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Sammanfattning 

Introduktion och syfte: Trots mycket forskning inom området för 

organisationsförändringar finns idag många företag som upplever svårigheter vid 

förändringsarbeten. För företag som handskas med stor komplexitet och höga krav 

på informationshantering är effektiva dokumentationsprocesser nödvändiga. 

Dessvärre förekommer det att sådana processer inte underhålls och blir eftersatta, 

något som påverkar effektiviteten av informationsdelning och möjlighet till 

processutveckling inom verksamheten, och som ofta är tidskrävande att åtgärda. 

Syftet med studien är att presentera hur företag kan gå tillväga för att skapa närmare 

förbindelser mellan produktions- och dokumentationsprocesser och hur detta kan 

gynna dem.  

Metod: Studien baseras på ett fallföretag som upplever detta problem. 

Informationen till studien har inhämtats genom semistrukturerade intervjuer med 

anställda i såväl produktionen som på ledarpositioner. Utöver det har även 

benchmarking med andra företag inom liknande branscher genomförts samt en 

litteraturstudie gjorts. 

Resultat: Problemet med ineffektiva dokumentationsprocesser grundar sig ofta i en 

avsaknad av struktur och föråldrade dokumentationssystem. Studien visar att företag 

med digitaliserade och integrerade dokumentationssystem inte upplever samma 

problem som fallföretaget. Det finns dessvärre ett flertal hinder som kan bromsa 

omstrukturering och förändringsarbetet av dokumentationssystemen. 

Slutsats: Studien visar att effektiva dokumentationssystem kan leda till större 

möjligheter för ökad kryssfunktionalitet i organisationen, högre möjlighet till 

informationsdelning, bättre lärandemöjligheter för de anställda och goda 

förutsättningar för verksamhetsutveckling. Studien resulterar i ett femstegs 

systematiskt tillvägagångssätt för hur företag kan gå tillväga för att skapa goda 

organisatoriska förutsättningar för att implementera nya, eller åtgärda befintliga 

dokumentationssystem och processer.  

Nyckelord: Organisationsförändringar, dokumentationsprocesser, modell för 

förändring, utveckling av dokumenthantering, hantering av komplexitet, 

digitalisering.  
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Abstract 

Introduction and purpose: Despite a lot of research in the area of organizational 

change, many companies are currently experiencing difficulties in handling change. 

For companies that are dealing with high complexity and high information 

management requirements, effective documentation processes are necessary. 

Unfortunately, such processes are not always maintained and ends up being 

neglected, which affects the effectiveness of information sharing and the possibility 

of process development within the business. This has turned out to often be time-

consuming to resolve. The purpose of the study is to present how companies can go 

create closer links between production and documentation processes and how this 

can benefit them. 

Method: The study is based on a case company that experiences this problem. The 

information for the study has been obtained through semi-structured interviews 

with employees in both production and leadership positions. In addition, 

benchmarking with other companies in similar industries has also been carried out 

and a literature study has been conducted. 

Result: The problem with inefficient documentation processes is often found in the 

absence of structure and obsolete documentation systems. The study shows that 

companies with digitalized and integrated documentation systems do not experience 

the same problem as the case company. There are unfortunately many obstacles that 

can slow down the restructuring and change of documentation systems. 

Conclusion: The study shows that effective documentation systems can lead to 

greater opportunities for increased cross-functionalism in the organization, greater 

opportunity for information sharing, better learning opportunities for employees 

and good conditions for business development. The study results in a five-step 

systematic approach for how companies can go about creating good organizational 

conditions for implementing new, or correcting existing documentation systems and 

processes. 

Keywords: documentation, process documentation, industrial processes change 

management, standardization, process and information flows, information system 

development, knowledge management, complexity, organizational change. 
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1. Inledning  

I detta kapitel presenteras bakgrunden till studien samt studiens syfte och frågeställningar som 

har använts vid genomförandet.  

1.1 Bakgrund 

Ökad globalisering påverkar företag från flera håll, bland annat genom att företags 

relationer med kunder och leverantörer blir allt lättare att forma då närhet till 

varandra har blivit lättare att skapa. Dessutom har logistiska funktioner och 

bristande kommunikation, faktorer som tidigare har varit hinder för 

handelsrelationer, blivit lättare att hantera. Detta har dock bidragit till ökad 

konkurrens på marknaden i och med att det har blivit lättare att nå ut med sina 

produkter och tjänster världen över (Tidd och Bessant, 2014; Bessant et al., 2003). 

För att företag ska kunna stärka och förbättra sina positioner på marknaden är det 

viktigt att de kan hantera yttre faktorer som påverkar verksamheten. Faktorer som 

bland annat ökad globalisering och tuffare konkurrens, men även interna faktorer 

som till exempel komplexitet och produktionsprocesser som verksamheten består av 

är viktiga att hantera på ett bra sätt (Theurer och Lass, 2016; Tidd och Bessant 

2014). 

 

Den industriella marknaden är under ständig utveckling vilket leder till att företag är 

i behov av att utveckla och förbättra verksamheter för att kunna möta kund- och 

leverantörskrav (Van Weele, 2012; Tidd och Bessant, 2014). För företag med stor 

variantflora och höga kundkrav blir det extra viktigt att vara flexibel för att hantera 

variationen och därmed ha tillgång till personal med tillräcklig kunskap för att 

hantera komplexiteten (Theurer och Lass, 2016). För att kunna hantera kunskapen 

och sprida information i företaget och försörjningskedjan är det då av stor vikt att 

dokumentationsmetoder och processer för produkter och arbetssätt är noga 

uppdaterade (Haddadpoor et al., 2015). Att upprätta detaljerade beskrivningar och 

dokumentationsprocesser för arbetssätt eller utfört arbete kan dessvärre vara 

mycket tidskrävande och det hör inte ovanligheten till att den typen av 

dokumentation därför blir eftersatt (Fiorentino et al., 2016). När detta inte fungerar 

och dokumentationsprocesser blir eftersatta eller utdaterade kan viktig information 

för dels kunder och leverantörer, men även företaget själv, utebli. Det kan till 

exempel resultera i att förbättringspotential i processerna hämmas eller att personal 

som inte har varit inblandad i produktionsprocessen tidigare inte har tillgång till den 

information som behövs för att påbörja nästa steg i produktionsprocessen, något som 

påverkar effektiviteten för företaget (Theurer och Lass, 2016; Röder och Tibken, 

2006; Haddadpoor et al., 2015). 
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Anledningen till att dokumentationsprocesser blir utdaterade eller eftersatta varierar 

mellan företag. Det är inte ovanligt att företag förbiser behovet av förändring då 

verksamheten upplevs fungera ändå eller för att de mött motstånd vid försök till 

åtgärder och uppdateringar (Senior och Swailes, 2010; Lundén, 2001).  

Idag finns det mycket forskning inom området för organisations- och 

verksamhetsförbättringar (Rother, 2013; Liker och Hoseus, 2008; Senior och 

Swailes, 2010). Det finns även flera olika dokumentationssystem och 

mjukvarustrukturer som företag kan använda sig av för effektiv 

dokumentationshantering. Dessvärre varierar behovet av dokumentation mellan 

olika företag. Detta leder till att det är svårt att skapa en generell modell för hur ett 

korrekt tillvägagångssätt för verksamhetsdokumentation ser ut, vilket är en 

grundläggande anledning till att det för många företag är svårt att genomgå liknande 

förändringar (Barthelmey et al., 2016; Haddadpoor et al., 2015).  

1.2 Syfte 

Att presentera en modell för hur företag kan gå tillväga för att omstrukturera 

dokumentationssystem för att skapa närmare förbindelser mellan 

produktionsprocesser och dokumentationsprocesser.  

1.2.1 Frågeställningar 

• Vad finns det för relationer mellan produktions- och 

dokumentationsprocesser? 

• Vilka möjligheter och hinder finns när företag vill skapa närmare förbindelser 

mellan produktions- och dokumentationsprocesser? 

• Vilka delar av verksamheten har störst potential att påverka dessa 

möjligheter och hinder?  
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2. Metod 

I detta kapitel presenteras och motiveras de metoder som har använts till denna studie. Varje 

underrubrik i kapitlet följer en struktur där teoretiska beskrivningar av respektive ämne 

behandlas för att sedan övergå till för studien använd metod. 

2.1. Vetenskapligt synsätt 

Björklund och Paulsson (2012) förklarar att det beroende av befintlig 

kunskapsmängd om ett aktuellt ämne finns olika metoder och synsätt att använda för 

att genomföra vetenskapliga studier. Björklund och Paulsson (2012) presenterar 

även några grundläggande synsätt som följande. Explorativa studier benämns de 

studier där befintlig men begränsad kunskap finns om ämnet och där studien ämnar 

till att försöka uppnå ökad och grundläggande förståelse kring ämnet. Explanativa 

studier är beskrivande och är lämpliga att genomföra när det finns grundläggande 

kunskap och förståelse kring det aktuella ämnet och när målet med studien är att 

endast beskriva relationer och påverkansfaktorer (ibid). 

 

Denna studie har genomförts med ett explanativt synsätt i och med att det inom det 

valda området redan finns utförlig forskning med många olika infallsvinklar. De 

samband som har undersökts i studien har systematiskt analyserats för att i enlighet 

med vetenskapligt underlag kunna styrka orsaksförhållanden som är relaterade till de 

olika faktorerna inom verksamheter.  

2.2. Vetenskapliga ansatser 

Under datainsamlingar finns flera olika angreppssätt att välja bland (Björklund och 

Paulsson, 2012). Deduktiv ansats är en form av kontrollerad observation och kan 

förklaras genom att forskaren utifrån teori bildar en hypotes om hur någonting 

relaterar till verkligheten, för att sedan utveckla en forskningsmetod eller strategi 

för att validera eller falsifiera hypotesen. Deduktion ses som det vanligaste synsättet 

inom samhällsvetenskap och beskriver hur förhållandet mellan teori och praktik 

förhåller sig till varandra (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2014; Bryman och Bell, 

2013). Induktiva ansatser handlar istället om insamling av empiriskt material genom 

exempelvis observationer eller experiment. Med ett induktivt angreppssätt är den 

aktuella teorin ett resultat av en forskningsinsats där generella slutsatser dras med 

observationer som bas. Det innebär att arbetet inte bygger på någon skapad hypotes 

utan istället analyseras mönster, beteenden, resultat med mera under arbetets gång 

för att sedan jämföras och skapa teorier (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2014; 

Bryman och Bell, 2013). När synsättet varierar mellan de två ovan nämnda 

ansatserna och då är en kombination av dessa två benämns detta som abduktion 

(Björklund och Paulsson, 2012).  
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Denna studie är baserad på en abduktiv ansats där redan befintlig teori och forskning 

inom ämnet har granskats för att sedan kompletteras med empiriska undersökningar 

med avsikt att validera eller falsifiera den teori som granskats med ett fallföretag 

som underlag. 

2.3. Primär- och sekundärdata 

Enligt Alvehus (2013) är primärdata det empiriska material som samlas in och 

behandlats för att beskriva ett aktuellt ämne. Enligt Harboe (2013) är fördelen med 

primärdata att den typen av data potentiellt anses vara näst intill outtömlig och 

endast begränsas av rättsliga och fysiska begränsningar i form av att skapa sig 

tillgänglighet till källan.  

 

Med sekundärdata menas empiriskt material som är hämtat från tidigare genomförda 

studier eller någon annan typ av vetenskapliga handlingar. Sekundärdata används till 

studier med syftet att bidra med vetenskapliga teorier och därigenom skapa 

grundläggande förståelse kring det aktuella ämnet (Biggam 2015). 

 

För att kunna bidra med kunskap genom det explanativa synsättet har såväl 

primärdata som sekundärdata använts som underlag. Syftet med insamlingen av 

primärdata var att visualisera det faktiska problemet med verkliga data från aktiva 

industriverksamheter. Fallföretaget som ligger till grund för arbetet är ABB i 

Storvik, men för att få ett bredare perspektiv på branschen i helhet har även andra 

företag varit inblandade och bidragit till insamlingen av primärdata. 

2.4. Litteraturstudie 

Vid all typ av forskning är litteraturstudier en del av processen och beroende på 

vilken typ som görs så finns det enligt Eriksson-Barajas et al. (2013) flera olika 

metoder att använda. Den första metoden benämns allmän litteraturstudie, även 

kallad litteraturgenomgång eller litteraturöversikt, och syftar till att beskriva och 

analysera valda studier på ett sällan systematiskt sätt. Det kan exempelvis vara att 

framställa och motivera varför en empirisk studie ska genomföras med hjälp av en 

välformulerad och beskrivande bakgrund, men även för att beskriva kunskapsläget 

inom ett visst område. För all forskning inleds processen med en allmän 

litteraturgenomgång enligt Forsberg och Wengström (2016). 

 

En annan metod presenteras av Eriksson-Barajas et al. (2013) och benämns som 

systematisk litteraturstudie, där en förutsättning för att studien ska vara möjlig att 

genomföra är att det finns ett tillräckligt stort antal vetenskapliga studier att ta del av 

som kan studeras, sammanställas och stå som grund för analyser och slutsatser. 
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Skillnaden mellan systematisk litteraturstudie och allmän litteraturstudie är 

omfattningen av litteratursökning, kritisk värdering av data samt analys av resultatet. 

Enligt Sirriyeh et al. (2011) kännetecknas metoden bland annat av att både 

publicerade och icke publicerade skrifter används, att försök görs för att identifiera 

relevanta forskningsstudier inom det aktuella området samt att en bedömning av 

studiernas validitet systematiskt görs. Metoden syftar till att sammanställa och 

sammanfatta data från en tidigare genomförd empirisk studie och litteraturen agerar 

informationskälla och beslutsunderlag (ibid). 

 

För insamlingen av sekundärdata till denna studie genomfördes en litteraturstudie 

bestående av vetenskaplig litteratur och kurslitteratur. I litteraturstudien var största 

fokus att hitta grundläggande faktorer till behovet av dokumentation för industriella 

företag samt att identifiera hur dessa faktorer påverkar verksamheten och hur de är 

möjliga att förbättras, vilket med andra ord innebär att en systematisk 

litteraturstudie har använts som metod för studien. Löpande under litteraturstudiens 

gång granskades det teoretiska materialet och dess källor kritiskt för att säkerställa 

att underlaget var så representativt och trovärdigt som möjligt. 

 
Centrala nyckelord för insamlingen av sekundärdata var: documentation, process 
documentation, industrial processes change management, standardization, process and 
information flows, information system development, knowledge management, complexity, 
organizational change. 

2.5. Kvalitativ metod  

Det är vid kvalitativ forskning enligt Silverman (2010) viktigt att ta hänsyn till vilken 

typ av data som behandlas. Naturligt förekommande data, det vill säga data som 

forskaren själv inte kan påverka (dokument, observationer av möten etc.), bör 

uppmärksammas och prioriteras framför fabricerade data, vilket presenteras som 

material iscensatt av forskaren (exempelvis intervjuer). De naturligt förekommande 

data blir i mindre omfattning en produkt av forskningsprocessen och grundas 

därmed till större del i bakomliggande faktorer till utfallet (ibid).  

Bryman (1997) utvecklar att dessa data har blivit en viktig del av forskning och 

vetenskap och samlas oftast vid studier in genom deltagande observationer, där 

forskaren bland annat agerar observatör och tar in fakta och kunskap genom att 

observera det aktuella området eller ämnet. 

De huvudsakliga forskningsmetoder som har använts till denna studie är kvalitativa i 

och med att någon uppfattning om vad studien kunde resultera i inte existerade vid 

studiens början, samt att intervjuer och observationer till största del står för de 

inhämtade data som har använts. Observationer i form av nulägesbeskrivningar och 

flödesanalyser har genomförts i verksamheten för att skapa en tydlig bild över hur 
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nuläget och dess uppfattade problem ser ut för att i sin tur kunna behandla 

inhämtade data och försöka identifiera möjliga förbättringsförslag. Flexibilitet har 

från studiens början varit genomgående för att underlätta arbetet med att försöka 

fylla de gap som uppfattas inom vetenskapen angående ämnet. 

2.5.1. Analys av kvalitativa data 

Kvalitativ analys beskrivs av Bogdan och Biklen (2007) som den process i kvalitativ 

forskning där forskaren systematiskt går igenom, strukturerar och tolkar insamlade 

data från exempelvis observationer eller intervjuer för att kunna komma fram till ett 

resultat.  

Den största utmaningen vid kvalitativa dataanalyser är enligt Patton (2002) att kunna 

skilja betydelsefulla data från banala data för att i sin tur bidra med ett representativt 

urval av data till studien. Data som för studien inte är konkret bör undvikas för att 

inte påverka studiens resultat. Hur väl intervjuer förbereds har betydelse för 

hantering och analys av insamlade data enligt Biggam (2015). Om data är tänkt att 

kategoriseras och grupperas innan analys kan det därmed vara lämpligt att även 

kategorisera intervjufrågorna enligt samma mönster. 

Omgående efter var och ett av intervjutillfällena för studien sammanställdes 

insamlade data för tolkning och diskussion. I och med att sammanställningen skedde 

direkt efter intervjutillfällena underlättades processen och svårigheter med att anta 

utmaningen med att skildra data reducerades då minnet hos intervjuarna var färskt 

samt att intervjuerna var väl förberedda och planerade. Intervjufrågorna var 

kategoriserade och följde ett genomgående mönster vid samtliga intervjuer, vilket 

även det var en positivt påverkande faktor för smidighet vid analys och 

sammanställning av data. 
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2.6. Benchmarking 

Benchmarking beskrivs av Andersen och Pettersen (1997) som en förbättringsmetod 

för företag där jämförelse med andra företag är en central aspekt. Huvudsyftet med 

benchmarking handlar inte om att konkurrera utan istället om att uppnå 

förbättringar genom att lära av andra, exempelvis genom att identifiera nya 

förbättringsområden inom den egna organisationen eller att skapa idéer till nya 

innovativa lösningar. Benchmarking hjälper med andra ord företaget att förstå vikten 

av förändring och att kritiskt kunna granska sina egna processer. 

Det finns olika typer av benchmarking beroende på vilka områden eller processer 

som har valts att studera. Andersen och Pettersen (1997) definierar tre typer av 

benchmarking som prestationsbenchmarking, processbenchmarking och strategisk 

benchmarking. Prestationsbenchmarking handlar om att jämföra prestationsmått 

med syftet att jämföra hur företagets ekonomiska situation ser ut i förhållande till 

det studerade företaget. Processbenchmarking innebär att en jämförelse av metoder 

och verksamhetsprocesser genomförs för att sedan undersöka om de egna 

processerna kan utvecklas. Vid strategisk benchmarking jämförs strategiska val och 

dispositioner för att samla information för utveckling av den egna strategiska 

positioneringen och planeringen (ibid). 

Till denna studie har processbenchmarking använts för att kunna ta reda på hur 

företag inom industrisektorn arbetar med dokumenthantering. Metoden användes 

för insamling av data från sex produktions- och konsultföretag inom industrisektorn 

med syftet att samla in information om hur dessa företag arbetar med 

dokumenthantering, för att sedan jämföra med ABB i Storvik. 

2.7. Intervjuer 

Bryman och Bell (2013) beskriver två huvudsakliga metoder för intervjuer vid 

kvalitativ forskning, vilka benämns som ostrukturerade intervjuer samt 

semistrukturerade intervjuer. Med ostrukturerade intervjuer menas att intervjun i 

princip är oförberedd eller att intervjuaren som mest använder sig av enstaka 

anteckningar för att inleda intervjun. Ostrukturerade intervjuer kan liknas med ett 

vanligt samtal som uppkommer vid funderingar kring det aktuella ämnet. 

Semistrukturerade intervjuer handlar istället om att intervjuaren förhåller sig till en 

förberedd punktlista för vad som ska diskuteras, vid intervjuer kallat intervjuguide, 

för att styra intervjun med hjälp av denna. Intervjuguiden är endast till för att 

underlätta intervjun och behöver därmed inte följas till punkt och pricka. 

Intervjuaren har i uppgift att vara flexibel och kan ställa följdfrågor som anknyter till 

respondentens svar om det är relevant till studien (ibid). 
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Innan intervjuer genomförs är det viktigt att bestämma hur de ska genomföras och 

vad de önskas resultera i då respondenten och dess svar i hög grad påverkas av hur 

intervjun är strukturerad. Grundläggande faktorer som vilka typer av frågor, vilken 

metod som är mest lämplig för att ställa frågorna på samt hur de ska formuleras för 

att studien ska kunna uppnå önskat resultat är faktorer som underlättar för såväl 

intervjuare som respondent (Biggam, 2015; Krag Jacobsen, 1993). 

När det gäller intervjuer är det sällan möjligt att genomföra dessa med ett helt 

företag eller en hel population och ett urval är därmed nödvändig att göra. Urvalet 

ska vara så representativt som möjligt för den ursprungliga gruppen för att inte 

resultatet ska bli unikt för urvalet och ge en missvisande bild (Bryman och Bell, 

2013). Det finns enligt Flick (2007) ett flertal faktorer som bör beaktas då urvalet 

görs och tre centrala faktorer är ålder, kön och yrke. En större blandning av 

faktorerna påverkar såväl validiteten som reliabiliteten positivt. Utöver de tre 

faktorerna kan det vara fördelaktigt att leta reda på individer eller företag som har 

erfarenhet av extremfall åt båda håll kopplat till ämnet, det vill säga företag som har 

lyckats väldigt bra med att hantera ett problem men även företag som har lyckats 

mycket sämre. Det skapar en bredare bild av hur hela spektrumet ser ut. Detta bör 

sedan kompletteras med mer typiska fall för att skapa en generell uppfattning om 

lyckandefrekvensen och hur problemet oftast konfronteras (ibid).  

Till denna studie har olika typer av intervjuer genomförts, det genomfördes 

intervjuer på plats hos ABB i Storvik vid tre tillfällen samt intervjuer via telefon med 

sex andra företag. Följande beskrivs dessa intervjuer i samma följd som de 

genomfördes under studien gång.  

Vid studiens inledning intervjuades respondenter från ABB i Storviks ledning, med 

målet att skapa en bild över hur de uppfattar problemen med dokumentationsflödet 

i verksamheten. Intervjuerna genomfördes i grupp som utöver intervjuarna bestod 

av tre personer från ledningen med roller som projektledare, platsansvarig och 

personalansvarig. Respondenterna valdes ut för att de med sin kunskap om hur 

nuvarande processer fungerar ansågs kunna bidra med så hög validitet som möjligt 

för studien. Intervjuerna var av ostrukturerad och öppen karaktär med syftet att 

bidra med så mycket data som möjligt om nuläget och för att inte påverka 

respondenternas svar negativt. Intervjuerna ägde rum i ett konferensrum beläget i 

anläggningen för att undvika så många störningsmoment som möjligt. I och med 

syftet med intervjuerna ansågs valet av metod vara väl anpassad. 

Den andra intervjun som genomfördes hos ABB i Storvik var med samma 

respondenter och med samma förutsättningar. Däremot var den andra intervjun mer 

strukturerad men av öppen karaktär, då syftet med intervjun var att få svar på de 

frågor och funderingar som framkommit efter den första intervjun, samt att 

diskutera studiens avgränsning och fortsatta framfart. Svaren från dessa två 
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intervjuer tolkades och sammanställdes sedan för att representera och stå som grund 

för delar av problembeskrivningen i denna studie, vilken presenteras i kapitel 4.2.1. 

Ledningens syn på nuläget. 

Vid det tredje intervjutillfället hos ABB i Storvik genomfördes enskilda intervjuer 

med 12 respondenter ur två av verkstadens tre skiftlag för att skapa en representativ 

bild över hur verkstadspersonalen upplever nuvarande dokumenthantering (se Bilaga 

1). Intervjufrågorna var vid detta tillfälle semistrukturerade och av öppen karaktär 

och ställdes i verkstaden. I och med den pågående verksamheten fanns ingen 

möjlighet att genomföra intervjuerna på avskild plats utanför verkstaden. Däremot 

pausades pågående arbetsmoment och processer av respondenterna vid 

intervjutillfället för att lägga fokus på att delta i intervjun. Svaren upplevs inte ha 

påverkats av något störande moment och därmed påverka studiens validitet negativt. 

Svaren från dessa intervjuer tolkades och sammanställdes sedan för att bidra med 

representativa data för hur anställdas syn på nuvarande metod för 

dokumenthantering ser ut. Dessa data står som grund för och presenteras i kapitel 

4.2.2. Verkstadspersonalens syn på dokumentationsprocesserna. 

Intervjuerna med de sex övriga företagen genomfördes som nämnt via telefon (se 

Bilaga 2). Dessa intervjuer genomfördes med syftet att bidra med de fördelar som 

benchmarking kan medföra för studier, det vill säga att jämföra och lära av andra 

företag Andersen och Pettersen (1997), men även för att som Flick (2007) beskriver 

att skapa ett bredare spektrum av problemet. 

Innan företagen kontaktades granskades respektive företag för att bekräfta vilken typ 

av verksamhet som bedrivs samt att uppskatta möjlig relevans till denna studie. Till 

intervjuerna valdes en respondent från varje företag med insyn i 

dokumentationsprocesserna och metoderna för dokumenthantering, detta för att få 

så representativa svar och data som möjligt. Inför varje intervju kontaktades 

respondenten några dagar innan genomförandet för att bekräfta godkännande av 

deltagande men även för att göra respondenten medveten och förberedd om 

intervjuns inriktning och syfte. Resultatet av intervjuerna presenteras anonymt då 

det av vissa av företagen var en förutsättning för att ställa upp. Det som istället 

upplevs vara av vikt för studien är vilken typ av företag det gäller samt hur 

dokumenthantering fungerar. Svaren från samtliga intervjuer har sammanställts och 

presenteras under rubriken 4.2.3. Hur andra företag arbetar med 

dokumentationsprocesser.  
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2.8. Etiska aspekter 

Vid kvalitativa undersökningar finns alltid etiska frågor och problem att ta hänsyn till 

och medvetenheten om dessa har ökat markant de senaste decennierna (Flick, 

2007). Det finns flera faktorer att ta hänsyn till som syftar till att undvika att 

personer som deltar i undersökningen på något sätt skadas eller att det material som 

presenteras inte på något sätt är förvanskat. Några principer som av Flick (2007) 

anses vara grundläggande presenteras nedan: 

• Det är viktigt att alla deltagare i studien är informerade om att den 
genomförs så att de som inte vill delta har möjlighet att avböja. 

• Samtliga deltagare bör vara informerade om studiens huvudsakliga syfte så 
att de förstår varför studien genomförs. 

• Deltagarnas integritet ska alltid kunna garanteras och de ska inte behöva oroa 
sig för att personuppgifter ska presenteras utan deras tillåtelse. 

• Noggrannhet i mätningar och tolkningen av resultatet bör alltid eftersträvas 
för att undvika förvanskning eller att resultatet presenteras på bedrägliga 
sätt. 

Enligt Artal och Rubenfeld (2017) är vetenskaplig oärlighet ett stort problem inom 

forskning. De påstår att ekonomisk sponsring ofta ligger till grund för att resultat 

presenteras och att det i vissa fall kan påverka slutresultatet till fördel för 

sponsorernas och forskarnas egna intressen. Detta är enligt Behi och Nolan (1995) 

något som ofta påverkar forskarens integritet, då trovärdigheten för forskarens 

studier kan minska ifall misstankar om modifiering av resultatet förekommer hos 

konsumenten. 

För att undvika etiska dilemman i denna studie har samtliga etiska aspekter beaktats. 

Alla inblandade i studien har blivit underrättade och gett sitt medgivande till 

deltagande i intervjuer och observationer, de har även blivit underrättade om syftet 

med studien som har formulerats i samarbete med det inblandade företaget. För att 

inte på något sätt påverka de anställdas integritet har samtliga respondenter vid 

intervjuer fått förbli anonyma. Vid förekommande undantag från detta, exempelvis 

vid benämning av befattningar, har samtycke och godkännande från respondenten 

bekräftats. 

2.9. Utformning av teoretisk modell 

Ejvegård (2009) beskriver en modell som en vidareutveckling av teorier samt att i 

vissa avseenden bidra med en representativ bild av verkligheten. Dessutom påverkas 

en modell av dess utformning och omfattning, ju mer invecklad modellen är desto 

mer representativ för verkligheten anses modellen vara. Däremot baseras även 

modellens utformning och omfattning på vad den ska användas till. 
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Wallén (1996) förklarar teoretiska modeller och att finns i en rad olika utformningar 

men en gemensam faktor är dess syfte, dvs att beskriva och förenkla ett verkligt 

begrepp eller företeelse. För att en modell ska få sin benämning finns det flera 

kriterier som måste uppfyllas. Modellen ska baseras på systematik och logiskt 

sammanhang, den ska vara förenklad och lätthanterlig i den mån att den fortfarande 

är representativ för verkligheten samt erhålla hög validitet och i vissa fall även vara 

generaliserbar (ibid). 

Till denna studie har en teoretisk modell (Figur 4) formats utifrån de insamlade 

teorierna samt de empiriska material som har samlats in genom intervjuer med 

fallföretaget och benchmarkingen, något som upplevs öka både representativitet och 

generaliserbarhet. Modellen riktar sig till ledningen av organisationer och syftar till 

att möjliggöra och underlätta för i detta fall dokumentationsförändringar, men är 

även lämplig att använda vid andra typer av organisationsförändringar. Genom att 

följa modellen och dess steg ökar chanserna för att uppnå önskat resultat med 

förändringsarbetet. 

2.10. Metodkritik 

I följande del av kapitlet analyseras och kritiseras kvaliteten på den metod som har använts till 

insamling av data till studien. 

2.10.1. Reliabilitet 

Flick (2006) förklarar reliabilitet som konsekventa resultat av undersökningar av en 

viss situation eller ett fenomen utförda vid samma tidpunkt men med olika 

mätmetoder. Alvehus (2013) beskriver istället reliabilitet som huruvida 

forskningsresultat är upprepningsbara, det vill säga om det är möjligt att uppnå 

samma resultat om undersökningen eller studien genomförs en gång till.  

Vid utformning av intervjufrågorna som användes till intervjuerna på ABB i Storvik 

lades vikt på att formulera frågorna så att respondenterna skulle få möjlighet att 

svara helt utifrån egna erfarenheter, utan påverkan av intervjupersonerna.  

Intervjuerna som genomfördes hos företaget skedde öppet i respondenternas 

arbetsmiljö. Valet att intervjua dem där gjordes medvetet för att ge respondenterna 

möjlighet att visa intervjupersonerna vad och hur de menade men också för att 

minska risken för respondenterna att känna sig obekväma. Dessvärre kan sådana 

miljöer påverka reliabiliteten för intervjuerna då faktorer så som exempelvis 

distraktioner, höga ljudnivåer, övriga anställda eller hög arbetsbeläggning kan 

påverka såväl respondenternas som intervjupersonernas koncentration. Det ökar 

risken för bland annat missförstånd och feltolkning av svar (Bryman och Bell, 2013).  

Utöver ABB i Storvik så intervjuades även andra företag via telefon. Utformningen 

av frågorna var i det fallet svårare att formulera då de olika företagen till en början 
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hade olika syn på dokumentation och de var relativt oförberedda för att svara på 

frågorna då de inte fått någon detaljerad beskrivning om ämnet på förhand. Det 

krävdes således en förhållandevis utförlig beskrivning av ämnet för att styra 

respondenterna in på rätt område. Vid ett av sex tillfällen var även ljudkvaliteten på 

samtalet bristfällig. Trots dessa faktorer anses underlaget som samlades in under 

intervjuerna hålla hög reliabilitet då många följdfrågor ställdes för att förtydliga och 

säkerställa att frågorna blev utförligt besvarade av respondenterna.  

2.10.2. Validitet  

Validitet kan enligt Bryman och Bell (2013) förklaras som relevans och giltighet och 

handlar om huruvida de slutsatser som undersökningen har genererat hänger ihop 

eller inte. Själva valideringen beskrivs av Mishler (1990) som hur människor 

utvärderar trovärdigheten i redovisade observationer, tolkningar och 

generaliseringar. Ett fel som enligt Flick (2006) ofta förekommer vid utvärdering av 

validitet i kvalitativa studier är hur länken mellan de förhållanden som studeras och 

forskarens version av problemet specificeras, det vill säga hur dessa förhållanden 

skulle sett ut om de inte hade varit föremål för empiriska undersökningar just då. 

2.10.3. Intern validitet  

Intern validitet behandlar orsaksförhållandet mellan två eller flera variabler för att ta 

reda på om det är hållbart eller inte. Det vill säga att kunna styrka vilken variabel 

som påverkar utfallet och hur pass trovärdigt det är att den oberoende variabeln 

verkligen är ansvarig för variationen i den beroende variabeln (Bryman och Bell, 

2013). För att styrka den interna validiteten för arbetet lades stor vikt på att hitta ett 

representativt urval av respondenter till intervjuerna. 

Två av de tre verkstadsskiftlagen som intervjuades anses ha omfattande kunskap om 

hur företaget arbetar och hur verksamheten fungerar i praktiken. Två av tre skiftlag 

betraktas även vara en tillräckligt stor del av den totala arbetsstyrkan för att urvalet 

ska vara representativt. Respondenterna från ledningen bedöms ha bidragit med en 

representativ bild av hur den administrativa delen av dokumentationsprocessen 

fungerar.  

2.10.4. Extern validitet 

Extern validitet handlar om huruvida ett resultat från en undersökning är 

representativt för att kunna generaliseras utöver studiens specifika 

undersökningskontext. En studies validitet kan även bedömas efter hur forskningens 

data kan generaliseras till andra forskningsområden.  
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Dessutom kan validiteten uppfattas olika beroende av forskare och alternativa 

förklaringar till forskningens resultat måste därmed kritiskt granskas (Denscombe, 

2009).  Harboe beskriver generaliserbarhet som: 

 ”… möjligheten att dra slutsatser från ett mindre urval till ett större 
sammanhang.”  – Harboe (2013, pp. 35)  

Kvalitativa forskningsresultat kan enligt Bryman och Bell (2013) ses som svåra att 

generalisera i och med att resultaten oftast baseras på observationer eller 

ostrukturerade intervjuer med ett litet antal respondenter, vilket kan upplevas som 

negativt för resultatets generaliserbarhet. Det är något som har tagits i beaktning 

under studiens gång och vid insamlingen av data. 

Trots att ABB i Storvik endast är en liten del av ett globalt företag så anses det vara 

representativt för studien. För att öka generaliserbarheten för arbetet intervjuades 

personal inom samtliga berörda områden på företaget, från ledning till 

verkstadspersonal. Den empiri som samlats in från företaget till studien har under 

sammanställningen av rapporten haft nära korrelationer till den teori som har ansetts 

vara relevant. Utöver detta utfördes även benchmarking med sex övriga företag för 

att skapa en generell bild av hur dessa företag upplevde att deras 

dokumentationsprocesser fungerade i praktiken. Detta anses ha lett till ökad extern 

validitet och ökat generaliserbarheten för arbetet för företag inom den industriella 

sektorn.  



14 

 

3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel sammanställs de teoretiska material och begrepp som ligger till grund för denna 

studie. Det teoretiska materialet presenteras i den ordning som de upplevs påverka ett företag 

och dess utveckling av dokumentationsprocesser. 

3.1. Standardiserade arbetssätt 

Rother (2013) beskriver standarder som ett sätt på vilket processer bör fungera, det 

vill säga det förutsatta och normala syftet med processen medan ett standardiserat 

arbetssätt snarare förklaras av hur process faktiskt fungerar enligt den satta 

standarden.  

Standardiserat arbete har enligt en studie av Emiliani (2008) blivit en viktig och 

avgörande faktor för att kunna förbättra och utveckla verksamheter. Utan någon 

form av standard har det på senare tid blivit svårt att överhuvudtaget kunna 

genomföra förändringar inom verksamheter. Med standardiserat arbete menas först 

och främst hur processer i verksamheter följer gemensamma metoder eller inte, 

men även hur administrativa delar av verksamheten likt dokumentation eller lagring 

av data fungerar.  

Enligt studien av Emiliani (2008) kan standardiserade arbetssätt bidra med:  

• att bättre dokumentation av pågående processer inom verksamheten är 
möjliga att skapa och att de blir tillgängliga för alla som är berörda  

• att risker för att fel som kan uppstå i processerna reduceras 

• att det blir lättare för ny personal att lära sig verksamhetens processer  

• att det skapas en bas för att arbeta med ständig utveckling av processer och 
verksamheter. 

Punkterna bör endast ses som exempel på utfall av standardisering då resultatet av 

standardisering även är beroende på typ av företag och verksamhet. Att uppnå ett 

tillstånd där en process betraktas som standardiserad innebär att företag har nått en 

platå från vilken de kan stabilisera sina processer för att sedan gå vidare och fortsätta 

utveckla sin verksamhet på annat håll (Rother, 2013). Det standardiserade 

arbetssättet bör inte misstas för ett bestämt arbetssätt att följa då det kan därmed 

hämma utveckling, utan istället som ett arbetssätt där kreativt tänkande och 

utveckling är en del av vardagen (Emiliani, 2008).  
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För att uppnå standarder i verksamheter kan företag använda sig av hjälpmedel som 

exempelvis PDCA-cykeln. PDCA står för Plan-Do-Check-Act och är dels en 

vetenskaplig process för att inhämta kunskap, men även en praktisk modell som kan 

användas ute på arbetsplatser (Figur 1).   

 

Figur 1. PDCA - Cykeln 

• Plan – står för planeringsstadiet där det är viktigt att definiera vad som ska 
göras och vad som förväntas. Skapa en hypotes om utfallet av experimentet.  

• Do – är stadiet i vilket hypotesen testas. Här är det viktigt att anteckna och 
observera vad som fungerar bra och vad som fungerar sämre.  

• Check – i det här stadiet har tillräcklig information samlats in för att det ska 
vara möjligt att jämföra det förväntade resultatet med det verkliga för att se 
om resultatet blev som önskat.  

• Act – är det slutliga momentet där de processer eller moment som fungerade 
bra stabiliseras och standardiseras. Uppnåddes inte önskade resultat från 
tidigare moment är det lämpligast att börja om från planeringsstadiet igen, 
men då ta hänsyn till de resultat som presenterades förra gången.  

(Rother, 2013) 

3.2. Processer, beredning och informationssystem 

För att snabbt nå ut till kunder och tillgodose marknaden med nya produkter eller 

lösningar på problem ställs allt högre krav på effektiva kopplingar mellan produkt- 

och processutformning. För att hantera en sådan koppling krävs kunskap om 

marknaden men även variantfloran inom verksamheten (Olhager, 2013). I företag 

som handskas med många olika kundönskemål är det viktigt att se till att det finns en 

viss flexibilitet i både produktionen och logistiken på företaget. Det kan gälla 

specialtransporter, kunder som har bråttom att få produkten och kräver kortare 

ledtider eller produkter som kräver speciell kompetens. För att detta ska fungera 

optimalt krävs bra kontakt med såväl kunder som speditörer och leverantörer om 

allt från produktspecifikationer till produktionsplanering, produktion och 

transportbokningar (Oskarsson et al., 2013; Olhager, 2013). 
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Beredning är enligt Olhager (2013) en produktionsförberedande funktion mellan 

konstruktion och produktion. Funktionen syftar till att koppla samman de två olika 

stegen i processen ut till marknaden genom att tillhandahålla information om hur 

produktionsprocessen ska genomföras. Exempel på sådan information kan vara 

produktantal, materialtyp, operationsintervaller, konstruktionsgranskning av 

ritningar eller vilken tillverkningsteknologi som ska användas. Ju mer tid som har 

lagts på beredningen av produkten desto enklare är det att påbörja arbetet och uppnå 

maximimal effektivitet för produktionsprocessen. Det blir bland annat lättare att 

förbereda de komponenter som kommer att behövas för arbetet, kontrollera att 

delar och halvfabrikat finns tillgängliga samt säkerställa att personalen som är 

inblandad i produktionsprocessen dels har tillgång till de ritningar och den 

komponentinformation som kommer att behövas men också har tillräcklig 

kompetens för att utföra arbetet (ibid). Beredning görs idag i många fall med hjälp 

av någon form av informationssystem med anledningen att det är ett enkelt sätt att få 

tag i den information som behövs i form av specifikationer men även för att hålla 

kontakt med kunder och leverantörer eller andra intressenter (Olhager, 2013). 

 

Informationssystem har genom åren gått från att vara en konkurrensfördel till en 

nödvändighet för att planera och styra en verksamhet. Fördelarna med 

informationssystem är många och flera av funktionerna som ofta tillhandahålls 

genom dem är direkt kopplade till värdeskapande produktionsenheter. Utöver 

försäljning och orderhantering kan funktionaliteten i systemen appliceras på 

områden som fält- och produktservice, strategisk rapportering till kunder och 

leverantörer, produktionsrapportering och planering (ibid). 

3.3. Informationsflöden 

Som ett resultat av närmare relationer mellan företag har interna och externa 

informationsflöden blivit en allt viktigare konkurrensfaktor på marknaden. Att 

kunna uppfylla kundens krav och efterfrågan när det gäller att leverera sina 

produkter och tjänster har blivit en nyckel för framgång (Iskanius et al., 2007: 

Mason-Jones et al., 2000). Enligt Christopher (2011) är däremot endast en mindre 

del av konsumenternas hela behov och förbrukning av olika produkter synlig för 

producenten. Detta gör att det är svårt för producenter att prognostisera och 

producera rätt mängd till rätt tillfälle utan någon information från kunder i 

försörjningskedjan. För att uppnå ett väl fungerande samspel mellan leverantörer 

och kunder är det därför av stor vikt att ha effektiva informationsflöden i båda 

riktningar genom försörjningskedjan (Mason-Jones et al., 2000; Christopher, 2011). 
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3.3.1. Effektivisering av informationsflöden 

Enligt Iskanius et al. (2007) finns det olika metoder för att skapa starka 

informationsflöden för tillverkande industriföretag och i Iskanius studie som har 

genomförts presenteras ICT (Information and Communications Technologies) som 

en väl fungerande metod. Att arbeta med ICT inom industriföretag medför att 

konkurrenskraftiga fördelar i form av bland annat lagringskapacitet och hastigheter 

inom verksamheten, samtidigt som kostnader reduceras. Metoden påverkar 

företagets logistiska processer och underlättar kommunikation med flera delar av 

kund- och leverantörskedjan och minskar därmed risken för missförstånd. Den ökar 

informationsspridningen mellan företag och skapar helt enkelt ett närmare 

samarbete och ökad förståelse mellan företag. För att kunna använda sig av ICT-

hjälpmedel är företag i behov av att antingen digitalisera sina befintliga data och 

dokument eller ändra sina metoder för att hantera data (ibid).  

Om valet är att digitalisera befintliga data och dokument påverkas samtliga 

inblandade parter, bland annat genom snabbare informationsspridning mellan 

parterna och ökad tillförlitlighet i realtid gällande uppdaterad information. Om valet 

istället faller på att ändra metoder för att hantera data ges effekter för förbättring i 

form av onödiga arbetsmoment och processer som exempelvis manuell rapportering 

utförd av personal (Iskanius et al., 2007). 

Informationsflödet ses vid omorganisation av industriverksamheter som nyckeln till 

att lyckas uppnå önskade resultat av förändringsarbeten enligt Childrenhouse et al., 

(2003). Företag är beroende av uppströms- och nedströmsflöden till och från sina 

kunder och leverantörer, vilket bidrar till stor påverkan på verksamheten som i sin 

tur medför att dessa flöden är nödvändiga att beakta för att lyckas med 

förändringsarbete. Flödena är tillsammans avgörande för att företag ska kunna skapa 

effektiva och nära relationer med sina kunder och leverantörer. Orderinformation 

och önskemål från kunden, bland annat produktegenskaper, ses som processer inom 

industriverksamheter som påverkas av bristande uppströmsflöde från företaget till 

kund, samtidigt som nedströmsflödet påverkas negativt av bristfällig dokumentation 

av nulägen och kommande processer (ibid).  

3.4. Organisationsförändringar 

Quattrone och Hopper (2001) definierar organisationsförändringar som att göra 

något annorlunda eller att skifta från ett tillstånd till ett annat. 

Organisationsförändringar kan handla om att överge en befintlig struktur för en mer 

fördelaktig och utvecklad struktur. 

Organisationsförändringar kan ske i olika omfattningar och påverkar därmed 

organisationen på olika sätt, det kan gälla alltifrån att köpa in nya inventarier till 
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verksamheten till att göra omfattande förändringar av organisationsstrukturen. 

Större förändringar är mer utmanande och kräver mer av organisationens ledning 

för att genomföra då de anställda måste övertygas till att förhålla sig till nya 

förutsättningar och känna behov och nytta av att anpassa sig till dem. Större 

förändringar har även en tendens att inkräkta på de anställdas identiteter och 

rutiner, vilket inte alltid är uppskattat och därmed kan bli ett hinder (Sveningsson 

och Sörgärde, 2014; Van Weele, 2012).  

Revolutionära samt evolutionära organisationsförändringar är två typer av 

förändringar. Med revolutionära organisationsförändringar menas mer omfattande 

och djupgående förändringar som sker under en angiven och avgränsad tidsperiod 

och som berör hela organisationen, vilket bland annat kan vara genom struktur- eller 

kulturförändringar men även strategiska omställningar. Dessa typer av förändringar 

sker sällan enskilt utan påverkar varandra på ett eller annat sätt och måste oftast 

genomföras tillsammans. Om exempelvis kulturella förändringar i form av att 

utveckla organisationen med målet att bli mer konkurrenskraftiga på marknaden 

eller att skapa nya produkter måste även strukturer och strategier planeras om och 

förändras. Evolutionära förändringar handlar istället om mindre och fortlöpande 

förändringar inom organisationen, likt byte av inventarier eller underhåll av 

processer och maskiner för att uppfylla kraven från marknaden men också 

anställning av ny personal eller olika typer av planeringsmöten eller bestämmelser. 

Evolutionära förändringar är de förändringar som inte påverkar hur organisationen 

är uppbyggd eller bestämda strategier och strukturer på annat sätt än att de gynnar, 

underhåller och upprätthåller målet att följa bestämd riktning (Sveningsson och 

Sörgärde, 2014). Senior och Swailes (2010) förklarar att den stora skillnaden vid 

anpassning eller hantering av de olika typerna av förändring är att vid revolutionär 

förändring resulterar omgrupperingen ofta i större omorganiseringar, medan 

evolutionär förändring kan mötas med att anpassa verksamheten efter 

förändringarna.  

3.4.1. Möjligheten att genomgå förändringar 

Det finns många olika strategier och metoder för att förändra sina verksamheter och 

att ett företag lyckats väl med en strategi är ingen garanti för att ett annat företag 

lyckas med samma strategi (Osono et al., 2008; Rother, 2013; Senior och Swailes, 

2010). Faktum är att alla företag som tar sig an en förändring påbörjar en egen resa 

som på grund av faktorer som bland annat kultur, struktur och miljö blir omöjlig för 

andra företag att duplicera. Alla företag har olika förmåga att anpassa sig och 

genomföra förändringar (Senior och Swailes, 2010). Det finns däremot alltid saker 

att vinna från att observera andra företag och deras arbete för att anpassa det till sin 

egen verksamhet. Meyer och Stensaker (2006) presenterar fem komponenter som 

de anser bör kunna adapteras av de flesta verksamheter vid förändringsarbete.  
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1. Inramning av förändringen  

Inramning handlar om hur förändringarna kommuniceras i organisationen och vilka 

anledningarna till förändringarna är. Det är inte ovanligt att anställda i 

organisationer uppfattar dessa anledningar på olika sätt, hur de kommer påverka 

dem själva, deras roll i arbetet med mera. Att som ledare i det fallet försöka rama in 

och förklara problemet kan då leda till ökad förståelse för de anställda och öka 

förtroendet för ledningen i organisationen.   

2. Deltagande  

Det diskuteras ofta i litteratur att det är svårt att genomföra implementeringar 

framgångsfullt utan involveringen av den personal som kommer att påverkas av det. 

Detta gäller såväl vid själva utvecklandet av förändringen som det gör vid 

implementeringen av det. Att involvera personal från olika avdelningar skapar inte 

enbart en känsla av förtroende utan även en möjlighet eller ett utrymme för 

diskussion mellan de olika avdelningarna som kan vara fördelaktigt och underlätta 

arbetet. I det fallet att personalen även ser att deras idéer medför positiva resultat 

för verksamheten ökar ofta motivationen till arbetet.  

3. Takt och sekvensering  

Takten i arbetet berör främst fortskridandet av förändringen medan sekvenseringen 

handlar om i vilken ordning olika delar av förändringar bör introduceras. Vad gäller 

takten för arbetet finns det negativa aspekter för såväl långsamt fortskridande som 

snabbt fortskridande. Att genomföra förändringar för långsamt resulterar i en 

avsaknad av momentum, det vill säga att resultatet av förändringarna syns inte 

tillräckligt snabbt för att personalen ska motiveras till att fortsätta med arbetet. Att 

göra det för snabbt kan istället leda till att personalen inte hinner anpassa sig till 

förändringen, de blir förvirrade och tappar effektivitet. Vilken förändringstakt som 

bör väljas beror alltså på vilken typ av förändring som ska genomföras. Ett långsamt 

tempo skapar förutsättningar för personal att lära sig och skapa sig djupgående 

förståelse för processer medan snabba förändringar ofta leder till ökad energi och 

motivation att fortsätta förbättra verksamheten.  

Sekvenseringen av förändringarna påverkar och påverkas också av tempot de görs i. 

Det är ofta fördelaktigt att variera tempot beroende på vilken typ eller vilket steg i 

förändringen som genomförs. De fundamentala delarna av arbetet bör få ta längre 

tid för att personalen ska förstå grunderna på ett tydligt sätt. Att sen öka tempot 

under praktiska delar i arbetet är dock bra för att tillföra energi och motivation. 

4. Skapa rutiner 

Alla organisationer har någon form av rutiner i arbetet. Att skapa rutiner i det här 

sammanhanget behöver inte betyda att rekonstruera alla rutiner som redan finns, 

utan det kan räcka med att involvera och anpassa de befintliga rutinerna till de nya 

arbetssätt som förändringarna innebär. Under förändringsprocesser är det dock 
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viktigt att upprätta en stabil grund på vilken förändringarna sker på, där samtliga 

inblandade vet vad de ska göra samt hur det ska göras. Beroende på syftet av 

förändringsarbetet kan skapandet av rutiner ibland leda till att det skapas rutiner för 

förändringsarbete vilket leder till ständiga förbättringar och utveckling för företag 

5. Rekrytering  

En slutlig faktor som garanterar förändring är rekryteringen av ny personal, både 

permanent och tillfällig. Detta beror på att alla personer har olika värderingar och 

olika sätt att se på saker och ting, de bidrar alltså till och påverkar den sociala 

strukturen på arbetsplatsen på olika sätt. Oavsett om det handlar om experter av 

olika slag eller om det gäller operativ personal så finns det både fördelar och 

nackdelar som måste beaktas. 

Personer med stor expertis inom olika områden är ofta duktiga på att hantera korta 

deadlines men att använda experter för implementering kan även ha en negativ 

påverkan på företagets långsiktiga förmåga till förändring. Motsatsen gäller operativ 

personal som ofta besitter stor kunskap för specifika arbetsuppgifter. De kan istället 

uppleva svårigheter att planera och utföra förändringsarbete på egen hand inom 

rimliga tidsramar, eller att se tillräckligt långsiktigt för att hitta optimala lösningar 

snarare än temporära lösningar på problem som upplevs i vardagen. 

(Meyer och Stensaker, 2006) 

3.4.2. Ledarens roll vid organisationsförändringar 

Som ledare vid förändringar inom organisationer är det enligt Sveningsson och 

Sörgärde (2014) viktigt att vara medveten om att förändringsprocessen kommer att 

tolkas olika inom organisationen och att det därmed är viktigt att fånga intresset hos 

majoriteten av de anställda för att lyckas. Om de förändringar som ska komma att 

genomföras motiveras och presenteras med goda argument och på ett välformulerat 

sätt fångas den uppmärksamhet som behövs och förutsättningarna för att lyckas med 

förändringsprocessen blir fler. 

Sarv (1997) presenterar att det vid organisationsförändringar är viktigt att se över 

hur attityden hos de anställda till att genomföra förändringar ser ut och ta reda på 

vad de uppstådda problemen grundas i. Genom att söka efter grundläggande och 

bakomliggande faktorer till de uppstådda problemen, kan fördelar för att lyckas med 

förändringsarbetet skapas. De faktiska och synliga problemen som utåt sett ser ut att 

vara orsak till att förändringar måste genomföras kan påverkas av faktorer som är 

svåra att identifiera, faktorer som kommer att påverka effekten och resultatet av 

förändringsarbetet och därför är nödvändiga att uppmärksamma. 

Argyris (1993) belyser god kommunikation mellan alla parter inom organisationen 

som en oerhört viktig komponent vid förändringar. Kommunikation mellan ledning 
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och anställd beskrivs som centralt när det gäller att förstå och genomföra processer 

på ett så effektivt sätt som möjligt. Utan fungerande kommunikation är det svårt att 

uppnå önskat resultat. Utöver kommunikation hindrar även de anställdas rutiner och 

inställning till arbetet möjligheten till ett lyckat förändringsarbete. 

Sarv (1997) beskriver att det i många fall av förändringsarbeten talas om att 

organisationens anställda måste vara förändringsbenägna och har rätt inställning till 

att vilja förändra. Av beskrivningen framkommer det att det är vanligt 

förekommande att företagsledare vid förändringsarbete anser sig själva vara benägna 

att förändra, men att det i dessa fall innebär viljan att styra de anställda till 

förändring. Att förändra sig själv och sina rutiner vid förändringsarbete är betydligt 

svårare och glöms därmed av, trots att det är en bakomliggande faktor för ett väl 

fungerande förändringsarbete (ibid). 

För att som ledare lyckas med förändringsarbete har Sarv (1997) tagit fram tre 

viktiga delar som beskriver hur bra ledning vid förändring kännetecknas. Som första 

del presenteras planläggningsförmåga, vilket innebär att kunna formulera och 

beskriva mål och visioner på ett välformulerat och argumenterande sätt. Som andra 

del är den informativa förmågan viktig. Det vill säga att vara intresserad och nyfiken 

på processer och verksamhet och samla in information gällande dessa för att själv 

skapa en bild över nuläget. Slutligen är det även viktigt att vara intresserad av 

människorna inom verksamheten, att bry sig om dem och göra dem medvetna och 

skapa förståelse för varför de måste agera, vilket presenteras som en psykologisk 

förmåga.  

3.4.3. Knowledge management 

Begreppet knowledge management handlar om hur intern kunskap behandlas och tas 

till vara inom företag enligt Tidd och Bessant (2014) som också förklarar att den 

interna kunskapen är viktig att använda. Vid organisationsförändringar och 

innovationsprocesser har kunskapen blivit ett viktigt hjälpmedel. Det handlar 

exempelvis om att mobilisera och föra vidare de anställdas tankar och idéer till 

samtliga avdelningar inom organisationen, bland annat genom att som ledare vara 

delaktig i och noggrant studera verksamhetens processer samt att vara lyhörd för de 

anställdas åsikter. Om öppna diskussioner mellan ledning och anställda skapas med 

tankar och idéer om organisationsförändringar och innovationsprocesser kan de dra 

fördelar av varandra (ibid). Knowledge management möjliggör även enligt 

Haddadpoor et al. (2015) att undvika upprepade misstag samt underlättande vid 

beslutsfattande. Ju mer information och medvetenhet de anställda besitter om 

verksamhetens processer, desto bättre kommer de att kunna agera och lösa 

situationer inom verksamheten. 
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Rubenstein-Montano et al. (2001) beskriver att knowledge management handlar om 

mer än bara teknologiska hjälpmedel för informationsspridning inom organisationer. 

Människan och företagskulturen har stor påverkan på hur väl informationsspridning 

fungerar inom företaget. Dessutom kan dessa teknologiska hjälpmedel hämma 

kreativitet och ständig utveckling hos individen, teknologin kan komma att hindra 

den grundläggande tanken med knowledge management. Det är därmed viktigt att 

människan fokuseras om målet är ökad informationsspridning inom organisationer. 

3.4.4. Organisationsförändringars påverkan på medarbetare 

Anställda inom organisationer som verkar under ledningens beslut upplever inte 

alltid positivitet av förändringsarbete. Löwstedt (1995) presenterar, som ett resultat 

av en genomförd litteraturstudie, att det vid förändringsarbete är människors vilja 

och inställning till att förändra och lära sig nya saker som är ett stort och avgörande 

hinder för förändringsarbeten. De anställdas inställning till att vilja förändra bidrar 

ibland till problematik och utebliven önskad effekt av förändringsarbetet.  

Innan organisationsförändringar genomförs är det viktigt att kritiskt granska de 

metoder och strategier som kommer att användas samt att gå igenom påverkande 

faktorer för att lyckas uppnå önskat resultat. En viktig påverkande och avgörande 

faktor är medarbetarna, dess åsikter och personligheter. Om dessa människor inom 

organisationen betraktas som just människor, med respektive egenskaper, känslor 

och vilja, ökar chanserna för att lyckas med förändringsarbetet då exempelvis 

inställning, motivation och tillfredsställelse till att vilja förändra finns hos 

medarbetarna (Sveningsson och Sörgärde, 2014). 

3.4.5. Hinder för organisationsförändringar 

Lyckandegraden beror enligt Liker och Hoseus (2008) till stor del på att förstå de 

förändringar som är på väg att genomföras i samband med arbetet. En förändring 

som till synes kan verka enkel att genomföra kan till exempel påverka många delar i 

företaget indirekt. Det kan medföra att större åtgärder eller anpassningar kan 

komma att behövas i efterhand om de inte uppmärksammas under själva 

förändringsarbetet.  
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Vid förändring i organisationer är det enligt Senior och Swailes (2010) inte ovanligt 

att konflikter mellan olika parter uppstår. Konflikter kan uppstå på många olika sätt 

och uppfattas ofta bromsa eller störa det normala tillståndet i organisationen. Dessa 

konflikter kan påverka organisationers förändringsarbete markant om de inte reds 

ut. Anledningen till att konflikter uppstår kan variera men har ofta sin grund i någon 

av följande: 

• Missförstånd – kommunikationen mellan olika parter brister. 

• Olika värderingar mellan parter – exempelvis etiska aspekter som kan 
påverka beslutsfattande. 

• Olika synsätt – även om olika parters värderingar stämmer överens kan 
konflikter uppstå då de har olika sätt att förhålla sig till angelägenheter. 

• Intressekonflikter – status, resurser och befordringar eftersträvas av de flesta 
och möjlighet till individuell vinning på bekostnad av andra kan ofta leda till 
konflikter.  

• Sociala skillnader – vissa människor har en avsaknad av personkemi som kan 
påverka arbetet vilket även det kan leda till konflikter. 

Det finns däremot många sätt att lösa konflikter på, vissa bättre än andra och ofta 

beror detta på situationen. Att samarbeta och gemensamt komma fram till en 

lösning som passar samtliga parter anses vara den mest fördelaktiga lösningen, 

tillsammans med att vara tillmötesgående och öppen. Att vara undvikande och agera 

med fullmakt är däremot ett sämre alternativ (Senior och Swailes, 2010).  

Enligt Lundén (2001) har det genom undersökningar av vad anställda uppskattar 

mest på sin arbetsplats framkommit att en av de viktigaste faktorerna är möjligheten 

att själva få styra sitt arbete. Detta innefattar bland annat planering av arbete och 

tidfördelning mellan olika arbetsuppgifter. Det är för många viktigt att individuellt 

utvecklas på arbetsplatsen, vilket ofta ställer krav på stöd från ledningen. Viljan för 

personal att utvecklas beror ofta på två anledningar, att personen vill bli bättre på 

det arbete som den redan utför eller vill ha kompetens till att utföra fler olika 

arbetsuppgifter. Dessvärre finns det flera hinder som bromsar utbildning av 

personal. Att en person är ensam om att ha en kompetens i en verksamhet skapar en 

viss makt då verksamheten till viss del är beroende av den personen. Det ger även 

personen en känsla av betydelsefullhet vilket kan innebära att personen i fråga 

försöker hindra andra från att få samma kompetens (ibid). 

Ett annat hinder är att utbildning av personal kostar pengar i form av 

utbildningskostnader, lön under utbildningen samt utebliven produktivitet under 

utbildningen. Ett ytterligare hinder som bromsar anställdas frihet till individuell 

utveckling är att många arbetsgivare fruktar att den anställda ska lämna företaget 

efter att ha skaffat sig ny kompetens på arbetsgivarens bekostnad. Detta går att lösa 

genom överenskommelser där den anställda måste betala tillbaka 
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utbildningskostnader om den slutar inom en viss tid efter utbildningen, men sådana 

överenskommelser påverkar istället förtroendet mellan de anställda och 

arbetsgivaren vilket kan vara kontraproduktivt (Lundén, 2001).  

Argyris (1993) beskriver defensiva rutiner som hinder för alla typer av 

organisationsförändringar och fokuserar dessa rutiner på informella och politiska 

hinder. Med defensiva rutiner som hinder menas exempelvis anställdas inställning 

till att vilja förändras. Ett sådant hinder kan vara negativ inställning till presenterade 

förslag, något som uppstår om presenterade förslag inte är väl motiverade och 

argumenterade och som därmed inte uppfyller de anställdas förväntningar. De 

anställda kan då välja att inte ta till sig de föreslagna förändringarna och 

förändringsarbetet är omöjligt att genomföra med lyckat resultat. Politiska hinder 

kan till exempel vara att ledningen engagerar sig i politiskt sofistikerade beslut som 

utåt sett för företagets affärer är gynnsamt men som för själva verksamheten eller de 

anställda är svåra att genomföra (ibid).  

Sveningsson och Sörgärde (2014) utvecklar tankarna kring defensiva rutiner och 

beskriver negativitet från de anställdas sida mot förändring som ett resultat av 

psykologiskt motstånd. Organisationsförändringar kan bidra med förändringar av 

arbetsprocesser eller arbetsrutiner, något som ofta leder till att anställda blir oroliga 

för att tappa kontrollen över sitt arbete eller känner sig förvirrade i de nya 

förhållandena och därmed reagerar negativt mot förändring (ibid). För att kunna 

hantera psykologiskt motstånd är det i huvudsak viktigt att engagera och involvera 

de anställda i förändringsarbetet och därigenom ge dem utförlig information för hur 

processerna ska förändras och vad förändringen medför för verksamheten. 

Människor tolkar saker och ting på olika sätt och det är således viktigt att därmed 

försöka påverka de anställdas uppfattningar om behovet av förändring. Detta ökar 

chanserna för ledningen att kunna undvika dessa typer av hinder vid 

organisationsförändringar (Sveningsson och Sörgärde, 2014). 

3.5. Att hantera komplexitet med hjälp av dokumentation 

Även om företag ofta består av standardiserade processer och arbetsmoment 

förekommer alltid svårigheter, hinder och komplexitet av olika slag i verksamheten. 

Komplexitet kan förekomma i många olika former och det finns flera definitioner 

för vad komplexitet är, men samtliga definitioner använder ordet variation för att 

beskriva fenomenet. I produktionssystem är det vanligt att uppleva komplexitet i 

form av produkter, processer och samordning (Theurer och Lass, 2016). 

Komplexiteten i sig är inte nödvändigtvis något negativt då den kan leda till bland 

annat ökad kundnöjdhet eller effektivitet i företag om den möts på rätt sätt. Dock 

medför den även risker som exempelvis oförmågan att påverka ökade kostnader 

eller ökande kundkrav som kan visa sig svåra att möta. Det är därför viktigt för 
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företag att lära sig hantera den komplexitet de kan drabbas av (Theurer och Lass, 

2016). 

För att kunna hantera komplexitet ställs höga krav på flexibilitet hos företaget. Detta 

gäller delvis företagets egen produktion men påverkar även andra aktörer i 

försörjningskedjan så som leverantörer och speditörer. För att nå en hög nivå av 

flexibilitet i produktionen och i försörjningskedjan, vilket är viktigt för företag med 

stor variantflora, är det av stor vikt att uppdatera metoder för dokumentation av 

produkter och processer. Detta beror främst på kunders krav på att företagen ska 

erbjuda så kort tid till marknad som möjligt och för att optimera logistiska processer 

(Röder och Tibken, 2006; Haddadpoor et al., 2015).  

Vikten av sådan dokumentation kan lätt förbises då företag anser sig ha tillräcklig 

implicit kunskap, även kallad erfarenhetsbaserad eller outtalad kunskap, tillgänglig 

för att arbetet ska fungera som önskat. Det finns dock risker med att endast förlita 

sig på implicit kunskap, den är svår att vidarebefordra till andra då den införskaffas 

genom att uppleva och upprepa hur saker och ting görs för att till slut resultera i en 

känsla för hur någonting ska utföras. Sådan typ av kunskap är därför värdefull för 

verksamheter, men svårhanterlig sett ur ett ledarskapsperspektiv. Det blir därmed 

viktigt att tillhandahålla de anställda med tillräcklig explicit information 

(Haddadpoor et al., 2015; Fiorentino et al., 2016). 

Utöver de tidigare nämnda fördelarna kan välstrukturerad dokumentation även bidra 

till viktig historik och analytiska fördelar för företaget, ofta i form av 

processförbättringar, möjlighet att spåra produkter och utförda tjänster, felsöka 

eventuella misstag samt att på kort tid anpassa sig till förändringar av order från 

kunder (Röder och Tibken, 2006; Haddadpoor et al., 2015). 

3.5.1. Digital dokumenthantering 

Hur dokumentation förs och vad som dokumenteras skiljer sig från företag till 

företag och även behovet av dokumentationen och de kritiska processerna i 

verksamheter skiljer sig ofta åt. Det är därför svårt att upprätta en generell modell 

för hur ett företag på ett optimalt sätt bör föra sin dokumentation. Det finns 

däremot många olika metoder och redskap att använda för att underlätta, 

effektivisera och på ett tydligt sätt strukturera dokumentation i verksamheter 

(Barthelmey et al., 2016; Haddadpoor et al., 2015). 

Små- och medelstora företag utgör en stor och viktig del för såväl det svenska 

näringslivet som för den ekonomiska tillväxten i hela Europa. Trots den stora 

betydelsen är dessa företag hårt konkurrensutsatta på marknaden, såväl nationellt 

som internationellt och specifika metoder för att öka sin konkurrenskraft är ofta 

nödvändig att arbeta fram. En möjlighet för små- och medelstora företag att bli mer 

konkurrenskraftiga är att se över sin behandling och lagring av information. Digital 
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informationshantering är ett exempel på en metod för att bli mer konkurrenskraftig, 

en metod som beskriver hur information och data på ett övergripande sätt kan 

skapas, lagras och delas inom verksamheter och organisationer på ett digitalt och 

datoriserat sätt, exempelvis via databaser och affärssystem.  

För att göra den digitala informationshanteringen möjlig att genomföra är det viktigt 

att ta hänsyn till hur dokumenthanteringen över lag fungerar och se till att den 

befintliga informationen blir möjlig att anpassa till den digitala 

informationshanteringen. Den befintliga hanteringen måste vara väl strukturerad och 

formulerad på ett sätt att informationen är tydlig att tolka (Askergren et al., 2009). 

Vidare beskriver Askergren et al. (2009) den digitala informationshanteringen i två 

olika dimensioner för affärsnyttan hos företagen. Den första handlar om 

kvalitetsökning och kostnadsreducering vid olika publiceringar i form av manualer, 

arbetsbeskrivningar, bruksanvisningar etc. Den andra dimensionen avser hur 

företagets möjligheter att slutföra sina uppdrag och tjänster påverkas. Med hjälp av 

elektronisk informationshantering underlättas till största del den interna 

informationsspridningen, något som i sin tur på sikt medför att 

dokumentationsmetoden får en större betydelse för företagets kärnverksamhet 

(ibid).  

Vid digitalisering av ett företags dokumenthantering kan svårigheter uppstå. Den nya 

tekniken som måste implementeras inom företaget eller organisationen för att göra 

digitaliseringen möjlig medför oftast att interna förändringar måste göras. Tekniken 

bidrar sällan själv med några fördelar i ett företag eller inom en organisation om inte 

organisationsförändringar genomförs vid samma tillfälle (Askergren et al., 2009). 

Föränderliga organisationer gynnar ett mer processorienterat informationsflöde och 

möjliggör skapandet av ny dokumenthantering i form databaser (Bodin et al., 2000). 

Att övergå till digital lagring och hantering av dokument leder till att flexibilitet och 

mobilitet av data blir oändlig, samtidigt som stabiliteten och varaktigheten för data 

blir beroende av medvetna handlingar och åtgärder vilket är viktigt att beakta. 

Behovet av digital dokumenthantering kan dock variera beroende på hur det 

befintliga systemet när det gäller hantering av dokument ser ut. Om de interna 

respektive externa dokument som används inom verksamheten inte är tillräckligt 

omfattande eller komplexa är det varken ekonomiskt lönsamt eller rationellt att 

ersätta fysisk dokumenthantering med elektronisk hantering (Bodin et al., 2000). 

3.5.2. Databaser 

Begreppet databas definieras av Padron-McCarthy och Risch (2005) som en samling 

information som tillsammans kan beskriva ämnen eller processer, exempelvis ett 

företag och dess verksamheter. En databas är bestående och försvinner inte av sig 

självt och ska innehålla data som är lätt att tolka och inte är motsägelsefull. 
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Fiorentino et al. (2016) förklarar att underhåll av processer idag är en viktig faktor 

för företags konkurrenskraftighet och lönsamhet. Dock är det ofta en stor utmaning 

för företag att lära sig hantera komplexitet sett till antalet pågående processer, 

säkerhet, spårning och hantering av åldrande och försummande av tekniska data. 

Inom moderna organisationer har databaser enligt Chen et al. (2004) blivit ett 

viktigt hjälpmedel för att förmedla information såväl internt som externt. 

Efterfrågan av databaser är oförutsägbar och svår att kontrollera i och med att den 

information som ska lagras oftast är unik för företaget. Databasen blir därmed även 

unik och formas efter organisationens behov. Utöver organisationens behov kan 

även externa källor som samarbetar med organisationen vara i behov av eller dra 

nytta av organisationens databas. 

Databaser är ofta en del av standardiserade verksamheter och Pratt och Adamski 

(2012) samt Tsekouras et al. (2011) beskriver fördelar med att använda sig av dem. 

Inledningsvis presenteras möjligheten att kunna samla information och data om ett 

ämne från olika källor på ett och samma ställe. Detta gör det bland annat möjligt att 

kunna komplettera data med varandra eller att kunna spara viktiga data om ett ämne 

på samma ställe för att enkelt kunna söka upp det i det fall att det skulle behövas 

igen. 

Den information som lagras anpassas till en bestämd struktur och data blir därmed 

standardiserad, samtidigt som slöseri med tid i form av att söka upp och hitta data 

minskas. En annan fördel med att använda databaser handlar om enkelheten att 

kunna länka samman användare och sprida viktig kunskap bland dessa. Flera 

användare kan med hjälp av databaser få tillgång till relevanta och viktiga data vid 

samma tillfälle, utan att de behöver ta hänsyn till varandra som vid exempelvis 

användning av ett fysiskt dokument. Det gör det också möjligt att uppdatera 

information i databasen så att samtliga användare får tillgång till aktuell information 

(Pratt och Adamski, 2012). 

Databaser bidrar även till att behovet av att hantera fysiska dokument i form av att 

häften eller pärmar minskar. Dokument som tidigare har varit i behov av att sparas 

under en längre tidsperiod kan istället sparas online, vilket bidrar till minskade 

resurser i form av lagring av dokumenten men även administrativa tjänster då 

arbetsmoment reduceras (Tsekouras et al., 2011). 
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Fiorentino et al. (2016) listar också ett antal fördelar med att använda sig av 

strukturerade databaser för att hantera dokumentation av olika slag: 

• Företag får större möjligheter involvera mindre kunnig personal i arbetet 

• Data är lättare att hålla uppdaterade exempelvis genom kopplingar till 
företagets affärssystem 

• Det är tids- och kostnadsbesparande 

• Det reducerar misstag 

• Skapar möjligheter för att lagra multimediala dokument, exempelvis filmer 
och bilder 

• Information lagras i gemensamma databaser istället för individers egen 
kunskapsbank eller minne, vilket leder till högre åtkomst av information. 

För att produktinformation ska vara av användning för företag krävs att den är 

uppdaterad under produkternas hela livscykler. För att kunna tillhandahålla en 

uppdaterad databas där information om verksamheten finns tillgänglig är det därför 

viktigt att all relevant information omedelbart uppdateras då någonting ändras så att 

den alltid återspeglar produktens nuvarande tillstånd för läsaren. Det är dessvärre 

vanligt att dokumentation är statisk och inte uppdateras tillräckligt noggrant eller 

ofta, vilket är ett oönskat utfall för många verksamheter och som leder till att 

informationen blir oanvändbar (Barthelmey et al. 2016). En vanligt förekommande 

utveckling av teknisk dokumentation för produktlivscykler förklaras av Barthelmey 

et al., (2016) i Figur 2 där det framgår att tillgängligheten till teknisk 

dokumentation ofta avtar efter leverans av produkter. 

 

Figur 2. Utvecklingen av teknisk information under produktlivscykler. 

 

3.5.3. Hinder vid införande av datoriserade dokumentationssystem 

Det finns många fördelar med att datorisera dokumentationsprocesser i företag 

(Fiorentino et al., 2016, Barthelmey et al., 2016, Chen et al., 2004). Dessvärre 

finns det i moderna företag även många hinder som bromsar utvecklingen och 

implementeringen av datoriserade dokumentationsprocesser.  
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Bland många av dessa hinder nämner Wacker et al. (2015) tre stycken som utgörs 

av: 

1. stressiga eller röriga arbetsmiljöer som tar fokus från datainmatningen. 
2. otillräcklig hantering av data, exempelvis osäkerheter på resultat av arbetet. 
3. missnöjdhet gentemot relevansen av resultatet datoriseringen kan leda till. 

Ett annat vanligt förekommande hinder är personalens syn på tiden som behöver 

läggas ner på arbetet. Datorisering av dokumentation innebär i många fall kortare 

hanteringstid och lättare åtkomlighet till historiska dokument men tar ofta mycket 

tid av anställda under inkörningsperioden (Blair och Smith, 2012; Miller och Sim, 

2004). Det är i sådana fall viktigt att upplysa personalen om varför de genomför det 

extra tidskrävande arbetet. Även i dessa fall kan dock tiden hanteras bättre genom 

att fokusera på centrala delar av innehållet, exempelvis det ursprungliga uppdraget, 

vad som har gjorts och vad utfallet av åtgärderna resulterade i (Blair och Smith, 

2012). 

Utöver de ovan nämnda hindren till införskaffning, implementering och användande 

av nya system och processer nämner Miller och Sim (2004) ytterligare hinder som 

betraktas som viktiga. De påstår att teknologiska hinder kan spela en stor roll för 

personalen vid införandet av nya processer vilket även kopplas samman med 

användarens attityd gentemot det nya arbetssättet som datoriseringen av 

dokumentationen kan innebära. I de fall nya system till en början kan vara 

svårnavigerade krävs extra mycket tid för att utföra processen på rätt sätt, vilket kan 

ha såväl attitydsrelaterande som kostnadsrelaterande följder. Ytterligare finansiella 

aspekter spelar ofta stor roll vid förändringar likt dessa. Att implementera nya 

system, införskaffa nya instrument och/eller utbilda de anställda i användandet av 

dem kan i många fall vara kostsamt för företag. Förutsatt att företagsledningen eller 

kostnadsbäraren är medveten om de ekonomiska fördelarna av förändringen är det 

möjligt att beräkna kostnads- och intäktsförhållanden (ibid). I de fall då de finansiella 

fördelarna av förändringarna är okända blir kostnadsbärare ofta osäkra och kritiskt 

inställda till införandet och införskaffandet av nya system och instrument. Detta 

anses vara extra tydligt hos mindre och medelstora företag, något som relaterar 

starkt till såväl de finansiella som användarrelaterade aspekterna är kompatibiliteten 

mellan de olika system som används i företaget. Att implementera nya 

dokumentationssystem på en avdelning i en verksamhet kan påverka den 

avdelningen positivt, men om andra system som påverkas av den avdelningen i 

verksamheten inte är kompatibla med systemet kan det istället visa sig vara mer 

tidskrävande att tyda och översätta dokumenten än vad avdelningen i första hand 

tjänar. Även detta har visat sig vara mer vanligt förekommande i små och medelstora 

företag då stora företag ofta har IT-support och särskilda teknikenheter tillgängliga 

för att lösa liknande problem. Större företag har även i många fall tillräckligt 



30 

 

inflytande på samarbetande bolag för att få samarbetspartners att implementera 

kompatibla system för ökat samarbete (Miller och Sim, 2004). 

För att undvika hinder kopplade till personal- och användarfrågor vid införandet av 

nya dokumentationsmetoder är det viktigt att tillgodose personalen med 

användarvänliga system och tydliga instruktioner för hur de ska användas (Miller och 

Sim, 2004). För att förändringar på arbetsplatsen ska fungera måste de anställda 

förstå behovet av förändringarna och informeras om syftet med dem. Detta är något 

som kan vara starkt påverkande faktorer på de anställdas inställning och motivation 

till kommande förändringar (Carlzon, 2008). 

3.6. Teorisummering 

I kapitlet framkommer ett antal hinder med olika karaktäristika som rör företags 

möjlighet för verksamhetsförbättringar. De hinder som framkommer i kapitlet 

sammanfattas på följande vis: 

• Avsaknad av standarder och struktur kan leda till bristfälliga eller oönskade 
resultat (Emiliani, 2008).  

• Komplexitet i organisationen kan komplicera förändringsarbete och 
implementeringar (Theurer och Lass, 2016). 

• Människan spelar en stor roll vid förändringsarbeten och kan övergå till att 
bli ett hinder om de inte hanteras på rätt sätt, såväl på ledningsnivå som i 
produktionen (Argyris, 1993; Sarv, 1997; Löwstedt, 1995). 

• Kommunikationsbrist kan ha en negativ påverkan på resultatet av arbetet 
(Argyris, 1993).  

• Det finns tekniska aspekter som kan bromsa förändringar (Askergren et al., 
2009; Miller och Sim, 2004). 

• Det kan vara kostsamt att implementera dokumentationssystem (Miller och 
Sim, 2004). 

Utöver dessa hinder framkommer även ett antal starkt påverkande faktorer med 

nära relation till hindren som listats ovan. 

• Standarder och standardiserade arbetssätt utgör en viktig del av 
förändringsarbeten i verksamheter (Emiliani, 2008). Väl formulerade 
standarder och accepterade arbetssätt ökar även möjligheten att stabilisera 
processer och verksamhetsförbättringar (Rother, 2013).  

• De anställdas inställning till arbetet och hur väl de känner sig kunna dra nytta 
av förändringar påverkar till stor del hur väl förändringsarbeten lyckas 
(Sveningsson och Sörgärde, 2014; Sarv, 1997).  
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• Kommunikation mellan alla parter i en organisation är en viktig komponent 
för att förändringsarbeten ska lyckas (Argyris, 1993). Ledaren utgör en 
central roll i sådana arbeten då det är upp till dem att motivera de anställda 
(Sveningsson och Sörgärde, 2014). Det är även upp till ledaren att tydligt 
formulera syfte och visioner med arbetet för de anställda för att få dem att 
förstår varför förändringarna är nödvändiga. (Sarv, 1997). 

• För att tekniska hjälpmedel ska kunna implementeras och användas på ett 
effektivt sätt är det viktigt att det finns tydliga standarder och strukturer för 
hur de ska användas (Pratt och Adamski, 2012).  
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4. Fallbeskrivning 

I detta kapitel presenteras det empiriska material som har använts till studien. Kapitlet delas 

upp i tre huvudsakliga delar där de två första gäller fallföretaget ABB i Storvik och den tredje 

gäller de företag som studerades via benchmarking. 

ABB i Storvik är en del av ABB-koncernens serviceavdelning och verksamheten 

består av att serva och reparera likströms- och växelströmskomponenter i form av 

bland annat elmotorer, statorer och kabelhärvor. All verksamhet sker i projektform 

där var och ett av projekten är kundspecifika. Kundkretsen i Sverige är relativt liten 

och den största delen av kunderna kommer från övriga delar av världen. Marknaden 

som företaget riktar sig mot är nischad och endast ett fåtal geografiskt närliggande 

företag bedriver samma typ av verksamhet. Detta resulterar i att det för ABB i 

Storvik är viktigt att utmärka sig från sina konkurrenter på marknaden för att behålla 

och öka sin kundkrets.  

 

För att beskriva hur verksamheten fungerar kan den delas upp i två flöden, ett 

processflöde och ett dokumentationsflöde (se Bilaga 3). Processflödet består av 12 

huvudmoment från ankomst till slutlig kundkontakt för bestämmelse av utleverans. 

Dokumentationsflödet består av 10 huvudmoment inom vilka det finns ett flertal 

mindre moment som är avgörande för hur utförligt dokumentationsunderlaget blir i 

slutet av flödet. Det dokument som används i verksamheten kallas av företaget för 

Gröningen, där anteckningar med projektspecifika uppgifter om vad som har 

genomförts och vad som ska genomföras bör finnas att tillgå. Vid påbörjan av ett 

nytt arbete skapas Gröningen av kontorspersonal och då ska information som bland 

annat vad som ska göras finnas tillgänglig för verkstadspersonalen. Den används även 

som checklista för verkstadspersonalen för att se till att allt som ska göras blir gjort. 

Under arbetets gång ska dokumentet även tillgodose kontorspersonalen med 

information för att kunna hålla kunder uppdaterade om status eller föra in 

information i företagets affärssystem, exempelvis faktureringsinformation. 

Dessutom ska var och ett av projekten dokumenteras med bilder och som sedan ska 

sparas på ett minneskort. Dokumentet tillsammans med bilderna arkiveras efter 

avslutat projekt och sparas i 10 år på plats i anläggningen. 

4.1. Ur ledningens perspektiv 

Under två intervjutillfällen med personal ur företagets ledning framkom en del 

brister som de själva uppfattar som kritiska och nödvändiga att omgående se över. 

Mötena genomfördes på plats hos ABB i Storvik i ett av anläggningens 

konferensrum. Det framkom av intervjuerna att vissa av företagets processer är 

väldokumenterade medan andra är mindre dokumenterade, något som påverkar 

informationsspridning och rutiner negativt. Företagets produktionsflöde upplevs 
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också vara i behov av att sammanlänkas med nuvarande dokumentflöde för att bidra 

med informationsspridning av nulägen, inställningar etc. till samtliga intressenter 

inom projektet, från anställda till kunder. I dagsläget saknas en fungerande struktur 

för dokumentflödet med Gröningen inom verksamheten och tillgången till 

information kan ibland vara undermålig. 

Ledningen uttrycker önskemål om att öka strukturen på dokumentationen i 

verksamheten för att underlätta hanteringen och kunna tillgodose kunder rätt 

dokumentation och öka kvaliteten, exempelvis genom förändringar av 

dokumentationsprocessen. Var och ett av projekten som genomförs hos ABB i 

Storvik bör alltså dokumenteras på ett bestämt sätt. 

Tanken med Gröningen är att de projektspecifika uppgifterna ska underlätta för 

personalen i verkstaden att genomföra projektet genom att tillhandahålla nödvändig 

produktinformation men även för att kunna redogöra för kunden om vad som har 

gjorts och vilken status projektet har. Uppgifterna kan även komma till användning 

vid framtida projekt, trots att de är specifika, då det inte är ovanligt att kunder 

skickar likadana produkter på service upprepade antal gånger. Dessvärre saknas 

rutiner för hur Gröningen ska fyllas i och hur den används varierar mellan de olika 

anställda. Blanketterna fylls i delvis men är inte alltid kompletta vid nästa moment i 

projektet eller när projektet är färdigt. 

Ledningen anser att det finns utrymme för tekniska lösningar för 

dokumenthantering som antas kunna vara till hjälp och förbättra 

informationslagringen. Att dokumenthanteringen skulle ske digitalt upplevs kunna 

underlätta för att sammanlänka produktionsflödet med dokumentflödet samt att öka 

åtkomsten till dokumenten från olika platser. Onlinetjänsten och databasen Google 

OneDrive används idag delvis för vissa moment och ett önskemål är att det på sikt 

kommer att användas mer frekvent och omfattande. Detsamma gäller för intern 

lagring i form av databaser. Detta finns tillgängligt men är i behov av att utvecklas 

för mer omfattande användning. Hjälpmedel i form av surfplattor har varit på tal för 

att underlätta dokumenthanteringen vid några tillfällen, men inget angående detta 

har fastslagits. Ledningen upplever även att nuvarande metod för att hantera 

Gröningen är i behov av att förbättras genom exempelvis standardisering av data för 

kommande projekt eller genom att införa gemensamma kontrollpunkter för 

dokumentations- och produktionsprocessen. Sammanlänkas produktionsflödet med 

det administrativa flödet ökar möjligheten för att samtliga intressenter ska få tillgång 

till aktuell status för pågående projekt. Behovet av att identifiera förbättringar för 

hur information kan föras vidare inom flödet på ett tydligare sätt ses som en viktig 

förbättringsåtgärd. 
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4.2. Ur verkstadspersonalens perspektiv 

För att komplettera de intervjuer som gjordes med delar av ABB i Storviks ledning 

intervjuades även verkstadspersonalen på företaget. Respondenterna till dessa 

intervjuer var två av tre skiftlag i verksamheten, totalt 12 personer. Intervjuerna 

genomfördes i verkstaden på avskilda ställen från pågående verksamhet. De frågor 

som ställdes (se Bilaga 1) var utformade för att skapa en generell blick av hur viktig 

dokumentationen av arbetet som fortskred var för personalen samt för att höra 

personalens spontana tankar om de största bristerna och förbättringsmöjligheterna 

för dokumentationsprocessen. Medelanställningstiden för de som tillfrågades var 27 

år, där den kortaste anställningstiden var ett år och den längsta 53 år, många av dem 

ansåg sig även ha god processkännedom. 

4.2.1. Styrkor och förbättringsförslag för det nuvarande 

dokumentationssystemet 

Vid frågan om vilka styrkor personalen upplevde med dokumentet var svaret nästa 

enhälligt från samtliga, all information om vad som skulle göras fanns samlat på ett 

och samma ställe. Syftet med Gröningen är som nämnt att den ska innehålla den 

information som behövs för att starta ett arbete, vilket ska göra det enklare för 

verkstadspersonalen. Några antydde även att det ibland var möjligt att se vad som 

hade gjorts tidigare och även vem som hade gjort det, vilket underlättade 

fortsättning av arbete vid skiftesbyte eller dylikt. Detta var dock inte alltid fallet då 

det hände att det slarvades med ifyllning av dokumentet och information om tidigare 

arbete saknades. 

Det var inte alla av respondenterna som direkt kunde komma på några 

förbättringsförslag för hur dokumentationsprocessen kunde förbättras. De som 

däremot hade tänkt på detta hade några olika förslag sett till hur processen har 

fungerat historiskt men även hur den skulle kunna förbättras. Förbättringarna som 

föreslogs av personalen varierade från att omlokalisera förvaringsplatsen av 

dokumenten till platsen där dagliga möten genomförs. En gång per dag per skiftlag 

samlas nämligen alla vid en punkt och går igenom arbetsbelastningen med mera för 

dagen, detta ansågs av några vara ett bra ställe att ha som standardplacering för 

Gröningen. Ett förslag som flera av respondenterna hade var att digitalisera och 

uppdatera dokumentet för mer effektiv hantering, dels för att slippa tiden som idag 

lades på att leta efter dokumentet men även för att möjliggöra att flera personer på 

olika delar av anläggningen skulle kunna använda det samtidigt. Det var med endast 

ett undantag som personalen hade en positiv inställning till en sådan förändring. 

Några av respondenterna betonade dock att ett krav för att de skulle klara av 

digitaliseringen var att programmet eller dokumentet skulle vara lätthanterligt och 

användarvänligt. De ansåg att det skulle underlätta ifyllningen av dokumentet men 

även eliminera tiden som lades ner på att leta efter det fysiska dokumentet och 
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samtliga uttryckte tankar om någon form av portabla enheter i vilken dokumentet 

skulle finnas tillgängligt för redigering. 

4.2.2. Brister med det nuvarande dokumentationssystemet 

Vid samtal med verkstadspersonalen uppfattades en ton av hopplöshet gällande 

eventuell förändring av nuvarande dokumentationssystem. Det framgick även av 

samtliga anställda att arbetet med dokumentationen i dagsläget fungerade långt ifrån 

optimalt och att kvaliteten av informationen som skulle finnas tillgängliga i 

dokumentet i många fall var bristfällig. Detta stärks av en av respondenterna som 

påstod sig sakna förståelse för Gröningens fulla betydelse och visste bara vad som 

skulle fyllas i när denne blev tillfrågad om hur dokumentationen fungerade. Den 

största svagheten som belystes av de tillfrågade var att det fysiska dokumentet ofta 

var försvunnet eller användes av någon annan på arbetsplatsen vilket ledde till att det 

lades mycket tid på att leta efter det för att kunna fortsätta med arbetet. I vissa fall 

var det en annan person i verkstaden som arbetade med det men enligt flera 

respondenter var det även vanligt att hitta dokumentet på kontoret där 

kontorspersonalen använt det för att föra in data i företagets affärssystem. När 

verkstadspersonalen blev tillfrågade hur lång tid som spenderades på att leta 

varierade svaren, men efter att ha sammanställt svaren så framgick det att det kunde 

ta allt ifrån några minuter till två veckor innan dokumentet påträffades. Vid enstaka 

tillfällen hade det även försvunnit och inte återfunnits alls. 

Flera av respondenterna ansåg även att det fanns brister i layouten av dokumentet i 

form av ont om plats för friskrivning eller att vissa delar av dokumentet inte längre 

användes och kunde tas bort och att det fanns behov för uppdatering av dokumentet. 

En ytterligare brist som nämndes var att standarden eller rutinen för vad som skulle 

fyllas i hade blivit utdaterad och därför frångåtts. Detta ansågs vara en möjlig 

anledning till varför det ibland saknades information på Gröningen. 
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4.3. Benchmarking 

Utöver de intervjuer som genomfördes med personalen hos ABB i Storvik 

intervjuades även sex andra medelstora företag utan koppling till varandra och inom 

olika branscher. Frågorna som ställdes byggde på hur och varför de dokumenterade 

arbete i de olika verksamheterna. Detta gjordes för att skapa en bild av hur andra 

företag arbetar med dokumentationsprocesser samt av hur stor vikt 

dokumentationen anses vara för företagen. Respondenternas roller inom företagen 

varierade från projektledare till avdelningschef. I följande delar av kapitlet redogörs 

för svaren från samtliga företag för att sedan sammanfattas i slutet av kapitlet. 

4.3.1. Företag A 

Företag A är ett globalt, linjeproducerande företag inom livsmedelsindustrin vars 

verksamhet bygger på produktion av ett förutbestämt sortiment i höga volymer med 

vissa undantag för specialorders. Företaget är en del av en koncern som består av 

totalt 110 anläggningar med 13 000 anställda där verksamhetsförbättringar är ett 

område som det läggs stora resurser på. De har i och med en hög automationsgrad i 

produktionen möjlighet att integrera företagets affärssystem i så gott som alla 

processer. 

All data som uppstår i produktionen läses per automatik av och sparas i 

affärssystemet och all nödvändig information för uppstart av ny produktion tillförs 

systemet innan start så att tillräcklig information finns tillgänglig vid 

produktionsstart. Den information som samlas in under produktionen sparas i 10 år 

av flera anledningar. Företaget är ISO-certifierat och har redovisningskrav för att 

behålla certifieringarna. Utöver detta ställs krav från kunder på uppföljning och 

statusrapport för orders. Företaget använder även informationen för att dagligen 

utvärdera resultat men även för att möjliggöra större och mer omfattande 

organisatoriska förbättringar i verksamheten. 

Respondenten som är avdelningschef i en del av verksamheten förklarade att 

dokumentationssystemet och dokumentationsprocessen fungerar mycket bra och är 

väldigt viktig för verksamheten. Utöver de ovan nämnda användningsområdena 

upplevs dokumentationssystemet möjliggöra en hög grad av kryssfunktionalitet 

mellan de olika avdelningarna vilket underlättar samarbete och informationsdelning 

för gemensamma orders. 

4.3.2. Företag B 

Företag B är ett globalt företag inom bygg-, infrastruktur- och energisektorn med 

totalt 17 000 anställda. Respondenten för företaget är platsansvarig för en avdelning 

inom företagets byggverksamhet där alla arbeten sker i projektform mot kundorder, 

vilket inte möjliggör någon form av linjeproduktion. Samtliga projekt sker på olika 
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geografiska platser under olika omständigheter. Verksamheten i Sverige använder sig 

av en molnbaserad onlinetjänst för dokumentation av projekt. De anställda har 

därmed tillgång till information om pågående projekt i såväl datorer som bärbara 

enheter, exempelvis mobiltelefoner. 

Dokumentationssystemet betraktas fungera som önskat och anses även vara viktigt 

för verksamheten. Respondenten förklarade att vid implementering av systemet 

möttes företaget av visst motstånd från arbetare. Detta var dock något som gick över 

relativt snabbt då de insåg nyttan av det tillsammans med tydliga instruktioner från 

ledning om hur och varför det skulle användas. Systemets primära syfte är att 

tillhandahålla intressenter med nödvändig information om pågående arbeten, men 

används även för att se tillbaka på tidigare projekt för utvärdering och skapa 

möjlighet för verksamhetsförbättringar. Företaget är även ISO-certifierat och har 

därför krav på att kunna visa upp viss dokumentation för att behålla certifieringen. 

Något som betraktas som en särskilt utmärkande fördel med systemet är 

möjligheten att ge kunder tillgång till viss information i systemet vilket gör att 

kunder på egen hand kan följa utvecklingen av projekten utan mellanhand. 

4.3.3. Företag C 

Företag C är ett konsultföretag med närmare 13 000 anställda och konsulterar 

kunder inom el-, bygg- och vägarbeten. Respondenten för intervjun arbetar som 

projektledare inom byggverksamheten på en av företagets anläggningar. Allt arbete 

sker i projektform och är helt kundanpassat. För dokumentation av projekt och 

orders använder sig företaget av ett mappsystem som är kopplat mot en server för 

lagring. På så vis får samtliga intressenter med behörighet tillgång till informationen 

för projekten vilket skapar bra kryssfunktionella möjligheter. Om kunder kräver 

direkt insyn i projekt så använder företaget även en molnbaserad onlinetjänst där viss 

information lagras för att den ska vara lättillgänglig för kunden. 

Dokumentationssystemet upplevs fungerar bra och är lätt att navigera och tydligt 

strukturerat. Det primära syftet med dokumentationen är att spara orders, kontrakt 

och överenskommelser med kunder men används också för att dra nytta av tidigare 

utförda projekt då sådana arbeten kan fungera som mallar för nya projekt. Företaget 

har ingen ISO-certifiering men upplever höga krav från kunder på att kunna uppvisa 

fullständiga dokument om hur arbeten har utförts. Dokumentationen används även 

för att utvärdera större projekt efter avslut för att identifiera eventuella problem 

eller förbättringsmöjligheter. 
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4.3.4. Företag D 

Företag D är en linjeproducerande stålindustri med en global kundkrets. 

Respondenten som för intervjun arbetar som avdelningschef i en del av 

verksamheten. Företaget har världen över ca 15 000 anställda inom organisationen 

och är marknadsledare i branschen. Företagets linjeproduktion möjliggör en hög 

automationsgrad i produktionen men de flesta produktionsmoment kräver 

operatörer för att styra maskiner och inställningar som kan skilja mellan olika 

orders, då företaget endast producerar mot kundorder. 

För dokumentation av produktionen använder de sig av ett fullt integrerat 

affärssystem som läser av och lagrar all data från produktionen. Systemet anses enligt 

respondenten vara absolut nödvändigt då de per daglig basis utvärderar 

produktionen och eventuella stopp, eller andra problem som kan ha uppstått, för att 

ständigt kunna förbättra processerna. I vissa fall används andra analytiska verktyg 

utanför affärssystemet för att tillhandahålla mer situationsspecifika data. 

Dokumentationsprocessen upplevs fungera som önskat men respondenten betonade 

att de underanvänder systemet och arbetar med att öka kompetensen för det för att 

effektivisera verksamheten ytterligare. 

Det primära syftet med systemet är som nämnt att ständigt förbättra 

produktionsprocesserna och minimera avvikelser. Företaget är även ISO-certifierat 

och har därför krav på att uppvisa viss dokumentation. Utöver det så ställer även 

kunder allt högre krav på att de ska kunna uppvisa resultat och kvalitetsintyg från 

produktionen.  

4.3.5. Företag E 

Företag E är en organisatorisk enhet inom sektorn för infrastruktur med cirka 6 500 

anställda. Respondenten för intervjun arbetar som IT-arkitekt och projektledare på 

en avdelning som förser enheten mjukvaruprodukter och tjänster. Allt arbete 

bedrivs i projektform men unikt för detta företag är att alla kunder är interna inom 

organisationen. 

Hur dokumentationen lagras beror på vilken typ av arbete som är utfört men 

mestadels används olika interna affärssystem, med undantag för vissa specialverktyg 

för programmering. Alla mappar är kopplade mot servrar som för vilken det krävs 

särskild behörighet för att komma åt. Under projektens gång finns dock all 

information om pågående arbete tillgänglig för de personer som arbetar med 

projektet. Vid önskemål från kunder används även så kallade publika arbetsrum där 

samtliga intressenter ges tillgång. 

Respondenten förklarar att sett till dokumentationsprocessen fungerar det bra. Det 

upplevs däremot svårare att få åtkomst till arkiverade eller äldre dokument då det 
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för sådana ofta saknas struktur. Detta gör det svårt att hitta dokument och 

information om tidigare projekt, om den som söker inte har varit inblandad i 

projektet tidigare. 

Den primära funktionen med dokumentationen är att skapa möjligheter för 

vidmakthållande av projekt och produkter då avdelningar ofta återkommer med 

önskemål om utveckling av produkterna. Det är därför viktigt att kunna ta fram 

historik om projekt för att se hur produkterna är utvecklade och designade. 

4.3.6. Företag F 

Företag F är ett konsultföretag inom sektorn för industri och infrastruktur med 

närmare 9 000 anställda där respondenten för intervjun arbetar som ingenjör. Allt 

arbete företaget gör bedrivs i projektform och mot kundorder och för den delen av 

verksamheten respondenten arbetade för säljs mjukvaruprodukter. 

Lagringen av dokumentationen sker digitalt i mappsystem med uppkoppling mot en 

server där dokumenten säkerhetskopieras och lagras under längre tid. Vid särskilda 

undantag är information för projekt sekretessbelagd och sparas istället i pappersform 

för möjlighet till destruktion. Respondenten anser att det är lätt att navigera i 

systemet och det är även lätt att hitta arkiverade dokument vid behov då allting 

sparas efter samma struktur. Systemet möjliggör en viss kryssfunktionalitet för 

samtliga i projektet men den är begränsad till de som arbetar på samma projekt. För 

att komplettera det har företaget ett intranät där samtliga anställda är uppkopplade 

och har angivit sin kompetens, vilket gör att intranätet används som en 

kunskapsbank och ett forum om en särskild kompetens i gruppen skulle saknas. 

Det huvudsakliga syftet med dokumentationen är utvärdering av tidigare utförda 

arbeten och ökade kundkrav på att kunna tillhandahålla information om de utförda 

projekten men också för att årsvis göra större förbättringsarbeten baserade på 

resultat från projekt. Företaget är även ISO-certifierade vilket ställer krav på viss 

dokumentation. 

4.3.7. Gemensamma faktorer mellan företagen och ABB i Storvik 

Trots att de presenterade företagen alla arbetar på olika sätt inom relativt olika 

branscher framkom flera gemensamma faktorer mellan dem och ABB i Storvik, men 

även relevanta skillnader. 

För samtliga av företagen är process- och verksamhetsförbättringar en viktig 

anledning för att dokumentera det arbete som utförs, även om dokumentationen 

används på olika sätt. En ytterligare gemensam faktor är kundkrav. Samtliga företag 

upplever att kunden vill ha viss tillgång till dokumentation från det pågående eller 

slutförda arbetet. Utöver detta har majoriteten, men inte alla, krav på att kunna 

uppvisa viss information och dokumentation om hur verksamheten bedrivs för att 
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behålla certifieringar. Detta ansågs av alla berörda företag vara nödvändigt men inte 

den huvudsakliga anledningen då kundens krav och verksamhetsförbättringar ansågs 

vara viktigare skäl till dokumentation av verksamheten.  

De sex företag som tillfrågades under benchmarkingen förklarade att de hade fullt 

datoriserade dokumentationssystem som av samtliga ansågs fungera som önskat, 

fastän tillvägagångssätten och typen av program och databaser skiljde sig åt. Detta är 

något som skiljer sig från ABB i Storvik, även om de använder ett affärssystem för 

många administrativa funktioner så saknas integrering av det i verkstaden som har 

undersökts. En annan faktor som var återkommande bland företagen var 

kryssfunktionaliteten som dokumentationssystemen medförde, något som 

efterfrågas på ABB i Storvik då samma dokument används på olika lokaliseringar i 

anläggningen och till olika arbetsuppgifter. 

4.4. Summering av resultat 

Under intervjuerna med delar av personalen hos ABB i Storvik och den 

benchmarking som genomfördes synliggjordes ett antal hinder som upplevts av såväl 

fallföretaget som företagen i benchmarkingen: 

• En avsaknad av standard och struktur för dokumentation komplicerar 
processen och information kan bli bristfällig.  

• En tydlig struktur och lättnavigerade system förenklar och effektiviserar 
arbetet med att dra nytta av historiska dokument till aktuellt arbete. 

• Utdaterade system eller underanvändande av dem medför begränsningar sett 
till användningsområden för effektiv användning av dokumentation och hur 
väl uppdaterade de är.  

• Motstånd från personal vid implementeringen av nya dokumentationssystem 
kan försvåra och förlänga arbetet. 

• Effektiv dokumentation kan medföra möjligheter till 
verksamhetsförbättringar.  

• Verkstadspersonal på ABB i Storvik upplever att dokument försvinner under 
arbetets gång och slöseri av tid uppstår när personal måste leta efter dem. 

• De företag som arbetar med fullt digitala dokumentationssystem upplever att 
processen fungerar som önskat medan ABB i Storvik upplever brister i 
dokumentationsprocessen med fysiska dokument.  
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5. Analys och diskussion 

Detta kapitel behandlar och analyserar den teori och det resultat som har presenterats tidigare 

i studien.  

5.1. Vad finns det för relationer mellan produktions- och 

dokumentationsprocesser? 

Sambandet mellan produktions- och dokumentationsprocesser har blivit en allt 

viktigare faktor att ta hänsyn till för företag, som ett resultat av ökade samarbeten 

genom ökad globalisering enligt Mason-Jones et al. (2000). Detta i sig är ett resultat 

av att det som Tidd och Bessant (2014) beskriver på senare tid har blivit allt enklare 

att nå ut till såväl kunder och leverantörer som företag världen över med sina 

produkter. Det är för ABB i Storvik inget undantag. I och med den projektbaserade 

produktion som bedrivs är det viktigt att dokumentera processerna, såväl för 

företaget som för kunden. Internt inom företaget är tanken att varje genomförd 

process ska dokumenteras för att samtliga inom verksamheten ska kunna veta vad 

som är genomfört och vad som ska genomföras. För kunden används dokumenten 

till att förklara vad som är gjort i varje projekt samt som underlag för fakturering 

och andra administrativa uppgifter. Dokumentationsprocesserna hos de företag som 

deltog i studiens benchmarking grundas i liknande anledningar. För majoriteten av 

företagen har dokumentationsflödet blivit en viktig del av verksamheten, bland 

annat för att behålla kunder och uppfylla dess krav men även för att uppfylla krav 

som ställs på olika typer av certifikat.  

Iskanius et al. (2007) behandlar en av många metoder för att effektivisera företags 

dokumentationsprocesser. Metoden handlar om digitala hjälpmedel för ökad 

kommunikation och informationsspridning med kunder och leverantörer och 

beskrivs generera konkurrenskraftiga fördelar för företag samt minska missförstånd 

inom samarbetet. Informationsflödet i sig ses även av Childrenhouse et al. (2003) 

som den huvudsakliga nyckeln för att lyckas med förändringar inom organisationer 

och verksamheter. Produktionsprocesser och dokumentationsprocesser är 

tillsammans viktiga att ta hänsyn till för att lyckas med organisationsförändringar. 

Produktions- och dokumentationsprocesser har alltså stor påverkan på varandra för 

att respektive ska fungera. Processerna är även nödvändiga för att företag ska kunna 

upprätthålla konkurrenskraft på marknaden och uppfylla kunders krav. Hos 

fallföretaget ABB i Storvik har dessa samband uppfattats samt möjliga 

förbättringsområden identifierats, vilket har lett till att behovet av att skapa närmare 

förbindelser mellan flödena nu upplevs som nödvändigt. 
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5.2. Vilka möjligheter och hinder finns för företag som 

vill skapa närmare förbindelser mellan 

dokumentations- och produktionsflöden? 

5.2.1. Standarder och struktur 

Standardiserade processer och arbetssätt är viktiga för att företag ska lyckas 

genomföra förändringsarbeten, då standarder möjliggör stabilisering och synliggör 

företagets nuvarande status för processer (Emiliani, 2008). Genom att arbeta med 

gemensamma modeller och metoder reduceras risker samtidigt som utrymme för 

förbättringar ökar (Rother, 2013; Emiliani, 2008). I verksamheten i Storvik används 

Gröningen till så gott som vartenda projekt som genomförs och dokumentets 

utformning är densamma till varje projekt. Däremot förekommer det variation i hur 

dokumentationen förs under projektets gång, det varierar från projekt till projekt. 

En anledning till variationen kan bero på att komplexiteten i verksamheten är stor 

och kundönskemålen varierar. En annan anledning kan vara bristande rutiner för 

dokumentationsprocessen eller att vissa processer upplevs mindre nödvändiga att 

dokumentera än andra. Det är enligt Askergren et al. (2009) viktigt att den 

dokumentation som ska användas även är väl strukturerad för att öka möjligheten till 

effektiv informationsspridning och minska risken för missförstånd vid användande av 

informationen.  

Dokumenthanteringen hos företagen från benchmarkingen betraktades för vissa av 

företagen nödvändiga för att uppfylla krav om certifikat eller liknande, medan 

dokumentation i andra fall var ett krav från kunden. Utöver detta användes även 

dokumentationen till utveckling av organisationerna och verksamheterna hos flera av 

företagen. Nästan alla företag som deltog i benchmarkingen ansåg även att tidigare 

dokumentation var lätt att få åtkomst till tack vare en tydlig struktur med möjlighet 

att söka efter önskade dokument. Detta underlättade arbetet för flera av de 

tillfrågade.  

5.2.2. Tekniska aspekter 

Vid intervjuer med både ledning och verkstadspersonal hos ABB i Storvik har det 

framkommit att ett ostrukturerat dokumentflöde samt föråldrad layout av 

Gröningen är två faktorer som anses påverka dokumenthanteringen. Det 

ostrukturerade flödet medför svårigheter och hinder för att systematiskt kunna 

dokumentera verkstadens processer och det anses finnas stor förbättringspotential 

inom området. Den föråldrade layouten bidrar med att de anställda inte får rätt 

möjlighet till att på ett utförligt sätt dokumentera samtliga processer, då exempelvis 

tillräckligt med plats för friskrivning upplevs vara en brist som ett resultat av det 

utdaterade dokumentet. Detta medför att dokumentation i vissa fall blir 
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ofullständig. Dokumenthanteringen kan även anses vara utdaterad i jämförelse med 

de företag som deltog i studiens benchmarking.  

 

Samtliga av de sex företagen från benchmarkingen hanterar sina dokument digitalt 

med hjälp av interna databaser. Ett sätt att utveckla företags 

dokumenthanteringssystem är enligt Askergren et al. (2009) att digitalisera 

dokumenten och dess flöden, vilket också är ett konkurrenskraftigt verktyg. Digital 

hantering skapar fördelar både i form av kostnadsreducering och kvalitetsökning när 

det gäller arbetsbeskrivningar och manualer men även när det gäller intern 

informationsspridning, vilket efterfrågas hos ABB i Storvik och enligt övriga företag 

som deltagit i studien underlättar arbetet. Vid digitalisering av 

dokumenthanteringssystem finns det dock påverkande faktorer som hindrar 

förändringen (Askergren et al., 2009; Miller och Sim, 2004). I detta fall bidrar såväl 

det ostrukturerade flödet som den föråldrade layouten med negativa effekter vid en 

eventuell förändring.  

Digitala hjälpmedel som onlinetjänsten Google OneDrive och lagringsmöjligheter i 

form av interna servrar finns tillgängliga för användning hos ABB i Storvik men 

används inte rutinmässigt. Däremot har de som mål att utveckla användningen och 

göra den mer frekvent i varje projekt. Tekniken för att lagra och hantera dokument 

finns med andra ord i viss mån men är i behov av att utvecklas och standardiseras för 

att det ska fungera. 

5.2.3. Implementeringskostnader 

Finansiella hinder är enligt Miller och Sim (2004) vanligt förekommande när företag 

har för avsikt att förändra delar av sin verksamhet. Huruvida sådana hinder skulle 

uppstå vid eventuella organisationsförändringar hos ABB i Storvik är svårt att 

förutspå då något sådant underlag inte har samlats in under intervjutillfällena. 

Däremot är åldersskillnaden mellan den yngsta och den äldsta i verkstadspersonalen 

över 30 år, något som enligt Haddadpoor et al. (2015) kan påverka kunskap, 

erfarenhet och teknikvana hos dessa människor och som i sin tur kan medföra att 

utbildning blir nödvändig. Samtliga av de finansiella hinder som Miller och Sim 

(2004) presenterar är hinder som kan komma att påverka företaget vid förändring då 

införskaffande av utrustning för att kunna arbeta med nya 

dokumenthanteringssystem kan vara nödvändigt.  

Enligt Miller och Sim (2004) samt Liker och Hoseus (2008) är även finansiella 

faktorer en del av beslutsprocessen vid införskaffande och implementering av nya 

system, såväl hinder som möjligheter till ökad lönsamhet och kostnadsreducering 
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kan påverka beslutet. Om de övriga företagen upplevde finansiella hinder framgick 

däremot inte av intervjuerna. 

5.2.4. De anställdas betydelse 

Vid mer omfattande förändringar som påverkar personalens arbetssätt är det inte 

ovanligt att personalen upplever förändringarna negativt (Argyris, 1993). Det är för 

många anställda viktigt att till en viss del få styra sitt arbete själv och ges möjlighet 

att utvecklas som individ och en viktig faktor för att implementeringar och 

förändringar ska lyckas är en positiv inställning från de som berörs av det (Lundén, 

2001; Senior och Swailes, 2010). I intervjun med Företag B förklarade 

respondenten att de upplevt just detta då personal hade visat en negativ inställning 

gentemot ett nytt dokumentationssystem som medförde förändringar av rutiner för 

dokumentation av arbete. Det ledde till att de anställdas defensiva rutiner bromsade 

implementeringen av det nya systemet. Det uppfattas däremot inte vara något 

problem hos ABB i Storvik. Såväl ledningen som verkstadspersonalen förespråkar 

och uttrycker önskemål om uppdaterade dokumentationssystem och samtliga 

upplever brister i det nuvarande. Viljan till förändring bland de anställda anses 

därför finnas och även medvetenheten om att deras rutiner kan komma att ändras, 

vilket minskar risken för att möta defensiva rutiner. För ABB i Storvik anses det 

därför finnas goda grundläggande förutsättningar för att få en bra start på en 

implementering eller förnyelse av företagets dokumentationsprocesser. Detta styrks 

av Sveningsson och Sörgärde (2014) som även de förklarar att chansen för en lyckad 

implementering ökar med ett gott bemötande från personalen. 

Några av respondenterna från intervjuerna med verkstadspersonalen ansåg sig ha 

bristande kunskap vad gäller teknologi och betonade vikten av att ett eventuellt nytt 

system skulle behöva vara användarvänligt och lätt att använda. Det betraktas därför 

som ytterst viktigt för att uppnå önskat resultat för både personalen i produktionen 

men även ledningen att personalstyrkan får vara med under utvecklingsprocessen 

och komma med åsikter för att påverka hur slutprodukten ska se ut. 

5.2.5. Kommunikation och ledning 

Som tidigare nämnts är en starkt påverkande faktor vid förändringar och 

implementeringar personalens attityd gentemot arbetet. Det är upp till ledaren för 

verksamheten att få den berörda personalen att förstå syftet med förändringarna och 

även förklara hur det kommer påverka dem (Sarv, 1997; Sveningsson och Sörgärde, 

2014). En annan viktig faktor är kommunikationen mellan ledning och övriga 

anställda då kommunikationen påverkar samarbetet och motivationen bland de 

anställda i företaget (Argyris, 1993). 
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Verkstadspersonalen önskar uppdatera och förändra det nuvarande 

dokumenthanteringssystemet med syfte att öka åtkomsten till nödvändiga dokument 

som Gröningen och på så vis minimera slöseri med tid, men även förenkla själva 

dokumentationsprocessen. Ledningens anledning till att dokumentationsprocessen 

bör uppdateras skiljer sig en aning, men inte markant. De efterfrågar en tydligare 

struktur av dokumentationen med en bättre insikt i daglig status för projekt och för 

att kunna arbeta med förbättringar av produktionen. De har även behov av ökad 

kryssfunktionalitet för att kunna hämta information som ska föras in i affärssystemet. 

Verkstadspersonalen påstod att det inte var ovanligt att Gröningen hittades på 

kontoret när den upplevdes försvunnen, detta är något som betraktas styrka behovet 

av ökad kryssfunktionalitet. Flera av företagen från benchmarkingen påstod även att 

en stor fördel med att ha utförliga dokumentationssystem i företaget var ökad 

kryssfunktionalitet. Det möjliggjorde enligt dem en ökad grad av 

informationsdelning i försörjningskedjan, vilket också efterfrågas av ABB i Storvik 

och även stämmer överens med vad Barthelmey et al. (2016), Oskarsson et al. 

(2013) och Askergren (2009) påstår vara följder av bra dokumentationssystem.  

Vid förändringar i organisationer är det inte ovanligt att konflikter mellan olika 

parter uppstår. Konflikterna kan grundas i exempelvis olika intressen eller 

varierande syn på vad som är det bästa alternativet (Senior och Swailes, 2010). Ett 

exempel på detta är återigen Företag B som förklarade att de hade mött motstånd 

från anställda vid implementering av ett nytt dokumentationssystem då de 

uppfattade förändringen som tidskrävande och skulle innebära mer arbete. 

Något underlag för att det skulle finnas konflikter hos ABB i Storvik har inte 

identifierats i och med att målet med hur en förändring av dokumentationssystemet 

ska fungera är snarlik mellan ledningen och de verkstadsanställda. Det förklarades 

dock av flera i verkstaden att ämnet hade varit aktuellt en längre tid men att det 

ännu inte hade blivit något av det, vilket till viss del kan ha påverkat förtroendet för 

ledningen och dess vilja till förändring. 

5.3. Vilka områden i verksamheten har störst potential 

att påverka dessa möjligheter och hinder?   

För samtliga möjligheter och hinder som har presenterats i studien har det 

framkommit kopplingar till tre tydliga områden som rör organisationer vid 

förändringar av processer, ledningen, människorna och tekniken (Figur 3). Vissa av 

faktorerna anses dock ha kopplingar till flera av dessa områden. 
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Figur 3. Samband mellan faktorer och områden i organisationer 

 

5.3.1. Ledningen 

För att organisationsförändringar, stora som små, ska kunna genomföras spelar 

ledarskapet i organisationen en stor roll (Sveningsson och Sörgärde, 2014). Det kan 

exempelvis bero på de teorier som Sarv (1997) presenterar gällande ledningens 

påverkan på personalen och dess kunskap om processer i verksamheten. En viktig 

roll som ledaren har är att lära ut och skapa förutsättningar för att ge de anställda 

ökad kunskap om processerna på ett sätt att personalen inte upplever problem med 

att genomföra dem (Sarv, 1997). En annan viktig roll som ledaren har är att 

motivera och kommunicera motivet för förändringar till de anställda (Sörgärde och 

Sveningsson, 2014; Senior och Swailes, 2010).  

För att återigen använda exemplet från Företag B, där ett systembyte möttes av 

negativitet från anställda, så är en möjlig anledning till detta bemötande just dålig 

kommunikation och motivering från ledningen till de anställda. För att sätta detta i 

perspektiv till ABB i Storvik och underlaget som framkom från intervjuerna med 

personalen så anses viljan och motivationen till förändring redan finnas, likaså 

motivet vara känt, både från ledningen och verkstadspersonalen. Med hänsyn till den 

långa anställningstiden och den höga processkännedomen hos verkstadspersonalen 

anses det även finnas goda förutsättningar för att en effektivisering och närmare 

samband mellan dokumentationen och produktionen ska resultera i något positivt. 

En tungt vägande faktor för att lyckas är dock att ledningen drar nytta av personalens 

kunskap för processerna (Tidd och Bessant, 2014; Haddadpoor et al., 2015).  

Tidd och Bessant (2014) förklarar att en stor del av att hantera implicit kunskap 

handlar om hur ledare behandlar och vidareförmedlar kunskap, samtidigt som 

Haddadpoor et al., (2015) påstår att implicit kunskap är svårhanterlig sett ur ett 

ledarperspektiv. Det går dock att reflektera över huruvida ledaren behöver vara den 

som sprider kunskapen själv, eller om det även kan innebära att skapa 

förutsättningar för personalen att dela kunskapen sinsemellan. För det senare fallet 
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betraktas det finnas goda grunder för en hög grad av lärandemöjligheter för 

personalen på ABB i Storvik men även företag i allmänhet. Av intervjuerna med 

verkstadspersonalen framkom det dock att processer dokumenteras med hjälp av 

Gröningen utan att personal har förståelse och kunskap om vad och varför det 

dokumenteras. Dokumentationen sker dock på ett för företaget korrekt sätt och 

följer den framtagna strukturen. Detta är endast ett problem för vissa delar av 

personalstyrkan och gäller därmed inte samtliga, men kan det komma att påverka 

hur rutiner och standarder följs.  

Det är alltså nödvändigt för ledare att möjliggöra kunskapsdelning för de anställda i 

organisationen, vara noga med att motivera de anställda till förändring samt 

involvera dem i den under utvecklingens gång för att möjliggöra förändringsarbeten.  

5.3.2. Människorna 

Trots att ledarskapet spelar en stor roll för att initiera och underhålla, eller följa 

upp, organisationsförändringar är möjligheten att lyckas utan att involvera den 

övriga personalen liten (Senior och Swailes, 2010). En viktig faktor för att 

personalen ska känna sig motiverad till att arbeta och utvecklas är ofta att de ser sig 

behövda och känner sig delaktiga i de beslut som tas, beslut som kommer påverka 

dem själva och deras arbetsprocesser (Meyer och Stensaker, 2006). Om de anställda 

inte skulle uppleva detta eller inte uppfatta någon relevans av förändringar i 

organisationen kan avsaknaden av motivation och vilja resultera i stora hinder för 

förändringarna (Löwstedt, 1995). Ofta finns det även ett samband mellan de 

anställdas förståelse för processerna och motivationen för arbetet (Meyer och 

Stensaker, 2006).  

Samtliga av de anställda i verkstadspersonalen på ABB i Storvik anser att 

dokumentationssystemet är undermåligt och vid samtal med några av dem i 

personalen uppfattades en aning uppgivenhet kring möjligheten att kunna förändra 

systemet med Gröningen. Några ur verkstadspersonalen påstod även i intervjuer att 

ämnet har varit aktuellt och på tal en längre tid men någon seriös satsning på att 

förändra nuläget har inte gjorts. Det betraktas inte som en omöjlighet att detta har 

sina rötter i en bristande kommunikation från ledningen till de anställda och vice 

versa, något som Argyris (1993) anser kan påverka motivationen till att ta tag i 

förändringsarbeten.  

En ytterligare åtgärd som har varit på tal tidigare i företaget är någon form av 

digitalisering av dokumentationsprocessen, något som såväl verkstadspersonal som 

ledning efterfrågar. Det finns flera fördelar med digitala system vilket såväl samtliga 

av de sex företagen från benchmarkingen som Askergren et al. (2009) styrker. Det 

är dock viktigt att inse att det även finns risker med att digitalisera system, 

framförallt om tydliga strukturer för processerna saknas (Askergren et al., 2009). 
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Om detta görs på fel sätt kan de anställdas rutiner påverkas och motstånd kan 

uppstå. För att hantera, eller snarare undvika, sådant motstånd är det viktigt att ta 

hänsyn till de faktorer som nämns i tidigare stycken, det vill säga att hantera 

psykologiskt motstånd genom att engagera, involvera och informera anställda i och 

om förändringsarbetet Sveningsson och Sörgärde (2014).  

5.3.3. Tekniken 

Även om tekniken på egen hand inte nödvändigtvis bidrar till några fördelar för 

organisationen finns det många styrkor med den om den implementeras på rätt sätt 

(Askergren et al., 2009). Något som efterlyses av såväl verkstadspersonal som 

kontorspersonal hos ABB i Storvik är en ökad informationsdelning eller 

kryssfunktionalitet i verksamheten. Detta är enligt benchmarkingen en stor fördel 

med att ha fullt digitaliserade dokumentationssystem, något som även styrks av såväl 

Pratt och Adamski (2012) som Tsekouras et al. (2011).  

För att underlätta lagring av information i databaser, vilket är så gott som 

nödvändigt för att möjliggöra flera åtkomstpunkter samtidigt, bör informationen 

struktureras och standardiseras då detta kan minska tiden som behöver spenderas på 

att söka efter dokument (Pratt och Adamski, 2012). Detta framstår i intervjuer som 

en viktig anledning till digitaliserade eller förbättrade dokumentationssystem hos 

ABB i Storvik. För att möjliggöra en digitalisering av dokumentationssystem likt det 

ABB i Storvik efterfrågar är det viktigt att ta hänsyn till nulägets processer och 

system för att se hur informationen som önskar lagras anpassar sig till det nya 

systemet (Askergren et al., 2009). Det är dock viktigt att uppmärksamma att 

lösningen inte ligger i själva teknologin, utan i möjligheten för de anställda att 

använda den interna kunskapen mer effektivt med hjälp av teknologin (Rubenstein-

Montano et al., 2001). Vidare krävs även en standardisering av de nya arbetssätt och 

rutiner som detta kan medföra innan något ytterligare förändringsarbete påbörjas 

(Emiliani, 2008). 

5.4. Sammanställning av frågeställningarna 

1. Vad finns det för relationer mellan produktions- och 

dokumentationsprocesser?  

I denna studie framkom ett antal påverkande samband mellan produktions- och 

dokumentationsprocesser. Produktionsprocessernas komplexitet kan påverka graden 

av dokumentation medan utförlig dokumentation bland annat kan möjliggöra 

effektivisering av produktionsprocesser och högre informationsdelning för såväl 

interna som externa intressenter för företaget. Inom företag beskriver 

dokumentationsprocesser exempelvis för de verkstadsanställda vilka 

produktionsprocesser som ska genomföras och vilka processer som redan är 
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genomförda. För externa parter handlar det istället om att dokumentationsprocesser 

tydliggör status för pågående projekt samt vid projektets slut beskriva vad som har 

gjorts. 

2. Vilka möjligheter och hinder finns när företag vill skapa närmare 

förbindelser mellan produktions- och dokumentationsprocesser? 

I det underlag som presenteras framkom ett antal faktorer som kan påverka 

förbindelsen mellan de olika processerna. De faktorer som har framkommit berör 

standarder och struktur i verksamheten och processerna, tekniska faktorer likt 

digitala hjälpmedel, kostnader för implementering, de anställda i verksamheten samt 

kommunikation och ledning. Beroende på befintligt tillstånd kan samtliga av dessa 

faktorer fungera som antingen hinder eller möjligheter och det är därför viktigt att 

hantera dem på rätt sätt.  

3. Vilka områden i verksamheten har störst potential att påverka 

dessa hinder och möjligheter? 

De faktorer som presenterades relaterar huvudsakligen till tre olika områden i 

verksamheter: ledningen, människan och tekniken. Dessa områden utgör en stor del 

av verksamheten och har därför stor påverkan på att hantera de möjligheter och 

hinder som kan uppstå i organisationen vid förändringsarbete. Ledningen står som 

ansvariga för att se till att de anställda förstår vad de ska göra och varför de ska göra 

det. Ytterligare ett stort område för ledningen är att hantera den interna kunskapen 

i organisationen. 

Människorna i organisationen är de som kommer uppleva hur nya arbetssätt och 

rutiner påverkar det dagliga arbetet. Det är även de som ofta innehar den största 

kunskapen om processerna, vilket gör dem till en viktig resurs för organisationer. 

Även om tekniken spelar en viktig roll för att öka effektiviteten i verksamheten så 

medför den nödvändigtvis inte någon förbättring utan ledningen och de anställda, 

vilket gör att den framstår som mindre fundamental än ledningen och människorna i 

organisationen.  
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6. Slutsats 

I kapitlet presenteras de slutsatser som har dragits samt den modell som har tagits fram utifrån 

det tidigare presenterade underlaget, men även förslag på fortsatta studier.  

 

Syftet med studien var att presentera en modell för hur företag kan gå tillväga för att 

omstrukturera dokumentationssystem för att skapa närmare förbindelser mellan 

produktionsprocesser och dokumentationsprocesser.  

Med hjälp av frågeställningarna och det övriga underlaget som presenterats i studien 

drogs slutsatsen att närmare förbindelser mellan produktions- och 

dokumentationsprocesser påverkar verksamheter på flera sätt. Informationsdelning 

och kryssfunktionalitet inom verksamheten kan exempelvis erhållas på ett enklare 

sätt, då uppdaterad information gällande pågående projekt kan förmedlas på ett mer 

fördelaktigt sätt mellan personalen i företaget. I och med detta reduceras såväl tid 

som behov för att hantera fysiska dokument, även återkoppling till kund angående 

nuläge underlättas. Närmare förbindelser möjliggör även för tydligare beskrivningar 

av verksamhetens processer, något som underlättar för intern delning av kunskap 

och förståelse om verksamhetens processer. Ökad kunskap och förståelse gör det i 

sin tur möjligt att bedriva kontinuerliga förbättringar av verksamheten och dess 

processer.  

Utifrån frågeställningarna har en modell för att skapa närmare förbindelser mellan 

produktionsprocesser och dokumentationsprocesser tagits fram (se Figur 4). 

Modellen baseras på fem steg presenterade i kronologisk ordning som syftar till att 

underlätta förändringsarbete inom företag. Modellen härstammar från den tidigare 

PDCA-cykeln (se Figur 1) men tar även hänsyn till mjuka aspekter och människorna 

i processen, vilket PDCA-cykeln utelämnar.   
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Figur 4. En systematisk metod för närmare relationer mellan produktions- och 
dokumentationsprocesser. 

 

Motivera 

För att lyckas med organisationsförändringar är det kritiskt att som ledare motivera 

förändringen för de anställda, men även att motivera de anställda till förändringen. 

Det är viktigt att alla inblandade parter förstår varför förändringen sker och hur det 

kommer att påverka verksamheten.  

Involvera 

För att skapa effektiva dokumentationsprocesser är det viktigt att de anställda som 

oftast besitter den största processkännedomen är delaktiga under 

utvecklingsprocessen och får möjlighet till att komma med synpunkter om 

utformningen. Detta påverkar såväl kvaliteten på utformningen av processen som 

engagemanget hos de anställda. 

Strukturera 

En kritisk faktor för att dokumentationsprocessen ska fungera effektivt är 

strukturen. Strukturen på de olika komponenterna i processen måste vara anpassade 

efter samtliga intressenters önskemål, såväl de som sköter processen som kunder 

som ska ta del av dokumentationen. 
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Implementera 

I det här steget sker själva implementeringen av de eventuella verktyg eller system 

som avses användas. Det kräver att ovanstående steg är lyckade för att på så kort tid 

som möjligt uppnå önskad prestationsnivå. Utan de ovanstående stegen innebär 

implementeringen inte nödvändigtvis någon förbättring.  

Standardisera 

När alla tidigare steg är genomförda bör processen standardiseras eller stabiliseras så 

att de nya processerna blir en naturlig del av den dagliga verksamheten. I det fall det 

uppnådda resultatet inte motsvarar det önskade tillståndet är det lämpligt att backa 

till det steg där problemen uppfattas kvarstå.  

6.1. Vetenskapligt bidrag 

Det är enligt Barthelmey et al. (2016) och Haddadpoor et al. (2015) svårt att 

upprätta en generell modell för hur företag på ett optimalt sätt kan arbeta med 

processdokumentation. Denna studie presenterar en metod för hur företag kan 

skapa goda förutsättningar för att få närmare förbindelser mellan 

dokumentationsprocesser och produktionsprocesser, men som även kan bidra till att 

utveckla strukturer som lämpar sig efter industriella företags verksamhet i. 

6.2. Praktiskt bidrag 

Det praktiska bidraget för företag blir således den systematiska ordningen i vilken 

omstrukturering av dokumentationssystemet bör ske. Det kan även skapa 

förutsättningar för att företaget på egen hand kunna fortsätta utveckla verksamheten 

systematiskt.   

6.3. Fortsatta studier 

I och med att fokus för denna studie har varit att redogöra för den ovan presenterade 

metoden har ingen möjlighet till att empiriskt fastställa dess funktion funnits. Detta 

är något som skulle gynna såväl det praktiska som teoretiska bidraget.  

Utöver detta har den benchmarking som genomförts varit riktad mot företag som 

har väl fungerande dokumentationssystem. Att således undersöka företag som inte 

upplever positiva effekter av processdokumentation och har problem att åtgärda den 

skulle skapa ett bredare spektrum för studien.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjufrågor till verkstadspersonal. 

• Hur länge har du jobbat här? 

• Hur upplever du att nuvarande dokumentation fungerar? 

• Vilka svagheter ser du med nuvarande dokumentationssystem? (Gröningen) 

• Vilka styrkor ser du med nuvarande dokumentationssystem? (Gröningen) 

• Vad kan förbättras med den nuvarande dokumentationen enligt dig? 

• Händer det att Gröningen tappas bort? Om ja, läggs det mycket tid på att 

leta efter den eller andra tillhörande dokument? Uppskattningsvis hur 

mycket? 

• Hur frekvent använder du Gröningen per dag? Tillbakablick, uppdatering 

osv. 

• Hur skulle du möta en digitalisering av dokumentationen, exempelvis med 

bärbara enheter? 

  



 

 

 

Bilaga 2 – Intervjufrågor vid benchmarking 

Vilken typ av verksamhet bedriver ni? 

 

Vilken typ av dokumentation, varför? 

 

Hur viktig är dokumentation av arbeten och processer? 

 

Hur går dokumentationen till? (Datoriserat, system, papper, pärmar osv) 

 

Hur funkar det i praktiken? Fungerar det som önskat? 

 

Vad används dokumentationen till? Vad är det primära syftet? (certifieringar, 

kundkrav, del av processförbättringar osv) 

 

  



 

 

 

Bilaga 3 – Flödesschema 

 


