plan som medarbetarna behöver hantera. Sett ur ett 
större perspektiv har påverkan av den digitala förändringen med uppgraderingen på logistikföretaget 
varit liten jämfört med att till exempel byta kontor (jmf. Elkaer, 2005; Hetzner et al., 2012, 2015). 
Även om det har uttryckts en trötthet för förändringar inom logistikföretaget så genomför 
medarbetarna egna förändringar såsom att byta roll eller avdelning vilket kan tyda på att 
medarbetarna klarar av att hantera fler förändringar än en uppgradering och att de behöver förändring 
i sitt arbete.  

Till skillnad från logistikföretagets uppgraderade system som inte kommer förändras inom snar 
framtid så är kommunens integrerade e-tjänst i kontinuerlig förändring. Det är ett komplext system 
med händelselogik och automatisering som har påverkat hur medarbetarna arbetar i systemet. 
Kommunen har fått standardisera arbetsuppgifter utifrån systemets processer och funktionalitet och 
medarbetarna behöver anpassa sig till standardiseringen. När medarbetarna arbetar i systemet kan de 
inte fritt bestämma i vilken ordning de vill göra de olika momenten för handläggningen utan de styrs 
av systemet och utifrån hur handläggningsprocessen är uppbyggd i systemet vilket kan jämföras med 
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den tekniska rationalitetsmodellen där repetitiva moment utförs (jmf. Schön, 1991). Men eftersom 
systemet är komplext och föränderligt kan medarbetarna inte luta sig tillbaka och nöja sig med att 
utföra de standardiserade arbetsuppgifterna utan de behöver samtidigt reflektera, reflekterar-i-
handling, (jmf. Schön, 1991) över hur olika moment i systemen ska utföras och om något moment eller 
del av en process har förändrats (jmf. Brynjolfsson & McAfee, 2015; Vey et al., 2017; Rubery & 
Grimshaw, 2001; Syvänen & Tikkamäki, 2013). Systemet med de integrerade e-tjänsterna påverkar 
medarbetarna att arbeta standardiserat och att alla gör lika vilket kan ses som att kreativitet och 
reflektion hämmas (jmf. Elkjaer, 2005; Schön, 1991) samtidigt som det krävs att medarbetarna är 
uppmärksamma och reflektiva på vissa moment, för komplexa arbetsuppgifter, att hitta felaktigheter 
och om det har skett förändringar i systemet (jmf. Brynjolfsson & McAfee, 2015; Elkjaer, 2005, Schön 
1991). För att hjälpa handläggarna har kommunen byggt upp ett visuellt system där alla processer och 
speciella moment dokumenteras. Det är ett stöd för handläggarna för att utföra de olika momenten 
utifrån en förutbestämd process då det inte går att ha allt i huvudet i den komplexa digitaliserade 
miljön (jmf. Syvänen & Tikkamäki, 2013). När ett system och processer runt arbetsrutinerna är 
komplexa och föränderliga finns ett behov av att användarna har stöd för att komma ihåg alla 
arbetsmoment och rutiner. Den inbyggda automatiken och händelselogiken påverkar och stramar åt 
flexibiliteten i arbetet med systemet och påverkar hur medarbetarna arbetar men det har också tagit 
bort manuella arbetsmoment och effektiviserat (Larsson, 2009). Borde inte en digitalisering 
underlätta för medarbetarna istället för att göra deras arbete i ett system mer svårutövat? Att arbeta i 
en föränderlig miljö kräver att medarbetaren klarar av att ta till sig alla förändringar i och runt 
systemet utöver att utföra de arbetsuppgifter som är själva handläggningen för ett bygglov. Systemet är 
ett verktyg för att handlägga men kräver ändå mycket fokus och anpassning av medarbetaren i 
handläggningsprocessen. De integrerade e-tjänsterna är inte bara ett verktyg för handläggning utan 
som organisation krävs det ha ett mer systemcentrerat fokus och en syn som förstår komplexiteten av 
och hur teknologin styr en organisation (jmf. Bennett, 2014). Om de andra arbetsuppgifterna också är 
komplexa, att handlägga ett ärende, så ställer det höga krav på medarbetaren att klara av båda delarna 
i sitt arbete (jmf. Brynjolfsson & McAfee, 2015; Elkjaer, 2005; Hetzner et al., 2015; Rubery & 
Grimshaw, 2001). Och om det samtidigt är mycket att göra på en arbetsplats, hur länge kan en 
medarbetare då klara av att arbeta i en komplex arbetsmiljö?  

Vad har medarbetarna lärt sig av förändringen? 
Vid en digitalisering och vid förändringar är delaktighet en faktor som påverkar lärandet. Att lösa 
problem i digitala verktyg och beskriva dem för en annan part kan främja lärande men det behövs 
också en kunskap och kompetens för att klara av att göra det och för att hantera förändringar som sker 
i det dagliga arbetslivet.  

Delaktighet och lärande i förändring 
Möjligheten att få vara med i ett tidigt skede av en digitaliserad förändring gör att medarbetarna 
känner sig delaktiga (jmf. Bennett, 2014). Vad ett tidigt skede är kan upplevas olika av medarbetarna. 
Det kan vara att delta i projektet som utbildare eller testare för en uppgradering av ett system eller att 
få möjlighet att gå utbildning och testa hur systemet fungerar i de arbetsuppgifter som de gör i sitt 
dagliga arbete. Genom delaktighet använde medarbetarna sin kunskap-i-handling, lärde nytt eller 
lärde om hur systemet fungerade för att skapa en ny kunskap-i-handling för det nya systemet (jmf. 
Schön, 1991). Medarbetarna på logistikföretaget upplevde att de fick en fördjupad kunskap om 
systemet och en bättre helhetsbild av hur systemet fungerade när de var delaktiga. Att få delta och lära 
sig hur systemet fungerar i ett tidigt skede är ett lärande som medarbetarna tar med sig i sitt dagliga 
arbete med en känsla av trygghet och förtroende för systemet (jmf. Bennett, 2014; Nilsen et al., 2016). 
Förtroendet för systemet hos medarbetarna i logistikföretaget gjorde att förändringen inte kändes så 
stor när själva uppgraderingen genomfördes, möjligheten till delaktighet och lärande innan 
uppgraderingen skedde hjälpte dem att hantera förändringen. Medarbetarna visste vad de hade att 
vänta sig i den digitaliserade förändringen och kände sig förberedda när det var dags (jmf. Bennett, 
2014; Nilsen et al., 2016; Syvänen & Tikkamäki, 2013; Vey et al., 2017; Schön, 1991). Att delta i ett 
projekt kan också skapa en personlig utveckling som gynnar organisationen när medarbetarna växer i 
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sin roll i projektet, får nya insikter och tar med sig ett lärande som gynnar både organisationen och 
medarbetaren. Upplevelsen av att inte ha deltagit i ett tidigt skede av en digitalisering kan göra att det 
är svårt för medarbetarna att förstå vad den digitaliserade förändringen innebär och att få en 
helhetsbild av hur systemet fungerar. Speciellt om digitaliseringen är komplex vilket den integrerade 
e-tjänsten hos kommunen upplevs vara. När systemet har automatisk händelselogik med robotar som 
skickar information i vissa skeden i processen för handläggning är det svårt för medarbetarna att lära 
sig och att förstå hur alla delar i processen är länkade till varandra och vad som sker när. Om en 
medarbetare upplever att de inte har fått delta från början kan det skapa en oro och osäkerhet inför 
förändringar i systemet och det kan även skapa rädsla och osäkerhet i hur systemet fungerar och leda 
till att användarna gör fel (jmf. Syvänen & Tikkamäki, 2013; Schön, 1991).  

Viljan att förändras – önskan om stabilitet 
Den integrerade e-tjänsten hos kommunen är inte bara komplex utan utvecklas och förändras 
kontinuerligt. Att vara delaktig i ett tidigt skede men även under de förändringar som sker kan ge 
medarbetarna en ökad förståelse och ett lärande för hur systemet fungerar (jmf. Bennett, 2014). 
Medarbetarna behöver också aktivt hålla sig uppdaterade på de förändringar som sker i systemet. 
Kommunen har under digitaliseringen lärt sig att arbeta med tydliga guider för att hjälpa 
medarbetarna i varje moment i systemet och att informera i olika forum när förändringar sker. De har 
också börjat involvera medarbetarna i själva förbättringsprocessen av e-tjänsten vilket främjar en 
kunskapsdelning och ett lärande mellan medarbetarna om hur systemet fungerar och vilka 
förändringar som är på gång (jmf. Bennet, 2014; Syvänen & Tikkamäki, 2013). Men fastän kommunen 
kontinuerligt arbetar med att uppdatera guiderna och att informera om förändringar i systemet 
händer det ändå att medarbetarna gör fel eller inte anpassar sig till det nya arbetssättet. Och fastän 
kommunen gör som tidigare forskning har kommit fram till, att skapa arenor för kunskapande och 
delaktighet som kan främja lärande så når de inte fram till alla medarbetare (jmf. Syvänen & 
Tikkamäki, 2013). Det behövs ett intresse och en mottaglighet för förändringar hos medarbetarna och 
om det sker många förändringar i systemet kan det vara svårt för medarbetarna att ta till sig dem och 
lära sig, eller lära om, hur de gör i systemet. Medarbetare behöver aktivt delta i lärande för att följa 
med i utvecklingen av kunskap och färdigheter, de behöver skapa förändringen istället för att anpassa 
sig till den (jmf. Hetzner et al., 2012). Det kan medföra att förändringen ses som positiv och som en 
möjlighet till lärande och utveckling för medarbetaren. På logistikföretaget upplevdes projektet, 
förändringen, som stressigt vilket bland annat visade sig i att vissa arbetsuppgifter i det dagliga arbetet 
nedprioriterades på bekostnad av uppgraderingsprojektet. Det var något som logistikföretaget förstod 
i efterhand när de ekonomiska rapporterna inte stämde och var en effekt av medarbetarnas sätt att 
hantera förändringen. Om medarbetarna inte klarar av att ta emot informationen om förändringarna 
eller klarar av att hantera själva förändringen kan de medvetet eller omedvetet skydda sig då 
förändringen upplevs som ett hot. Medarbetaren skyddar sig genom att använda systemet som innan 
förändringen, att inte lära sig nytt (jmf. Elkjaer, 2005; Hetzner et al., 2015; Schön, 1991) eller medvetet 
eller omedvetet välja bort arbetsuppgifter vilket kan leda till att de gör fel. Förändringen kan upplevas 
som ett hot mot önskad stabilitet, att ha kontroll över sina arbetsuppgifter och sin yrkesskicklighet 
(jmf. Schön, 1991). Det kan också handla om att medarbetarna inte är villiga att lära om då de känner 
sig vilsna och osäkra i förändringarna och inte tillåter sig själva att reflektera över förändringarna utan 
de stänger ute förändringen för att skydda sig, de lär selektivt för att bevara stabilitet i sitt arbete (jmf. 
Rubery & Grimshaw, 2001; Schön, 1991; Syvänen & Tikkamäki, 2013; Vey et al., 2017).  

Problemlösning i digitala verktyg främjar lärande 
Digitalisering och digitala verktyg kan främja lärande i olika situationer såsom när det uppstår ett fel i 
ett system som kräver en förändring antingen i systemet eller i arbetsrutinerna. Båda organisationerna 
upplever att fel ofta uppstår överraskande i systemet och upptäcks ofta av någon annan, av en kund, 
att IT-avdelningen får larm om fel eller att ett fel uppdagas för att det är fel någon annanstans, såsom 
att det saknas information om något i en rapport. För en användare kan det vara svårt att förstå var 
felet finns som orsakar problem om de ens själva upptäcker det (jmf. Schön, 1991). Men när ett fel av 
teknisk art uppdagas och behöver korrigeras får medarbetaren ofta kontakta IT-support för hjälp. För 
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att kunna beskriva felet för IT behöver medarbetaren först skapa en förståelse för felet vilket främjar 
en reflektion när medarbetaren utforskar felet (jmf Hetzner et al., 2012, 2015; Syvänen & Tikkamäki, 
2013; Schön, 1991). På logistikföretaget rapporteras fel i systemet till IT-supporten med en ticket där 
de beskriver vad som är fel, reflekterar-i-handling (jmf. Schön, 1991). Om beskrivningen inte är 
tillräckligt tydlig för IT-supporten kommer följdfrågor tillbaka till medarbetaren som får undersöka 
mer för att skapa en ny förståelse av felet. På det här sättet lär sig medarbetaren mer om systemet och 
sin praktik (jmf. Syvänen & Tikkamäki, 2013). På kommunen har vissa medarbetare även en roll som 
är mer fokuserad på systemet utöver att arbeta med handläggning. De är mer kunniga i systemet för de 
integrerade e-tjänsterna än övriga medarbetare och om en medarbetare inte förstår ett problem eller 
har frågor kan de vända sig till dem. De kan då tillsammans undersöka problemet och på så sätt 
reflektera-i-handling och öka förståelsen för problemet för att sen beskriva det till IT-supporten eller 
lösa det själva (jmf. Schön, 1991). Om ett tekniskt problem inte kan lösas på en gång, exempelvis när 
den externa leverantören behöver göra en förändring som tar tid, kan en lösning vara att skapa en 
tillfällig rutin för att hantera problemet. På kommunen arbetar de aktivt med att skriva guider på 
tillfälliga lösningar i det visuella systemet när behovet uppstår så att alla medarbetare kan ta del av 
dem. När en medarbetare skapar en guide för att arbeta runt ett problem görs det i förebyggande syfte 
för att undvika fler liknande problem och medarbetaren reflekterar då över problemet, reflektion-över-
handling, vilket främjar ett lärande (jmf. Schön, 1991). Att i en digitalisering vara beroende av att en 
annan part, exempelvis IT-supporten, för att lösa tekniska problem i systemet gör att medarbetarna får 
reflektera över ett problem och på så vis kan de lära sig mer om problemet och det digitala verktyget 
(jmf. Hetzner et al., 2012, 2015; Syvänen & Tikkamäki, 2013). Det kan skapa möjligheter för att 
medarbetarna blir reflektiva yrkesutövare och det i sin tur kan främja ett lärande (jmf. Schön, 1991). 
Kommunens arbete med att dokumentera processer och skapa guider i det visuella systemet är också 
ett moment som kräver reflektion och skapar ett lärande. Liksom logistikföretagets arbete med att 
uppdatera manualer i projektet för uppgraderingen av affärssystemet. För att kunna göra en 
beskrivning i en guide eller uppdatera en manual behöver medarbetaren förstå hela processen och 
detaljerna i den, vilket kräver en god kunskap i det som ska beskrivas eller att någon med god kunskap 
kan beskriva den för medarbetaren som dokumenterar. På så sätt synliggörs tyst kunskap, kunskap-i-
handling (jmf. Schön, 1991), och delas inom organisationen (jmf. Hetzner et al., 2012; 2015; Schön, 
1991; Syvänen & Tikkamäki, 2013). Dock är det inte självklart att ett upptäckt problem skapar 
reflektion och lärande i det dagliga arbetet. Om medarbetarna har mycket att göra kan ett problem 
upplevas som om det är i vägen och snabbt behöver lösas. Det kan leda till att medarbetaren 
rapporterar problemet till IT-supporten utan att reflektera över det, följt av att problemet blir löst av 
IT-supporten och medarbetaren arbetar sen vidare utan att försöka förstå problemet, det enda som var 
viktigt var att det blev löst och medarbetaren kunde arbeta vidare (jmf. Syvänen & Tikkamäki, 2013). 
Men det kan också hända att medarbetaren reflekterar över problemet vid ett senare skede, när det 
finns tid, för att följa upp vad som hände och på så sätt reflektera mer omfattande om situationen, 
reflektera-över-handling. Det kan leda till en mer omfattande reflektion och ett lärande om samma 
situation uppstår igen (Schön, 1991). Ett tekniskt problem kan också upplevas komplext vilket gör att 
medarbetaren inte förstår vad problemet handlar om, vilket kan hända om medarbetaren inte har 
kunskap om systemet och hur det fungerar eller att medarbetaren inte har den kognitiva förmågan att 
förstå problemet (jmf. Brynjolfsson & McAfee, 2015; Hetzner et al., 2012; 2015). Medarbetaren kan 
också uppleva en känsla av osäkerhet eller att inte vara kapabel att hantera dessa osäkra situationer 
som problem kan upplevas vara, då finns det mindre möjlighet till lärande för medarbetaren (jmf. 
Elkjaer, 2005; Hetzner et al., 2012; 2015; Rubery & Grimshaw, 2001; Vey et al., 2017).  

Visualisering av problem - kunskapsdelning 
Ett annat sätt att synliggöra och dela kunskap är att gemensamt gå igenom problem eller avvikelser 
som har rapporterats i ett forum (jmf. Rubery & Grimshaw, 2001; Syvänen & Tikkamäki, 2013; Vey et 
al., 2017). Kommunen arbetar aktivt med rapporterade avvikelser på avvikelsemöten som de har en 
gång i veckan. Där går de gemensamt igenom de fel som har rapporterats från medarbetarna, de 
synliggör sin kunskap-i-handling för varandra (jmf. Schön, 1991). Felen kan vara tekniska men även 
mänskliga såsom att en medarbetare har gjort fel i systemet och vad som händer då. Kommunen har 
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lärt sig att felen allt mer handlar om tekniken jämfört med tidigare innan integreringen av e-tjänster 
oavsett om det är ett systemfel eller ett fel av en medarbetare. För att avvikelsemötena ska främja till 
lärande krävs det att medarbetarna känner sig trygga i gruppen och klarar av att dela åsikter, tankar 
och kunskap oavsett om de har gjort felet själva, om det är ett fel som någon medarbetare har gjort 
eller om det är orsakat av systemet (jmf. Elkjaer, 2005; Hetzner et al., 2015). Att göra ett misstag gör 
att medarbetaren kan få en känsla av osäkerhet vilket kan skapa en reflektion som ramar in 
situationen och sätter den i en större kontext vilket är ett sätt att hantera problematiska situationer. 
Medarbetarens känsla för att prata om ett misstag de har gjort kan upplevas otryggt och det krävs mod 
för att kunna blotta sig i att man har gjort fel. Det krävs också att medarbetaren vågar släppa på sin 
auktoritet och sin fasad om att vara expert på ett område, att vara prestigelös och öppen (jmf. Schön, 
1991). Kommunen arbetar aktivt med att ha en öppen dialog på de gemensamma avvikelsemötena. För 
att det ska fungera har kommunen under en längre tid byggt upp en kultur för att medarbetarna ska 
känna sig trygga när de gör förändringar och för att våga prata om avvikelser (jmf. Hetzner et al., 2012, 
2015; Syvänen & Tikkamäki, 2013). På det här sättet kan medarbetarna inom kommunen lära av 
varandras misstag och dela kunskap om hur det kan undvikas i framtiden, de reflekterar-över-
handling (jmf. Schön, 1991). Avvikelsemötena kan bygga upp en psykologisk trygghet hos 
medarbetaren vilket främjar reflektion, speciellt vid förändringar, och om medarbetarna reflekterar är 
de mer benägna att hantera en förändring (jmf. Hetzner et al., 2012, 2015). Men vad händer med de 
medarbetare som inte känner sig trygga att prata om sina fel? 

Kompetens för lärande i förändring 
En strategi för att ha medarbetare som trivs i en miljö som är föränderlig och digital är att rekrytera 
medarbetare som är kunniga inom IT och som har en positiv attityd till förändring och teknik. Att ha 
medarbetare som är nytänkande och ser möjligheter och behov underlättar vid digitala förändringar 
(jmf. Elkjaer, 2005; Hetzner et al., 2015; Rubery & Grimshaw, 2001; Syvänen & Tikkamäki, 2013; Vey 
et al., 2017). På kommunen har de lärt sig att anställa medarbetare som har ett intresse för teknik 
utöver att vara sakkunnig i handläggning av bygglov. Och de medarbetare som visar ett intresse och 
kunskap för teknik har också fått möjlighet att arbeta med det. Inom logistikföretaget fick medarbetare 
med teknisk och funktionell kunskap samt intresse delta i projektet med uppgraderingen som testare 
(jmf. Hetzner et al., 2012). Digitaliseringen i arbetslivet skapar ett större behov av medarbetare som 
förstår och är intresserade av teknik då alltfler arbetsuppgifter innebär att använda digitala verktyg 
både i det dagliga arbetet och i digitala förändringar. Det skapar också en möjlighet för de medarbetare 
som är intresserade av teknik att arbeta med det. Digitaliseringen kräver också att medarbetare förstår 
hur systemen fungerar, att förstå helheten för att kunna lösa problem som är relaterade till systemet, 
vilka också blir alltmer vanliga (Vey et al., 2017). Alltfler frågor handlar om tekniska problem i det 
dagliga arbetet (Bennett, 2014). Men alla medarbetare är inte intresserade av tekniska frågor utan de 
vill arbeta med sina sakfrågor vilket skapar ett behov av att balansera medarbetarnas kompetens i en 
organisation.  

En erfarenhet som kommunen har lärt sig är att yngre medarbetare, som kommer direkt från skolan 
och inte har så stor arbetslivserfarenhet från andra arbeten, har lättare att komma in och anpassa sig i 
den kultur som kommunen har, i den föränderliga miljön och arbetet med avvikelserapporteringen. 
Men för att klara av att arbeta i en föränderlig och osäker miljö behöver medarbetaren också vara villig 
att lära om (Rubery & Grimshaw, 2001; Syvänen & Tikkamäki, 2013). Men vad händer med de 
medarbetare som inte har önskad kompetens för att klara av förändring och som inte vill lära om? På 
kommunen har de medarbetare som har haft svårt att anpassa sig och inte trivts i organisationens 
kultur sökt sig till andra arbetsplatser och blivit ersatta av nyanställd personal, rekryterade utifrån 
preferenser att bland annat kunna hantera förändringar. På logistikföretaget framkom en syn på att 
äldre har svårare för förändringar än unga och att förändringar upplevs jobbiga ju äldre man blir vilket 
kan speglas mot kommunens strategi om att anställa yngre medarbetare. Om en medarbetare har 
arbetslivserfarenheten och har arbetat länge har de även erfarenhet av förändringar och det kan skapa 
en trötthet och en önskan att få stabilitet i arbetslivet. Men om medarbetaren får vara delaktig i 
förändringen och får tid att arbeta med den och ser att förändringen kommer att förbättra arbetet kan 
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förändringen istället upplevas som en motivation i arbetet och en utveckling. Om en medarbetare har 
erfarenhet och känner sig säker i sitt arbete, i systemet och det som förändras kan de också hantera 
förändringen med en trygghet. Förändringen kan då upplevas positiv och meningsfull, speciellt om 
medarbetaren förstår och ser vad förändringen kommer leda till. Det räcker inte att medarbetaren 
bara anpassar sig till förändring (jmf. Hetzner et al., 2012) utan medarbetarna kan genom att vara 
involverade lära nytt och bygga på sin kompetens för att kunna hantera förändring (jmf. Hetzner et al., 
2012; Rubery & Grimshaw, 2001; Syvänen & Tikkamäki, 2013; Vey et al., 2017) oavsett om 
medarbetaren är gammal eller ung. För frågan är hur ekvationen annars ska gå ihop när medarbetare 
blir äldre och får mer arbetslivserfarenhet, när de som är unga nu blir mer erfarna, kommer de också 
bli trötta på förändringar eller är det en generation som klarar av förändringar och ser dem som en 
naturlig del av sitt arbete? För sett till de två organisationerna som ingår i den här studien så sker det 
förändringar hela tiden i arbetslivet av olika slag, digitalisering, byte av roller, byte av tjänst och 
organisation och det är inte alltid styrt av organisationen utan även initierat av medarbetaren själv.  

Avslutning 
Vid en digitaliserad förändring påverkas medarbetarna på olika plan. Att centrala beslut inte går att 
påverka för de flesta medarbetare är vanligt i hur organisationer fungerar. Det som är intressant är hur 
själva digitaliseringen och det digitala verktyget påverkar medarbetarna in i minsta detalj i det dagliga 
arbetslivet. Medarbetarna behöver anpassa sig till hur ett system fungerar eller är uppbyggt vilket 
växer fram under projektets, digitaliseringens, gång. Där logistikföretaget fick anpassa hur de planerar 
personal både i arbetsflödet för arbetsuppgifter beroende på vad de hade för rättigheter i systemet och 
för hur de planerade personal beroende på vem som kunde göra vad i systemet. De integrerade e-
tjänsterna på kommunen har påverkat hela deras arbetsprocess och organisationen. De har anpassat 
och standardiserat arbetsuppgifterna utifrån hur systemet är uppbyggt och arbetsuppgifter har 
försvunnit då delar av dem görs av kommuninvånaren själv. Det digitala verktyget får en vidare 
påverkan än att det är ett nytt system att arbeta i, det blir en större förändring på flera plan inom en 
organisation. Tekniken påverkar och styr medarbetaren och minskar möjligheten till flexibilitet för 
medarbetarna i det dagliga arbetet i relation till systemet.  

Digitaliseringen på logistikföretaget och hos kommunen har påverkat medarbetarna att standardisera 
både arbetsuppgifter och hur de samarbetar med en annan part som de är beroende av för exempelvis 
IT-support eller förändringar i systemet. Standardiseringen i arbetsuppgifter medför repetitiva 
moment i systemet och kräver ingen reflektion från medarbetaren när de väl har lärt sig hur det 
fungerar. Men system kan vara komplexa och svåra att använda och det behövs uppmärksamhet för att 
göra rätt i systemet och då behövs en reflekterande medarbetare som kan förstå helheten av hur 
systemet fungerar, förstå vilka konsekvenser som kan uppstå i systemet för att undvika att göra fel. Ett 
komplext system skapar osäkerhet och frågor från medarbetaren som är av teknisk art. Och när 
problem uppstår kan medarbetaren ofta inte lösa dem själva utan behöver samarbeta med en annan 
part såsom IT-supporten. Borde inte digitaliseringen underlätta för medarbetarna istället för att bli 
mer komplex? Digitaliseringen förenklar och effektiviserar på vissa delar men blir mer komplex för 
medarbetaren att utföra sina arbetsuppgifter i andra delar.  

För att klara av att arbeta i en komplex miljö som är föränderlig ställs höga krav på medarbetaren. 
Dels behövs en kompetens för att kunna hantera förändringar, dels för att kunna lösa problem. En 
medarbetare som ser möjligheter och behov till förändring och som är villig att lära nytt och lära om 
hjälper en organisation att följa med i utvecklingen. Det finns också ett behov av teknisk kompetens 
vilket kommunen har lärt sig genom sin digitalisering genom att ha en strategi för att rekrytera 
medarbetare med kompetens för att klara förändringar. Men hur länge orkar en medarbetare jobba i 
en komplex miljö där förändringar sker hela tiden? Behöver inte medarbetaren, stabilitet, lugn och ro i 
sitt arbete? Schön (1971/1972) skriver att tron på stabilitet är central då den utgör ett försvar mot hot 
och osäkerhet och skyddar mot ängslan för de risker som följer med förändringar. Kommer vi komma 
till ett läge där förändringar blir så inbyggda i det dagliga arbetslivet att de inte längre upplevs som ett 
hot eller är vi redan där? Är den yngre generationen mer villig till förändring än den äldre? Vad 
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kommer det göra i vårt samhälle om den äldre generationen är emot ständiga förändringar och unga 
vill ha förändring, är det en konflikt eller ett komplement till varandra?  

I den här studien uttryckte informanterna att det finns en trötthet för förändringar i organisationerna 
och att det vore skönt med lugn och ro. Jag som forskare förväntade mig i min förförståelse att fler 
informanter skulle vara emot förändringar, vilket jag på intervjuerna förstod att det inte fanns i den 
utsträckning som jag trodde. Inte vid den direkta anblicken, men i analysen framkom beteenden som 
kan vara ett sätt för medarbetarna att skydda sig mot många förändringar. Att inte ta till sig 
information eller inte utföra vissa arbetsuppgifter, att göra motstånd till förändring även om det inte 
var tydligt för medarbetarna, kanske inte ens för dem själva, att de selektivt valt bort för att skydda sig 
mot förändring – att de upplevde förändringen som ett hot. Men digitalisering är också en möjlighet 
för medarbetarna där de kan utvecklas och lära nytt, de får ett bättre system och effektiviserade 
arbetsuppgifter. Att som medarbetare inte bara anpassa sig utan att aktivt lära sig i förändring oavsett 
vilken påverkan det har på medarbetaren. I båda organisationerna har digitaliseringen varit ett 
lärande för medarbetarna där de genom delaktighet har utvecklats personligen och fått möjlighet till 
nya roller inom organisationen, antigen inom ett projekt eller på daglig basis. Genom problemlösning 
och delaktighet har de fördjupat kunskapen om och ökat förståelsen för helheten i systemet, de har lärt 
sig det digitala verktyget och processen runt det. De har också lärt sig vilka kompetenser som behövs 
på en digitaliserad arbetsplats. Medarbetarna har lärt sig att arbetslivet är föränderligt och att de som 
medarbetare och organisation påverkas av en digitalisering. 

Som avslutning vill jag lyfta fram ordet anpassning. I mitt arbete med det empiriska materialet har 
ordet anpassning lyst igenom som en kod, ett begrepp. Är anpassning lärande eller påverkan? Eller är 
det båda? Om jag utgår ifrån att en medarbetare behöver anpassa sig till ett system för att det fungerar 
på ett visst sätt, så påverkas medarbetaren av systemet för att göra något och lär sig av situationen, 
alltså av vad som behöver göras. Till exempel när logistikföretaget behövde anpassa rollerna i systemet 
påverkades de av systemet men de lärde sig av situationen, av att tänka igenom vem som skulle ha 
vilken roll i systemet. Det kan liknas med en reflektion-i-handling för att hantera en förändring, där 
medarbetarna är forskare i sin praktiska kontext och experimenterar för att skapa ny förståelse av ett 
fenomen och förändra en situation. När medarbetaren upptäcker nya sätt att hantera situationen, sin 
kunskap-i-praktiken, kan det leda till en pågående process av lärande (Schön, 1991).  

Vidare forskning 
I arbete med uppsatsen har jag funnit några områden som kan vara intressanta att forska vidare på. 

I min studie har jag studerat två olika organisationer som har gjort två olika digitala förändringar. Det 
finns en skillnad på hur medarbetarna har påverkats och vad de har lärt sig i förändringen men även 
likheter. Det är relevant att forska vidare på samma problemformulering för att öka förståelsen för hur 
olika slags digitaliserade förändringar påverkar medarbetarna och vad de lär sig. Det kan öka 
kunskapen om medarbetarnas upplevelse av en digitalisering och användas i arbetslivet då det är ett 
fenomen som sker i arbetslivet idag. 

Ett annat område att forska vidare på är hur en organisation hanterar förändringen från att se ett 
system som ett verktyg till att ha en mer systemcentrerad organisation. Vad behöver en organisation 
och medarbetarna lära sig för att hantera av ett sådant skifte i arbetslivet? Men också förstå om det 
faktiskt är så att en organisation behöver vara systemcentrerad idag.  

Det skulle också vara intressant att studera förhållandet mellan äldre och yngre medarbetare, om det 
finns en skillnad på hur de påverkas i en digital förändring och om det finns någon skillnad på vad de 
lär sig i förändringen. Frågan om ålder diskuteras i arbetslivet idag, speciellt när det gäller att anställa 
medarbetare vilket skulle vara intressant att forska vidare på för att förstå om det finns en skillnad. 
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Bilaga 1  

Samtyckesformulär 

Till berörda deltagare 

Medgivande för deltagande i en studie om lärande i en digitalisering av verksamhet 

Jag heter Monika Andersson och skriver en magisteruppsats i pedagogik vid Umeå universitet. 
Uppsatsens övergripande syfte är att bidra med kunskap om vilket lärande som har skett hos 
medarbetare i en verksamhet när den digitaliseras.  

Metod 

Undersökningen genomförs genom intervjuer. Intervjuerna spelas in med hjälp av mobiltelefon och 
inspelat material kommer att analyseras. Om någon av deltagande parter inte godkänner att 
ljudinspelning används kommer den att raderas. Viktigt att understryka är att fokus i studien i sin 
helhet inte ligger på de enskilda individerna utan den sammantagna analysen av samtliga intervjuer.  

Resultatredovisning, etik och konfidentialitet 

Undersökningens resultat kommer att publiceras i en magisteruppsats samt redovisas på seminarier 
och på universitets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda personer att namnges 
och i den mån namn förekommer, ändras dessa. Alla personuppgifter och andra uppgifter som 
möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras konfidentiellt. 

Medgivande 

Det här medgivandet ger tillstånd att ljudinspela intervju samt att använda det insamlade materialet i 
undersökningen. 

Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst välja att under intervjun avbryta 
sin medverkan. 

Godkännande att delta sker i och med att du tackar ja till att bli intervjuad samt på plats vid intervjun. 

  



 

 

Bilaga 2  

Intervjuguide 

Inledning 

Jag heter Monika Andersson och skriver en magisteruppsats i pedagogik vid Umeå universitet.  

Jag har valt att studera om, och i så fall hur digitalisering påverkar en verksamhet och har fått 
möjlighet att komma till er. Det jag vill studera är den förändring ni har gjort genom att uppgradera 
ert affärssystem/ integrera e-tjänster för bygglovsansökningar och era uppfattningar om vad den 
förändringen har inneburit för er.  

Intervjun tar ca 45 minuter och kommer att spelas in med hjälp av mobiltelefon.  

Den information som jag får ta del av kommer att hanteras konfidentiellt och ditt namn eller 
verksamhetens namn kommer inte att användas. Detta innebär att jag kommer använda data på så 
sätt att det du säger inte kommer kunna spåras till vare sig dig som person eller din verksamhet när jag 
presenterar resultatet i arbetet. Jag kommer heller inte låta någon annan än mig själv och min 
handledare ta del av det obearbetade materialet. 

Jag är tacksam för möjligheten att få komma hit och att du har möjlighet att avsätta tid för intervju.  

Bakgrund 

1. Berätta kort om dig själv, utbildning, arbetslivserfarenhet 

Förändringsprocessen 

2. Beskriv kort din roll och dina arbetsuppgifter som du har idag 
 

3. Hur skiljer sig: 
a. Din roll idag från din roll innan ni gjorde förändringen? 
b. Dina arbetsuppgifter idag jämfört med innan ni gjorde förändringen? 
c. Vad är nytt nu jämfört med innan?  
d. Jobbar du på ett annat sätt än innan? 

 
4. Vilket var motivet till att den digitala förändringen infördes enligt din uppfattning? 

 
5. Beskriv vilken roll du har haft i själva förändringsarbetet? 

a. Hur har du varit delaktig?  
b. När började du vara delaktig i förändringsprocessen? 

 
6. Vad tycker du om förändringen? 

a. Hur har din inställning till förändringen ändrats över tid? 

Problemlösning – reflektion-i-handling, kunskap-i-handling 

7. Vilken typ av problem är det vanligt att du behöver hantera i ditt dagliga arbete? 
a. Kan du ge ett exempel? 
b. Hur vet du hur du ska lösa det? 
c. Hur söker du kunskap till en lösning om du inte kan själv? 



 

 

8. Finns det några problem som du behöver hantera som berör det nya systemet/ de integrerade 
e-tjänsterna? 

a. Vilken sorts problem?  
b. Hur ofta händer det? 

 
9. Hur skiljer sig ditt tillvägagångssätt att lösa sådana problem, jämfört med innan 

förändringen? 
a. Kan du ge ett exempel? 
b. Om du inte kan lösa problemet, hur hanterar du det nu jämfört med innan? 
c. Hur känner du dig när du ställs inför ett problem nu jämfört med innan? 

 
10. Hur upplever du att du behöver lägga tid på att lösa sådana problem, jämfört med tidigare.  

a. Kan du ge ett exempel? 
b. Tänker du på något annat sätt nu om den här sortens problem än tidigare? 

Lärande – reflektion-över-handling 

11. Om du ser tillbaka, tycker du att du har lärt dig något under tiden då ni har infört det nya 
systemet/ genomfört de integrerade e-tjänsterna? 

c. Kan du ge exempel? 
 

12. Var det något som du skulle kunna gjort annorlunda? 

Avslutning 

13. Är det något som du vill lägga till utifrån det vi har pratat om idag? 

Berätta vad som händer nu med uppgifterna.  


