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Definition av datorprogram
I denna studie har begreppen program och verktyg använts för att definiera framtagna
datorprogram. Enklare datorprogram innebär skriptprogrammering eller makrokodning. Båda
delarna används i denna studie. Begreppet verktyg används i denna studie för att användandet
av datorprogrammen kan ses som ett verktyg eller ett hjälpmedel för att underlätta arbetet.
Begreppet program används för att beskriva hur verktygen fungerar.
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Abstract
Although computers have been around for a long time and are used more and more, the use of paper in
offices remains. One of the reasons is that there are not good enough digital tools to get rid of paper from
work. In this qualitative case study, the office department of ABB Components is investigating on how
the implementation processes for a paperless information flows can be introduced in ways that generate
benefits of working digitally.

The result of this study will be based on data collected from interviews and observations carried
out in the office. By identifying which processes using paper in the office, different tools have
been developed to facilitate the implementation. The result of this study suggests that the
implementation of a paperless information flows must be a well-planned change process where
tools are developed to compensate for the earlier use of paper.
With the introduction of paperless information flows, the use of consumables will decrease and
the location it takes to store these papers will disappear. This leads to more cost-effective work
and less waste paper. In order for this concept to lead to a more beneficial routine it needs to be
redesigned for the implementation.
Keywords: Paperless information flow, paperless, change management, implementation,
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Sammanfattning
Trots att datorer har funnits en längre tid och används mer och mer kvarstår användningen av
papper på kontor. En förklaring är att det inte finns tillräckligt bra digitala verktyg för att få bort
papper från arbetet. I denna kvalitativa fallstudie undersöks kontorsavdelningen på ABB
Components om hur implementeringsprocesser för pappersfria informationsflöden kan införas
på ett sätt som genererar fördelar med att arbeta digitalt.
Resultatet från denna studie har baserats på data som har blivit insamlad från intervjuer och
observationer som har genomförts på kontoret. Genom att identifiera vilka processer som
använder papper på kontoret har olika datorprogram tagits fram för att underlätta
implementeringen. Resultatet i denna studie tyder även på att implementeringen av pappersfria
informationsflöden bör vara en väl planerad förändringsprocess där verktyg tas fram för att
kompensera för den tidigare pappersanvändningen.
Vid införandet av pappersfria informationsflöden kan användandet av förbrukningsinventarier
att minska och platsen det tar att lagra papper försvinner. Detta kan leda till ett mer
kostnadseffektivt arbete och mindre slöseri rent pappersmässigt. För att detta ska leda till
fördelar med användandet av konceptet måste arbetsrutiner göras om för att införandet ska
fungera.
Nyckelord: Pappersfria informationsflöden, pappersfritt, förändringsarbete, implementering.

iv

Innehållsförteckning
Förord .......................................................................................................................................... i
Definition av datorprogram ........................................................................................................ ii
Abstract....................................................................................................................................... iii
Sammanfattning ........................................................................................................................ iv
1 Introduktion ............................................................................................................................. 1
1.1 Syfte .................................................................................................................................. 2
1.2 Frågeställning ................................................................................................................... 2
1.3 Avgränsningar .................................................................................................................. 2
1.4 Disposition ........................................................................................................................ 3
2 Teoretisk referensram .............................................................................................................. 4
2.1 Förändringsarbete ............................................................................................................. 4
2.2 Informationskanaler i organisationer ................................................................................ 5
2.3 Intern kommunikation i organisationer ............................................................................ 5
2.4 Push- och pull-informationsflöden ................................................................................... 5
2.5 Lean och slöseri ................................................................................................................ 6
2.6 Fördelar med pappersfria kontor ...................................................................................... 6
2.6.1 Problem med implementering av pappersfria flöden ................................................. 7
3 Metod ...................................................................................................................................... 8
3.1 Fallstudie .......................................................................................................................... 8
3.2 Utförande .......................................................................................................................... 8
3.3 Klargöra förutsättningar ................................................................................................... 8
3.3.1 Observationer ............................................................................................................. 9
3.3.2 Genomförande av observationer ................................................................................ 9
3.4 Beskriva och analysera nuläget ........................................................................................ 9
3.4.1 Intervjuer .................................................................................................................. 10
3.4.2 Urval för intervju ..................................................................................................... 10

3.4.3 Genomförande av intervjuer .................................................................................... 10
3.5 Föreslå alternativa lösningar ........................................................................................... 12
3.6 Jämföra nuläget med alternativa lösningar och välja en lösning .................................... 12
3.7 Genomföra förändring .................................................................................................... 13
3.8 Följa upp resultatet ......................................................................................................... 13
3.9 Presentation och bearbetning av observationer samt intervjuer ..................................... 13
3.10 Validitet och reliabilitet ................................................................................................ 13
3.11 Hållbar utveckling ........................................................................................................ 14
4 Resultatet av genomförandet ................................................................................................. 15
4.1 Nulägesbeskrivning ........................................................................................................ 15
4.1.1 Intervju med avdelningschef .................................................................................... 15
4.1.2 Intervju med personal från order- och faktureringsavdelningen .............................. 16
4.2 Framtagning av digitala substitut till papper .................................................................. 21
4.2.1 VBA program 1: Checklista ..................................................................................... 21
4.2.2 VBA program 2: Ursprungsdokument ..................................................................... 23
4.2.3 Felloggning .............................................................................................................. 25
4.2.4 VBA program 5: Dokumenthanteraren .................................................................... 27
5 Diskussion ............................................................................................................................. 30
5.1 Diskussion av metod ....................................................................................................... 30
5.2 Diskussion av genomförandet ........................................................................................ 30
5.3 Diskussion av resultat ..................................................................................................... 31
5.3.1 Diskussion av data ................................................................................................... 31
5.4 Diskussion av framtaget verktyg .................................................................................... 32
6 Slutsatser ............................................................................................................................... 34
6.1 Frågeställning ................................................................................................................. 34
6.2 Bidrag till forskning........................................................................................................ 35
6.3 Begränsningar ................................................................................................................. 35

6.4 Förslag på framtida forskning......................................................................................... 35
6.5 Avslutning ...................................................................................................................... 36
Referenser................................................................................................................................. 37
Bilaga A.................................................................................................................................... 39
Bilaga B .................................................................................................................................... 41

1 Introduktion

Detta kapitel kommer ta upp varför studien genomförs, bakgrund till
forskningen och tidigare identifierade problem. Syftet kommer presenteras
och hur studien avgränsas tas upp.

Informationsflöden är ett omdiskuterat område på kontor. Genom att sluta använda sig av
papper för att förmedla information och utskick av fakturor kan vissa av dessa processer
digitaliseras. Digitala informationsflöden kan spara både tid och resurser för de olika
processerna (Jobbsafari, 2015). Exempel på dessa processer kan vara transporter av
informationen. Företag som använder dessa transporter digitalt kan bidra till en hållbarare
utveckling från företagets sida. Enligt Cuylen, Kosch och Breitner (2016) kan både den interna
och externa transporten av information på papper ses som omodern och tidskrävande. Detta är
sällan värdeskapande för företaget. De menar att det finns många fördelar med att använda efakturering istället för pappershantering av fakturor. Detta kan bli en ökad effektivitet på
kontoret om detta används.
Problem som kan uppstå när pappersfria processer ska implementeras kan vara hur
förändringsarbetet är upplagt. Srivastava (2011) menar att det finns tre huvudsakliga grupper
av personal som sticker ut när ett implementeringsarbete startar. I den första gruppen är det
personer som är positiva till förändring när det gäller arbete, denna grupp är enklast att arbeta
med. Den andra gruppen är personer som är mer tveksamma till konceptet och till viss del inte
vill förändra sina arbetsvanor. Detta kan skapa vissa komplikationer och motarbete. Den sista
gruppen är människor som föredrar över allt annat att jobba med så lite teknologiska processer
som möjligt. Även i denna grupp kan det uppstå komplikationer vid implementering av
pappersfria flöden. Det är till stora delar företagets anställda som styr över hur arbetet ska ske,
speciellt vid arbete med nya processer. Palmer och Caldwell (2011) har gjort en studie om
implementeringen av pappersfria informationsflöden på ett företag, där digitala verktyg ersatte
information på papper. Implementeringsprocessen tog då tre år genomföra och om det ska gå
att använda sig av pappersfria flöden måste implementeringsprocessen utvecklas.
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Denna studie baseras på implementeringen av pappersfria flöden på ABB Components i
Ludvika. ABB Components är en affärsenhet inom division Power Grids som startade i början
av 1900-talet.
Studien kommer undersöka möjligheterna med digitala verktyg som kan användas för att lättare
kunna arbeta digitalt. Detta kommer göras genom att utveckla datorprogram i Microsoft Excel.
Studien måste ske på sådant sätt att det inte påverka eller sätter hinder för anställda som arbetar
i vanlig ordning. Detta beror på att det inte går att stoppa all verksamhet eftersom de är ett
tillverkande företag som ständigt producerar och säljer produkter. Genom att undersöka hur
arbetet går till i nuläget skapas en mer visuell bild om vart potentiella problem kan finnas.
Problemen att identifiera i detta fall kommer att vara att identifiera i vilka av processerna papper
används för att förmedla information. För att bli av med papper i olika processer kommer nya
verktyg att behövas för att digitaliseringen ska fylla en funktion. I studien kommer det att
identifieras hur digitala verktyg kan användas för att minska och i största mån få bort papper
från kontoret. Detta beror på att pappersanvändandet slösar på resurser och bidrar med långa
ledtider för transporter av informationen i de olika processerna.

1.1 Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka och utveckla verktyg för att underlätta
implementeringsprocessen av pappersfria flöden.

1.2 Frågeställning
1

Hur
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ett

mer

standardiserat

arbetssätt

utvecklas

för

att

underlätta

implementeringsprocessen av ett pappersfritt flöde?
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På vilka sätt kan automatiserade digitala verktyg användas för att underlätta
implementeringsprocessen av ett pappersfritt flöde?

1.3 Avgränsningar
I punktlistan nedan beskrivs de delar som studien avgränsar sig till, det vill säga att studien inte
kommer gå utanför dessa ramar som anges.
•

Studien kommer att avgränsas till kontorsmiljön på ABB Components, Ludvika.

•

Enbart interna och externa in- och utflöden av information kommer att undersökas.

•

Enbart order- och faktureringsprocesser berörs.
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1.4 Disposition
Denna studie har följande struktur på rapporten, introduktion, teoretisk referensram, metod,
genomförande och diskussion som följs av slutsatser. Introduktionen behandlar varför studien
utförs samt bakomliggande problem som tidigare forskning har visat. Syfte och avgränsningar
för studien presenteras för att definiera problemet och hur detta avgränsas i studien. Teoretisk
referensram är vad tidigare forskning visar om olika koncept som tas upp i studien.
Metodkapitlet kommer att struktureras efter ett koncept framtaget av Oskarsson, Aronsson, och
Ekdahl (2013) (se figur 1) som har tagit fram en modell om hur förändringsarbete kan

genomföras. Modellen beskriver hur studien kommer att gå till och hur studien kommer läggas
upp.
Diskussionskapitlet sätter de olika delarna från intervjuerna i perspektiv till befintlig teori och
diskuteras utifrån för- och nackdelar till varför kontoret ska använda ett pappersfritt flöde och
slutsatser kommer att dras efter hur syftet i studien är uppbyggt och vad rapportens data säger.
Varför denna rapportstruktur används beror på att denna studie kommer vara till stor del ett
implementeringsarbete som undersöker ett specifikt fall. Detta gör att fokusområdet kommer
vara genomförandet.
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2 Teoretisk referensram

I detta kapitel kommer strukturen för bakomliggande teori att beskrivas.
Tidigare forskning inom området tas upp och används som ett ramverk för
studien.

2.1 Förändringsarbete
Att genomföra ett förändringsarbete i ett företag är en transformationsprocess enligt Garg och
Jain (2008). Detta har tidigare setts som ett arbete som kräver en speciell projektgrupp som ska
genomföra hela arbetet. Det som är det verkliga problemet med förändringsarbete är att
lokalisera varför arbetet ska genomföras och vad det finns för möjligheter att göra det
(Oskarsson et al., 2013).
Att utföra ett förändringsarbete medför att man bör identifiera vilket område det ska genomföras
i, sedan hitta en lämplig modell att följa som sedan kan anpassas efter fallet (se figur 1).
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Klargöra förutsättningar
Beskriva och analysera nuläget
Föreslå alternativa lösningar
Jämföra nuläget med alternativa lösningar
Välj en lösning
Genomför förändring
Följ upp resultatet

Figur 1: Steg i förändringsarbete (Oskarsson et al., 2013).

Under genomförandet av förändringsarbete måste risker identifieras innan arbetet kan
genomföras. Beroende på vilken situation arbetet ska utföras på måste olika åtgärder göras.
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Enligt Yoo, Lee och Ko (2011) så måste riskerna med införandet utvärderas innan arbetet
startar. Detta ska ge grund för om förändringsarbetet är lönsamt.

2.2 Informationskanaler i organisationer
Det finns olika sätt att överföra information mellan användare digitalt. Enligt Heide (2002) är
intranätet och e-mail det vanligast inom digital överföring av information. Intranätet på många
organisationer kan ses som en informationskanal där intern företagsinformation lätt går att
komma åt för de anställda. Däremot är inte intranät och e-mail det enda sätten att överföra
information. Exempel på detta är icke elektroniska alternativ för överföring av information.
Dessa är begränsade då de enbart förhåller sig till arbetstider och direktkontakt mellan personal.
Heide (2002) menar att en stor fördel med användandet av intranät och e-mail är att dessa kan
användas när som helst, detta gör att det är betydligt mer dynamiskt. Däremot ställer det ett
annat krav på medarbetarna, eftersom det blir ett större individuellt ansvar för att se till att
informationen som krävs för att utföra arbetet finns tillgängligt.

2.3 Intern kommunikation i organisationer
Vikten av att ha en fungerande kommunikation inom organisationen är vad som för arbetet
framåt. Nilsson och Waldemarson (2016) menar att förmedling av information kan beskrivas
som en process där minst två parter är inblandade. Hur informationen överförs har ingen större
betydelse då den kan komma direkt från person, pappersburet eller i digitalt format. Saker som
kan komplicera informationsutbytet när det gäller digital- eller pappersburen information är hur
de olika parterna uppfattar vad informationen säger. Det vill säga, rätt information ska nå fram.
Oettl, Beck, Raufer, Priglmeir, Böhm och Krcmar (2018) framför istället att den interna
kommunikationen inte ska ske via e-mail, utan andra system ska tas fram för att enklare kunna
kommunicera mellan kollegor och avdelningar.

2.4 Push- och pull-informationsflöden
Det finns olika sätt att överföra information inom organisationer enligt Lundgren (2009), dessa
är push- eller pull-flöden. Dessa begrepp innefattar att om en anställd söker information bidrar
hen med ett pull-flöde som är ett snabbare och hjälpsamt sätt att tillhandahålla den information
som söks då det sugs genom verksamheten. Det andra begreppet är push-flöde som betyder att
mer än en part är inblandad i informationsflödet. Det vill säga att detta kan handla om emailutskick eller liknande. Detta är det vanligaste sättet att förmedla informationen inom
organisationer. Hayes-Roth (2006) menar att det finns många fördelar med ett pull-flöde av
information och detta är att det finns ett betydligt större djup i pullflödet då det inte begränsas
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till vad som skickas ut från en annan part. Även att denna typ av informationsflöden är enbart
begränsad till den tid det tar att lokalisera eftersökt information till skillnad från push-flöden
där genomloppstiden är styrd av andra parter då man måste förlita sig på att andra har den
information som söker. Wan och Chen (2008) menar att ett pull-system med information är i
regeln alltid stabilare, har större potential att utvecklas och anpassar sig bättre under högre
press.
Problem som kan uppstå med användandet av pull-flöde inom organisationen är att
informationen kan vara svår att finna eftersom att information kan lagras på många olika ställen.
Det kan vara digitalt men även i form av dokument som är lagrade fysiskt. Detta kan göra att
processtiden ökar och det blir mer praktiskt att använda sig av ett push-flöde, exempelvis genom
att prata med andra anställda och be om information. Med detta menar Hayes-Roth (2006) att
den bästa formen av ett hållbart flöde av information ska vara en blandning av ett push- och
pull-flöde.

2.5 Lean och slöseri
Resurser som används på företaget och som är icke värdeskapande för kunden eller processen
bör ses över för att möjligen tas bort från flödena. Detta tankesätt härstammar från
leanfilosofier. Enligt Petersson, Johansson, Broman, Blücher, och Alsterman (2009)
måste verksamhetsprocesserna studeras och ifrågasättas varför det utförs som det gör i
dagsläget. Detta ska göras för att kunna identifiera olika problemområden som medför slöseri.
Enligt Liker (2009) minskar slöseriet genom att företaget gör rätt val av process och därför är
det viktigt att kartlägga verksamheten för att sedan kunna tillämpa ett förbättringsarbete där det
behövs. Detta kan leda till ett enklare arbete för både utförings- och ledningsprocesser.
Petersson et al. (2009) menar att om man kartlägger utifrån lean-modellen (överproduktion,
väntan, lager, omarbete, överarbete, transport, överarbete, och outnyttjad kreativitet) så är
det enklare att identifiera slöseri i processer.

2.6 Fördelar med pappersfria kontor
Fördelar som kan uppstå med digitalisering av flöden och processer är enligt Jobbsafari (2015)
sparande på utrymme i kontorslokaler, enklare navigering i den digitala arkiveringen, mer
kostnadseffektivt att spara kopior digital än på fysiska kopior. Även mindre arbete krävs för att
göra dessa processer. Enligt Kayikci (2018) ökar man tillgängligheten av informationen när
processer och dokument digitaliseras. Detta är på grund av att papper transporteras
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långsammare för att överföra information till skillnad från datorer där dokument lagras som
flera personer kan ha åtkomst till samtidigt.
2.6.1 Problem med implementering av pappersfria flöden
För att kunna implementera pappersfria flöden på företag måste det finnas en plan för hur
konceptet ska byggas upp. Enligt Palmer och Caldwell (2011) i deras studie om
implementeringsarbete av pappersfria flöden fanns det en plan om att göra om det befintliga
systemet som involverade papper för att dokumentera och styra verksamheten.
Implementeringen tog tre år att genomföra och det tyder på att överföringsprocessen måste
utvecklas för att det ska vara lönsamt att använda sig av en pappersfri kontorsmiljö. Enligt
Palmer och Caldwell (2011) ser företag ofta fördelar med att använda sig av ett pappersfritt
flöde men glömmer nackdelar och svårigheter med genomförandet. Detta kan ge upphov till att
implementeringen inte kan nå sin fulla potential. För att enklare kunna implementera
pappersfria flöden måste alla vara med på vad det innebär. O’Connor, Jimmieson och White
(2017) menar att problem med implementering kan bero på hur mycket de anställda har att göra.
Om de har mycket arbete att hinna med kan detta ge en negativ effekt på förändringsarbete till
skillnad om det är medel eller lågt arbetstryck.
Enligt Srivastava (2011) finns det tre olika grupper av människor i förhållande till teknik. Dessa
kategoriseras efter acceptans och entusiasm till ny teknologi. Den första gruppen har en stor
entusiasm till ny teknologi och arbetar gärna med den, detta kan sättas i förhållande till snabb
övergång till pappersfria flöden utan att tänka på de andra grupperna som finns i verksamheten.
Den andra gruppen är personer som inte har något emot teknologi men arbetar gärna som de
gjort tidigare. Denna grupp kan antas bli ett av fokusområdena för implementeringsprocessen
eftersom det är personer som inte är lika entusiastiska till förändring som behövs motiveras till
att få med i förändringsprocessen. Samma sak gäller grupp tre. Personer som inte gillar
teknologi och föredrar framför allt att arbeta pappersbaserat. Enligt Srivastava (2011) kan detta
vara på grund av ignorans till ämnet och bör därför utbildas inom området för att kunna följa
med i utvecklingen av digitaliseringen.
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3 Metod

I detta kapitel beskrivs de metoder som har använts för genomförandet av
denna studie och hur dessa kopplas samman med modellen som Oskarsson
et al. (2013) tagit fram för förändringsarbete.

3.1 Fallstudie
Eftersom denna studie baseras på enbart ett företag och har undersök ett fall och hur detta kan
underlätta ett förändringsarbete gör att en lämplig forskningsstrategi bör väljas för
genomförandet. Enligt Denscombe (2014) är en fallstudie en djupdykning i ämnet och
företeelser som annars inte hade kommit upp till ytan och Eisenhardt (1989) menar att en
fallstudie är en forskningsstrategi som fokuserar på att undersöka vad som händer i nutid. Detta
kan vara ett eller flera fall som studeras och som ofta landar i det kvalitativa området och
datainsamlingsmetoden för fallstudier är ofta intervjuer och observationer. Denna studie har
undersökt ett specifitk fall på ABB Components och datat som har samlats in har varit
kvalitativ. Studien kan därför klasificeras som en fallstudie.
Varför fallstudie valdes som forskningsstrategi grundas på att denna studie undersöker ett
specifikt fall och samtidigt utför ett förändringsarbete. Som Yin (2002) menar ska en fallstudie
fyll vissa kriterier för att kallas en fallstudie. Dessa är att frågeställningen ska innehålla ”hur”
och/eller ”varför” frågor och behöver inte ha kontroll över beteende under specifika händelser
utan fokusera på händelsen som utspelar sig i nuet. Eftersom denna studie undersöker processer
och hur dessa kan utvecklas på ett enskillt kontor passar detta inom området fallstudie.

3.2 Utförande
Metoderna kommer att följa en modell om hur genomförandet av ett förändringsarbete kan gå
till. Genom att strukturera metoden i steg som figur 1 visar.

3.3 Klargöra förutsättningar
För att klargöra vilka förutsättningar som finns för att göra ett förändringsarbete på kontoret på
ABB Components har observationer genomförts för att identifiera vilka flöden som innehåller
pappersburen information.
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3.3.1 Observationer
I denna studie var observationer ett sätt att samla in data för att kartlägga kontoret för att se hur
flödet fungerar. Observationerna fokuserar även på att undersöka leden för order- och
faktureringsprocesser i dagsläget samt resursanvändning av förbrukningsinventarier (varor
relaterat till utskrift av information på papper). Enlig Hansson (2007) är observationer ett
verktyg för att ifrågasätta vad ens sinnen säger om situationen och att komma med ett faktiskt
resultat istället för ett resultat som kommer från ryktesväg.
3.3.2 Genomförande av observationer
Observationer har genomförts vid olika besök på ABB Components Ludvika. Dessa utfördes
för att skapa grund till studien och för att kunna kartlägga de olika avdelningarna som finns på
kontoret och även identifiera vilka processer som innehåller pappersflöden. Efter att
kartläggningen var genomförd kunde olika substitut till papper börja undersökas.
Genomförandet byggde på att se hur de anställda arbetat med olika processer för att identifiera
vilka processer som har ett flöde med papper, exempel på processer som undersöktes var
fakturering i ERP-systemet (Enterprise Resource Planning) när fakturor skrevs ut. Även
processer där personal organiserade papper i ordermappar. Detta gjordes genom att observera
när personalen utförde sina arbetsrutiner och frågor ställdes för att validera vad som hade
antecknats. Frågor som ställdes var relaterade till rutinerna som utfördes, detta var på grund av
att få en förståelse för processen och så att inga missförstånd uppkom.
Observationerna utfördes under loppet av en vecka. All tid som har lagts ned på
observationerna är svår att beskrivas exakt då detta utfördes när personal hade tid att svara på
frågor och när det inte var specialanpassade order som fakturerades. Alla olika order tar olika
lång tid att genomföra, detta gör det också svårt att redovisa tid för observationerna.

3.4 Beskriva och analysera nuläget
Under kartläggningen upprättades anteckningar och personalen frågades ut om hur de olika
stegen i arbetet var uppbyggt. Utifrån vad personal har sagt om informationsflödet och hur de
arbetar i dagsläget undersökte jag möjligheten att skapa digitala verktyg som kan underlätta det
digitala arbetet. Detta kommer i form av Visual Basic program som jag skrev i Microsoft Excel.
Dessa verktyg kommer i olika former beroende på vilket område de behandlar. För att få en
stabilare grund att utföra studien genomfördes intervjuer med avdelningschefen och två
personer. Ena personen arbetar på orderavdelningen och den andra på faktureringsavdelningen.
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3.4.1 Intervjuer
Intervjuer användes för att undersöka och förstå processerna på en djupare nivå på kontoret.
Intervjuerna bestod till stor del av öppna frågor för att få djupare svar och mer data av personal
som arbetar inom dessa områden. För att detta ska vara givande för arbetet bör intervjun fylla
vissa kriterier enligt Andersson et al. (2017). Dessa är: Vad är syftet med intervjun? Hur ska
personen som intervjuar förbereda sig för att kunna utföra en bra intervju? Vilka personer ska
intervjuas för att få ett användbart data? Hur stor är reliabiliteten och validiteten för intervjun?
Och slutligen – Vilket är intresseområdet som intervjun ska behandla? Ett intervjukoncept som
Kylén (2004) tar upp är panelintervju, detta sätt innebär att intervjun blir uppdelad i form av att
en person ställer frågor mot en respondent och den andra personen sköter anteckningar. Utifrån
denna studie har konceptet för panelintervju tillämpats men genom att spela in intervjuerna som
utförs för att sedan transkribera inspelningen.
Det vanligaste sättet att föra en intervju enligt Dalen (2008) är semistrukturerad. Detta innebär
att det finns en struktur för hur intervjun kommer att ske, det vill säga inom ramen för ämnet,
däremot är det en mer öppen variant som leder till att frågorna kan komma att diskuteras eller
byggas vidare på, detta har använts i denna studie.
3.4.2 Urval för intervju
I denna studie har intervjuerna skett med avdelningschefen och personal som arbetar inom
områden som studien berör. Personalen intervjuas för att kunna få en djupare förståelse för
arbetsrutiner

och

processer.

Detta

kan

sedan

underlätta

studien

om

hur

implementeringsprocessen kan gå till eller om det finns områden som kan vara problematiska.
Intervju med avdelningschefen är till största del för att få en förståelse för hur arbetet går till i
nuläget överlag även hur företaget planerar inför framtiden.
Problem som kan förekomma med detta val av metod kan vara personen som intervjuas, hur
väl personen känner till processerna samt hur personens åsikt är kring förändringen. Som
Srivastava (2011) menar är det de anställda på företaget som har en inverkan på hur arbetet ska
gå till inom vissa riktlinjer. Om personalen motsätter sig till förändring i arbetet kan detta bli
ett problem för att kunna genomföra studien.
3.4.3 Genomförande av intervjuer
Alla intervjuer som har utförts på kontoret har börjat med en kort inledning till varför den utförs
och en snabb presentation av vad intervjun kommer behandla för område. Efter introduktionen
är klar har jag beskrivit för respondenten om att intervjun kommer vara anonym, detta för att
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skydda identiteter. Jag har frågat om respondenten godkänner att intervjun spelas in för att i
senare skeende kunna transkribera den. Efter transkriberingen skickas materialet till
respondenten för att godkänna det för att sedan sammanfattas och användas i studien.
3.4.3.1 Intervju 1, Avdelningschef för order- och faktureringsavdelningen
Denna intervju utfördes utifrån konceptet panelintervju med semistrukturerade frågor som
ställdes till respondenten. En mobiltelefon användes som inspelningsmedium och detta är på
grund av att en panelintervju i normalfallet innebär att en person transkriberar allt som sägs
under intervjun. Detta kan vara problematiskt om det endast är en person som intervjuar.
Efter intervjun transkriberades och sammanfattades svaren (se under kapitel 4 och bilaga A).
Frågor som ställdes under intervjun handlade om hur och varför arbetet ser ut som det gör. Även
frågor om framtidsplaner om ett pappersfritt kontor och hur länge avdelningen har arbetat med
införandet.
3.4.3.2 Intervju 2 och 3, personal på order- och faktureringsavdelningen
Utifrån samma metod som användes för intervjun med avdelningschefen så introducerades
intervjun snabbt för respektive respondent. De två personerna som intervjuades var från
faktureringsavdelningen respektive orderavdelningen. Även här förklarade jag för
respondenten att intervjun sker fullständigt anonymt. Jag spelade in intervjun på samma sätt
som mot avdelningschefen mot förutsättning att respondenten samtyckte med att inspelning
kunde äga rum.
Under första intervjun intervjuades personen från faktureringsavdelningen. Frågorna som
ställdes mot respondenten var anpassade för hur personalen arbetar i dagsläget till skillnad från
intervjufrågorna som ställdes till avdelningschefen som var mer inriktad mot helheten på ABB
Components. På samma sätt ställdes intervjufrågorna mot respondenten från orderavdelningen
eftersom att se huruvida de två avdelningarna skiljer sig åt när det gäller upplägg av arbete och
syn på digitalisering.
Exempel på frågor:
•

Hur arbetar du/ni i dagsläget?

Denna fråga ställdes i syfte för att identifiera hur personalen arbetar i dagsläget och varför.
•

Hur ser du på att arbeta pappersfritt?
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Denna fråga ställdes för att se hur personalen ser på en sådan förändring, om det kan uppstå
komplikationer vid implementeringen eller om det är en förändring som personalen vill arbeta
med.

3.5 Föreslå alternativa lösningar
Under detta avsnitt kommer de alternativa lösningarna att presenteras, en tydligare bild om de
olika verktygen kommer senare under kapitel 4 Resultatet av genomförandet.
Det första verktyget som togs fram var en checklista som används för att få en tydligare bild av
vad som har avklarats i arbetet, detta kommer i form av att digitalt kunna checka av olika
punkter efter de är avklarade. För att underlätta arbetet för personalen anpassades detta program
för att kunna användas digitalt eller skrivas ut när allt är avklarat. Varför jag valde att göra så
är på grund av att implementering inte kan ske direkt utan i mindre steg.
Det andra verktyget som togs fram är till för att generera mallar för att enklare och snabbare
skriva ut ursprungscertifikat, dock tar detta inte bort papper från flödet men det effektiviseras.
Två felrepporteringsprogram togs också fram för att snabbt kunna rapportera fel och få statistik
på detta. För att kunna göra detta krävs ett standardiserat program där personal inte får skriva
egna rubriker och innebörder på felen, om fallet varit så blir det svårt att sammanställa data.
Detta tacklades med att använda sig av färdiga kategorier som personalen kan använda och om
det är specialfall kan kommentarer läggas in som stöd.
Det sista verktyget som togs fram var en dokumenthanterare. Programmet bygger på att
informationen som söks ska hämtas automatiskt. Det vill säga ett pull-flöde av informationen.
Därefter skapar programmet egna mappar och lägger till de dokument som tillhör ordern. Detta
program ska användas som ett verktyg till att införa ett mer digitalt flöde på
faktureringsavdelningen.

3.6 Jämföra nuläget med alternativa lösningar och välja en lösning
Genom att själv prova verktygen som är framtagna kan detta sättas i perspektiv till hur
personalen arbetade tidigare, personalen involverades även i processen av framtagningen då
programmet är till för att underlätta arbetet för dem. Programmet som fokuserades mest på var
dokumenthanteringsprogrammet

eftersom

detta

program

bygger

på

att

underlätta

digitaliseringen till skillnad från de andra programmen som kan användas både med papper och
digitalt. Även så leder de andra programmen inte till ett enklare arbete med det ger en bra visuell
bild av arbetet.
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3.7 Genomföra förändring
Implementeringen av verktygen som har blivit utvecklade har prövats av de anställda på
faktureringsavdelningen under löpande takt beroende på vilket av programmen som blivit
färdigställda först. Feedback och synpunkter som personalen har haft har tagits i åtanke och
programmet har ändrats utifrån önskemål. Minde justeringar görs i programmen för att ge större
klarhet och enklare användning.

3.8 Följa upp resultatet
Uppföljandet av resultatet har skett kontinuerligt. Detta beror på att verktygen måste prövas av
personalen för att få åsikter och feedback om vad personalen tycker om det nya arbetssättet.
Utifrån det kan verktygen anpassas efter önskemål.

3.9 Presentation och bearbetning av observationer samt intervjuer
Efter att ha observerat informationsflödena på faktureringsavdelningen togs ett flödesdiagram
fram för att lättare kunna illustrera och visualisera vilka områden i processen som använder sig
av pappersflöden. Data från observationerna antecknades för att sedan införas i ett digitalt
format som utvecklades till ett flödesdiagram. För att validera flödesdiagrammet uppvisades
det för personalen på faktureringsavdelningen för godkännande.
För att bearbeta data från intervjuer gjordes först en transkribering av de inspelade materialet.
Materialet sammanfattades utifrån mina egna ord och skickades till respondenten för
godkännande. För att presentera den data som tillkommit har den sammanfattade intervju
beskrivits i resultatkapitlet och en mer utförlig variant finns i Bilaga A och B.

3.10 Validitet och reliabilitet
Validitet för en fallstudie kan vara svår att visa då det kan bero på fallet för studien (Biggam,
2008). Detta är också för att validiteten för en fallstudie ofta ligger i det kvalitativa området
med observationer och intervjuer som metodval. Därför måste validiteten och reliabilitet ses på
ett annat sätt och inte värderas utifrån tillförlitlighet med uträkningar och siffror. Istället måste
processen för genomförandet beskrivas utförligt för att samma resultat ska kunna påvisas och
hur den insamlad data bearbetas. Enligt Gunnarsson (2002) ska den interna validiteten komma
ifrån tre olika områden. Där det första området är kommunikativ validitet som innebär
beskrivning av förståelsen, datainsamling och urval för studien. Sedan ska analysmetoden
beskrivas utförligt utifrån dessa punkter. Nästa område är deltagarkontroll som fokuserar på att
validera intervjuer och observationer med hjälp av exempelvis personal som varit delaktiga
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under datainsamlingen. Till exempel för att korrigera missuppfattningar vid en transkribering
eller genom att fråga personal om observationerna stämmer utifrån forskarens perspektiv.
I denna studie skickades den transkriberade sammanfattningen av intervjuerna till respektive
respondent för godkännande och eventuell korrigering av materialet så att det stämmer med
verkligheten och vad personen har sagt. Det sista området är triangulering som sätter flera
personers perspektiv på ett objekt eller ett område. Detta används i intervjuer genom att
intervjua personer som har olika synsätt på området för att sedan kunna utveckla dessa. I denna
studie valdes personer ut som ansågs ha olika synpunkter på pappersfritt arbete. Detta var för
att få ett bredare perspektiv på hur personalen uppfattar och tycker om området.
Extern validitet eller generaliserbarhet i denna studie definieras utifrån hur studien kan upprepas
på andra företag med liknande förutsättningar som ABB har haft för genomförandet. Om
förutsättningarna liknar kontorsmiljön på ABB Components kan liknande resultat påvisas med
mina framtagna digitala verktyg för att minska pappersanvändningen.

3.11 Hållbar utveckling
Denna studie kan grundas i olika dimensionerna av hållbar utveckling. De olika dimensionerna
består av ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet. I denna studie har två dimensioner varit
speciellt applicerbara. Dessa är ekologisk- och ekonomisk hållbarhet. Den ekologiska
hållbarheten kommer från att användandet av papper minskar och detta leder till mindre slöseri
i arbetet vilket också kommer in på ekonomisk hållbarhet. Eftersom att de minskade slöseriet
sparar tillgångar för företaget och som även ger en mindre påverkan på den ekologiska
hållbarheten (KTH, 2015).
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4 Resultatet av genomförandet

I detta kapitel kommer en djupare beskrivning av genomförandet av studien.
Detta kommer inkludera en nulägesbeskrivning och hur de framtagna
verktygen fungerar och vad de används till. En sammanställning av
intervjuerna kommer även att presenteras.

4.1 Nulägesbeskrivning
ABB har två huvudsakliga avdelningar när det gäller informationsflöden; orderavdelningen och
faktureringsavdelningen.

Området

som

behandlar

mest

papper

i

dagsläget

är

faktureringsavdelningen. Det beror på att det inte finns tillräckligt bra framtagna rutiner eller
verktyg i faktureringsprocesserna som kan bidra med tillräckligt mycket fördelar för att
genomföra arbetet digitalt.
4.1.1 Intervju med avdelningschef
Intervjun

nedan

har

sammanfattats

utifrån

transkriberingen

från

intervjun,

en

sammanställning från intervjun med intervjufrågor och avdelningschefens ord finns i bilaga A.
Idag arbetar ABB Components med implementering av pappersfria flöden för att säkerställa att
information når fram till rätt person och att det finns tillgänglig för flera personer.
Implementeringen bygger på att kontoret numera arbetar med så kallat Clean desk vilket
innebär att det inte ska finnas några saker kvar på skrivbordet efter att ett arbetspass är slut.
ABB Components har under ungefär en 10 års tid arbetat med att införa ett digitalt arbete i
större utsträckning. Några avdelningar kan idag arbeta helt digitalt, medan vissa avdelningar
inte har kunnat göra det eftersom det inte bidragit till fördelar i arbetsgången.
Förändringsarbetet har skett genom att en projektgrupp har undersökt möjligheter för hur
arbetet kan effektiviseras. Numera sitter personal från olika instanser från kontoret tillsammans
för att gemensamt kunna implementera förändringsarbetet. Enligt avdelningschefen har vissa
skillnader i arbetet uppkommit efter att fler delar blivit digitala, till exempel att mindre plats
går åt för att lagra dokument och vissa avdelningar har mindre behov av utskrift.
Problem som kan uppstå vid ett sådant förändringsarbete är att digitalt arbete inte alltid är
effektivare eller enklare att hantera. Detta gör att ett mer pappersfritt arbete måste generera
fördelar för användandet och inte bara göras för sakens skull. Digitalt arbete måste ge samma
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visualitet och flexibilitet som med papper, exempelvis att snabbt kunna lämna kommentarer på
ett ordererkännande för att underlätta för nästa person i kedjan.
Den framtida visionen, enligt avdelningschefen, är att ha ett helt pappersfritt kontor. Det gör att
fler digitala verktyg måste utvecklas för att kompensera pappersbehovet i arbetet idag. Detta
kan till viss del kännas problematiskt då ABB Components arbetar mycket med att hålla en
mänsklig kontakt mellan personalen. Denna försvinner mer då arbetet blir mer digitalt. För att
genomföra förändringen måste det finnas en balans mellan digitalt arbete och fortfarande ha
kvar kontakten mellan personalen.
Något som också finns i åtanke vid implementeringen är vissa miljöaspekter som kan tas från
lean-koncept – att inte slösa på resurser och att göra arbetet rätt första gången. Detta görs i ett
hållbarhetsperspektiv och därför är det viktigt att utveckla verktyg som kan minska på
pappersanvändandet och göra processer enklare.
4.1.2 Intervju med personal från order- och faktureringsavdelningen
Nedan finns intervjuer från order- och faktureringsavdelningen. Dessa är sammanfattade och
skrivna i löpande text. För att se intervjuerna med frågor och individuella svar se bilaga B.
Både order- och faktureringsavdelningen arbetar idag med både papper och datorer.
Processerna skiljer sig åt i vissa drag. Orderavdelningen hanterar inkommande order och
faktureringsavdelningen bokar transporter och håller kunden uppdaterad om leveranser.
Faktureringsavdelningen kan i dagsläget inte arbeta fullständigt digitalt då vissa processer
behöver papper för att kunna genomföra arbetet. Exempel på en process är utskrifter av
fraktdokument

till

expressleveranser

som

faktureringsavdelningen

har

hand

om.

Orderavdelningen kan arbeta helt digital då all information som kommer från säljavdelningen
är digital. Enligt respondenten från orderavdelningen så kan allt arbete ske digitalt då de inte
har några arbetsuppgifter som behöver information på papper. Respondenten från
faktureringsavdelningen menar istället att det inte finns tillräckligt bra förutsättningar för ett
sådant arbete. Detta beror på att de olika avdelningarna har olika arbetsrutiner som har olika
innebörder.
Däremot menar båda respondenterna från order- och faktureringsavdelningen att de vill ha ett
pappersfritt kontor så länge det finns tillräckliga fördelar med att arbeta digitalt och att rätta
verktygen finns för att göra det möjligt. Respondenterna är eniga om att i framtiden kommer
mängden papper att minska drastiskt eller helt försvinna. Respondenten från orderavdelningen
menar att införandet av ett helt digitalt arbete handlar om personens inställning till det.
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Faktureringspersonalen anser att det är på grund av området måste undersökas mer och verktyg
och processer måste vidareutvecklas för att detta ska fungera.
4.1.2 Orderavdelningen
Orderavdelningen arbetar till största del digitalt. Dock går detta inte i dagsläget att göra
fullständigt då avdelningen som arbetar med ritningar (orderkonstruktion) vill ha dokument i
pappersformat för att kunna genomföra arbetet på ett bra sätt. Även informationsflödet mellan
order- och faktureringsavdelningen har ett visst pappersflöde. Detta flöde involverar de order
som måste läggas in manuellt i bokningssystem för leveranser då det i dagsläget inte finns något
smidigare att skicka packningslistor med informationen som behövs.
4.1.3 Faktureringsavdelningen
Genom att observera hur de anställda på faktureringsavdelningen utförde sina vanliga
arbetsrutiner kunde ett processflödesschema utformas. Detta gjordes för att underlätta
visualiseringen för vad som har gjorts. Detta kommer att ge underlag för hur rutiner och
processer kan utvecklas i senare skeenden. I figur 2 syns det nuvarande flödet och vart papper
kommer in i flödet och varför. De olika stegen beskrivs i detalj för att lättare kunna förstå
processerna.
4.1.3 Faktureringsprocessen
I dagsläget följer arbetsrutinerna olika flöden beroende på vilken typ av order som behandlas.
I huvudsak finns det fyra olika faktureringssätt som tillämpas och dessa har subrutiner som blir
mer specifika beroende vad det är för typ av order. De olika typerna är om det ska vara
expressleveranser på paketet, skicka med biltransport eller med båt- eller flygtransport. Det
enda transportsättet som kräver pappersinformation i dagsläget är expressleveranser av gods.
Detta beror på att fraktdokument för leverans fästes på paketen som ska levereras. Resterande
transportsätt har potential att kunna användas med enbart digitala verktyg.
De olika flödena för transportsätten har kartlagts för att ge en visuell bild om hur flödet av
information ser ut i nuläget. Flödet som syns nedan (figur 2) beskriver olika leveranstyper.
I det andra och tredje informationsflödet handlar om hur processen går till för flyg- och
båttransporter, dessa är i dagsläget också en process som papper används i. Till största delen
används papper i detta fall för att ge en mer visuell bild av vart i processen uppdraget befinner
sig i eftersom en order med flyg- eller båttransport har en betydligt längre ledtid för
genomförandet än resterande transportsätt.
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Det fjärde transportsättet är lastbilstransport och detta sätt att transportera produkter behöver
inte ha pappersinformation för enkelt kunna leverera varor. Även på kontoret är det enklare att
hantera dessa på grund av att lastbilstransporter är i regeln de snabbaste orderna att boka
leverans till och fakturera.
Nedan presenteras figur 2 som visas de olika rutinerna för olika transportbokningar.

Figur 2: Flödesdiagram för faktureringsprocessen.

1. Uppstart av fakturering
I detta steg startas processen, med detta menas att en order väljs för att kunna faktureras.
2. Pappersburen order
Här är det första identifierade pappersflödet som tillkommer i faktureringsprocessen. Ett
ordererkännande läggs i ett ställ som sedan hämtas upp av personal på faktureringsavdelningen.
Papperna kommer från orderavdelningen eller från en av utlastningsenheterna. Detta beror på
vad det är för typ av order som ska bokas. Expressleveranser har ofta pappersburna
ordermappar.
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3. Digitalt inkommande order
De order som inkommer digitalt läggs över från ett internt system som håller koll på om ordern
är klar i produktion och godkänd att levereras. Detta system laddas ner och överförs till en
arbetsbok i Excel och detta styrs med ett makro för att det ska gå snabbt och lätt kunna
struktureras. Denna orderlista som genereras benämns ”listan”.
4. Ordern faktureras i ett ERP-system
Enterprise Resource Planning eller ERP är ett affärssystem för att hantera order eller
lagersaldon som finns i verksamheten. I detta steg faktureras ordern i ERP-systemet för att
saldot för orden ska dras från lagret.
5. Utskrift av faktura
När ordern är fakturerad i ERP-systemet skrivs ordern ut och läggs i en ordermapp.
6. Transportbokning
Transporten för godset bokas i ett separat system, här kan flödet ta olika vägar beroende på
vilken transport som kunden har valt.
7. Lastbilstransport
Lastbilstransporter är i detta fall ofta ett av det billigaste alternativet för att fakta godset
beroende på vart ordern ska levereras. Detta sker i stora drag till EU-länder eller inhemska
transporter, dock finns det transporter som går utanför. De order som har lastbilstransport
brukar ha ett enklare informationsflöde eftersom att dessa inte behöver samma typ av
lastningsdokument som styr huruvida dessa får levereras. Detta gör att papper i många fall kan
strykas från informationsflödet och dokumenten lagras digitalt direkt.
8. Båttransport
Båttransport är det transportalternativ som tar längst tid att slutföra, detta är på grund av långa
transporttider. Innan godset kan skickas måste fraktdokument från speditören skickas till
kontoret. Här kan också mycket av pappersinformationen som finns just nu tas bort då det inte
bygger på värdeskapandet i flödet, även för det redan finns digitala medel som kan användas
för att göra detta digitalt.
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9. Flygtransport
Flygtransporter är i regeln ett snabbt alternativ för att leverera gods, däremot inte det billigaste.
Här måste vissa fraktdokument finnas med då leveransen inte sker internt och skickas till en
flygplats för transport. Ett flertal av dessa dokument som används i fysiskt format idag skulle
kunna användas helt digitalt då digitala dokument skickas från speditören.
10. Expressleverans
Expressleveranser är i regel mindre artiklar såsom reservdelar eller saker som måste komma
fram till kunden snabbt. I denna process är det svårt att inte använda sig av papper då
fraktdokument för paket som skickas skrivs ut på kontoret för att sedan skickas till
utlastningsenheten. Detta skulle kunna göras pappersfritt men inte så att det gynnar helheten
eftersom att digitala fraktdokument måste skickas till utlastningsenheten för utskrift där istället.
Detta leder inte till att flödet har blivit pappersfritt.
11. Dokument skrivs ut för dokumentering
Efter att bokning av transport har skett skrivs en kopia ut av dokumenten som tillhör ordern.
Detta är allt ifrån fakturor som går till kunden samt transportdokument som skickas med ordern.
I dagsläget skrivs detta ut för att få en mer visuell bild av vad som gjorts tidigare för att enklare
hålla kolla på ordern om det skulle uppstå något problem i senare led. Detta kan i stora drag
göras helt digitalt genom att enbart spara alla dokument digitalt i en mapp i stället för att skriva
ut allting och lagra detta temporärt i ett fysiskt format.
12. Utskrift av fraktdokument
Vid utskick av expressleveranser (eller leveranser med kurir) måste fraktdokument skrivas ut
lokalt i dagsläget. Detta är på grund av att lådorna finns på en av utlastningsenheterna och det
finns inget syfte med att inte integrera utskriften med bokning av transport. Detta är för att
minska på ledtiden.
13. Bokning med extern partner
När godset är förberett i bokningssystemet tar en extern partner över för att boka transport med
rätt speditör.
14. Inväntar bekräftelse från extern partner
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När godset har fått godkännande från speditören skickas en bekräftelse från den externa
partnern, detta är oftast när det gäller flyg- och båttransporter.
15. Dokumenten sammanställs
Efter att alla processer är klara sammanställs alla dokument i en ordermapp.
16. Dokument från utlastningsenheten inkommer
När godset har blivit levererat från ABB Ludvika skickas ett dokument från utlastningsenheten
till kontoret på ABB Components. Detta används som ett bevis för att godset är upphämtat av
speditören. Dessa dokument ses ofta som en indikator att ordern är klar.
17. Ordern skannas in och lagras digitalt
Ordermappen skannas in i datorn och laddas upp i intranätet.

4.2 Framtagning av digitala substitut till papper
Genom att följa modellen som beskrivs i metodkapitlet kommer steg två, detta steg handlar om
att föreslå nya lösningar. I detta fall kommer nya lösningar betyda att papper i processerna ska
försöka minimeras. Utifrån nulägesbeskrivningen har ett processflöde tagits fram, där efter har
olika delar i flödet inkommande papper. Det är dessa som ska substitueras. För att tackla dessa
problem har olika Visual Basic (kommer från och med nu beskrivas som VBA) program tagits
fram för att minimera och eller ersätta papper. De olika programmen kommer beskrivas nedan.
4.2.1 VBA program 1: Checklista
Detta program ska ge en mer visuell blick av vad som har gjorts i de olika processerna, den är
utformad som en checklista för att få en känsla av att papper används och snabbt ge inblick av
vad som är färdigt. En exempel-fil för att illustrera syns nedan (se figur 3).
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Figur 3: Checklista.
Detta VBA program kan användas till alla inkommande order för faktureringsavdelningen till
skillnad från andra VBA program som har utvecklats under denna studie. Efter att alla punkter
som är färdiga har markerats kan detta enkelt sparas digitalt som en PDF-fil eller skrivas ut på
papper beroende på hur personen arbetar. Nedan illustreras en färdig utskrift (se figur 4).
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Figur 4: Checklista.
4.2.2 VBA program 2: Ursprungsdokument
Till vissa order krävs olika certifikat för att kunna få in gods genom tullar beroende på vilket
land som är i fråga. Dessa kräver Ursprungscertifikat, det vill säga dokument som påvisar för
tullen att godset är tillverkat av ABB i Ludvika.
Dessa dokument som används kan skrivas på för hand manuellt eller via ett dokument som
tidigare har används. Detta dokument var ett vanligt WORD-dokument som man var tvungen
att redigera varje gång det skulle användas. Detta ansågs enligt mig vara en process som kunde
göras betydligt snabbare men hjälp av VBA. Ett program togs fram som generar en mall som
kan användas som underlag för att snabbt och effektivt kunna skriva under ursprungscertifikat.
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I och med att underskrifter krävs är detta en av de få processer som inte helt kan digitaliseras i
dagsläget. Detta ses dock inte som ett problem då processen kan utföras snabbt och genererar
inte mycket papper (Se figur 5).

Figur 5: Ursprungsdokument.
Här fylls nödvändig information i och därefter genereras ett färdigt blad som kan användas som
underlag för ursprungsdokumenten (se figur 6).
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Figur 6: Ursprungsdokument.
4.2.3 Felloggning
Dessa felloggningsprogram som har tagits fram av författaren har utvecklats på grund av att det
inte fanns ett praktiskt system för att rapportera fel som uppstår. Detta gör att det inte blir
mycket uppföljning på problemen som kommer och att det kan vara svårt att presentera stora
mängder kvalitativa data som tidigare Excel-listor har använt. Detta gjorde att jag tog fram ett
standardiserat system där felen som rapporteras enkelt kan kategoriseras inom olika
problemområden. Detta gör att uppföljning blir lättare samt hur dessa problem ska prioriteras
beroende på hur stora kvantiteter som finna av problemen. Alltid när listan uppdateras läggs

25

dagens datum till i tabellen som lagrar fel. Detta är för att lätt kunna se om problemen ökar eller
minskar genom ett linjediagram som beskriver antalet problem.
4.2.3.1 VBA program 3: Felloggning (Interna problem)
Det interna felloggningsprogrammet använder sig av ett standardiserat format som användarna
får lägga till själva. Ordernummer och datum används för att kunna spåra ordern datum att för
att kunna se förändringar över tid. Det sista steget är att fylla i vilken typ av problem det är, där
finns två alternativ. Det första visar saldobrister i lager. Detta gör att arbetet stannar upp och
måste därför dokumenteras, samma sak gäller alternativ två. Om inte provningsprotokoll finns
på gods som skickas till kunden kan inte produktens kvalitet verifieras till kunden. Detta gör
också att ledtiden bli längre (se figur 7).

1

2

Figur 7: Felloggning, interna problem.

3

Pil 1: Användargränssnitt
Pil 2: Autogenererad lista
Pil 3: Autogenererad graf
4.2.3.2 VBA program 4: Felloggning (externa problem)
Med samma koncept som VBA program 3 använder detta också ett standardiserat val av
problem som har uppstått. Men detta program är lite mer utvecklat då det finns betydligt fler
förekommande fel. Se exempel nedan (figur 8).
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2

Figur 8: Felloggning, externa problem.

1

3

Även här skapas grafer för att illustrera hur frekvent problem uppstår.
Pil 1: Användargränssnitt
Pil 2: Autogenererad lista
Pil 3: Autogenererad graf
4.2.4 VBA program 5: Dokumenthanteraren
Syftet med detta program är att skapa en bättre visuell bild av vart i faktureringsprocessen man
befinner sig i, även vilka dokument som har tillkommit under arbetets gång. Detta görs genom
att importera dokument från en disk som används för att lagra bland annat ordererkännanden
och fakturor. Nedan syns framsidan av verktyget (figur 9). För att göra verktyget så lättanvänt
som möjligt läggs knappar in som sköter navigeringen mellan olika diskar och mappar. Även
genererar programmet hyperlänkar för att snabbt kunna komma till ordermappen i fråga.
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2

Figur 9: Dokumenthanteraren.
Pil 1: Användargränssnitt
Pil 2: Lista för att visa vad som är avklarat i processen
Tanken med programmet är att underlätta arbetet genom att minska sökandet efter dokument
och använda ett pull-flöde av den sökta informationen. Dokumenten sammanställs i ett
arbetsblad och checkas av. Av-checkningen ska ge en bild av vad som är färdigställt och vad
som inte är det. Detta är viktigt för att dokument inte ska försvinna i processen eller glömmas
bort. När dokumenten hämtas av programmet genereras en ny ordermapp där alla dokument
läggs in. Detta görs för att underlätta arbetet med digitala dokument. Ordermappen finns på en
disk som hela avdelningen har tillgång till för att andra ska kunna se vilka order som är
avklarade. När hela ordern är klar och alla dokument som måste finnas med är inlagda flyttas
ordermappen över till en annan mapp med färdigställda order och därefter kan flyttas över till
intranätet för att lagras digitalt.
Programmet arbetar även med att få inblick i vad andra på avdelningen har gjort i sina order de
hanterar. Detta är på grund av att om någon är borta från kontoret någon dag kan en annan
person färdigställa ordern även se vad som är kvar att göra.
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Detta program effektiviserar även faktureringsprocessen då det minskar transporten mellan
kopieringsrummet och arbetsplatsen då dokumenten sammanställs med ett knapptryck. Nedan
(figur 10) syns det nya informationsflödet för faktureringsavdelningen.

Figur 10: Nya processflödet.
I figur 10 är vissa av processerna rödmarkerade, dessa är processer som kan bli helt borttagna
från arbetet men också några är grönmarkerade. De grönmarkerade kan inte tas bort i dagsläget.
Den sista processen är gulmarkerad. Detta betyder att färre dokument behöver skannas in men
vissa kvarstår så det har blivit en minskning av pappersanvändandet med det har inte helt
försvunnit.
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5 Diskussion

Under detta kapitel kommer metoden, genomförandet och resultatet från
studien att diskuteras. Detta kommer vara utifrån varför jag har gjort vissa
val eller hur studien har blivit som den blivit. Reflektioner från resultatet
kommer att sättas i perspektiv från tidigare forskning som tagits upp i
tidigare kapitel.

5.1 Diskussion av metod
Valet av metoder grundas på hur genomförandet av studien har varit upplagt. Studien har varit
rent kvalitativ i datainsamlingen och hela arbetet kretsar runt hur man kan införa ett mer
pappersfritt flöde på ABB Components. Detta har gjort att vissa typer av datainsamling inte har
använts. I ett tidigt skede av studien fanns det planer på att använda en enkät som skulle skickas
till en större mängd personer på kontoret, men istället användes intervjuer för att få ut mer
information och lättare kunna gå in på djupet av problemet.
För att ytterligare validera resultaten från intervjuer kontra teori i denna studie skulle flera
personer kunnat intervjuas, dock ansåg jag att detta inte hade varit den bästa lösningen då det
är en tidskrävande process att transkribera den data som tillkommer och att intervjuerna tog
samma riktning i frågorna även fast tre olika personer på kontoret intervjuades. Vad som kanske
skulle kunna göras i detta fall är att jag skulle ha ändrat på intervjufrågorna för att få en annan
respons på dessa. Jag valde att inte skicka ut frågorna i förväg eftersom att jag ville att
respondenterna enbart skulle berätta om hur det ser ut just nu och inte hinna läsa på eller öva in
någonting inför intervjun. Detta är en aspekt som kan påverka resultatet, dock anser jag att de
svar jag fick var ärliga.
Observationerna byggde enbart på att se hur processerna gick till för att sedan göras om till ett
flödesdiagram. Detta hade förmodligen inte gått att göra på något annat sätt. Detta beror på att
det finns många olika flöden som pågår på kontoret och då måste man se hur personalen gör
och fråga varför för att förstå.

5.2 Diskussion av genomförandet
Mycket av genomförandet i denna studie handlar om att implementera och ta fram digitala
verktyg för att underlätta arbetet med pappersfria flöden. Detta har gjort att mycket av tiden
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som lagts ner i studien fokuserar på att utveckla program i VBA. Detta kan vara svårt att
beskriva i text eftersom att det inte direkt finns några mallar att följa vid framtagandet. Det kan
nog också vara svårt att sätta sig in i som läsare om man inte kan programmeringsspråk. Därför
har jag valt att enbart beskriva vad programmen gör och illustrerat med bilder för att förtydliga.
Genomförandet har också haft en ganska dynamisk struktur på upplägget, detta beror på att
vissa program är svårare att koda än andra, detta har gjort att det har varit många bollar i luften
hela tiden istället för att lägga fokus på bara ett program och fokusera på det.

5.3 Diskussion av resultat
Som Srivastava (2011) menar att det finns tre olika typ av människor på kontor och hur de
förhåller sig till digitala förändringar på kontor. Det har visat sig i denna studie att det enbart
stämmer till viss del. Personer som vill arbeta med papper istället för digitalt menar att det inte
finns tillräckligt bra verktyg i dagsläget för att jobba helt digitalt. Detta har varit huvudorsaken
till att arbetet med implementeringen i tidigare skeenden gått långsamt. Det som också visat sig
är att personal med större entusiasm till förändring mot det digitala har direkt börjat använda
datorn för att göra arbetet i stor utsträckning. Det gör att de personer som är mer skeptiska till
dessa koncept inte vill arbeta på det sättet innan det finns tillräckligt bra verktyg för att göra
det. Det som skapar problem med det här är att det finns två olika format på dokumenten som
är i flödet och som kan leda till att arbetet tar längre tid att utföra och det är därför det är viktigt
att alla på kontoret har ett liknande arbetssätt med dokumenthantering.
5.3.1 Diskussion av data
När ett papperslöst informationsflöde implementeras på kontoret kan det uppstå vissa
dilemman. I detta fall handlar det om vilka som är fördelarna med att använda pappersburen
kontra digital information. Utifrån intervjuerna som genomfördes beskrevs att fördelar med
papper är att det är väldigt flexibelt, man kan direkt ta anteckningar på papperna som senare
kan skickas vidare. Detta är en skillnad mot den digital varianten där man måste gå in i
dokumenten och redigera. På detta sätt förlorar det digital arbetssättet med en viss brist på
flexibilitet. Men papper tar utrymme på kontoret och är i detta fall bara ett temporärt medium
för att lagra information på innan det skannas in i datorn när ordern är slutförd. Detta genererar
mer arbete för faktureringsavdelningen och detta arbete är icke värdeskapande och ett
resursmässigt slöseri.
Däremot finns det många fördelar med att använda papper som informationsbärare. Varje gång
du går till kopieringsrummet får du en liten paus från datorarbetet och får arbeta lite mer fysiskt.
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Även att när du lämnar över ordermappen till nästa steg i kedjan finns det en människa bakom
den, inte bara ett knapptryck i datorn. Som avdelningschefen menade under intervjun, på
kontoret arbetar de mycket med mänsklig kontakt, att kommunicera och interagera med sina
kollegor för att göra arbetet så bra som möjligt. Dessa möjligheter har du inte via enbart datorn.

5.4 Diskussion av framtaget verktyg
Mitt framtagna verktyg, dokumenthanteraren gör att arbetet kan göras med färre papper i
orderkedjan. Detta grundar sig på processerna som använder sig av papper i dagsläget. Eftersom
att papper till stor del går att undvika i de flesta fallen i dagsläget gör att det måste finnas en
rutin som gör att det kan användas på ett enklare sätt. Detta gjorde att den nya rutinen hanterar
dokumenten som skapas, det vill säga fakturor och fraktdokument tillhörande ordern. Istället
för att leta rätt på dokumenten på olika diskar eller olika mappar kan dokumenten via ett pullflöde och ett knapptryck dras till en nyskapad ordermapp som gör att hanteringen blir betydligt
enklare. Programmet togs fram utifrån vad Wan och Chen (2008) menar. Att ett pull-system
med information är i regeln stabilare än motparten. Andra kriterier som Petersson et al. (2009)
menar att identifiera slöseri genom att kartlägga processer via ett lean-tänk. Dessa processer är
när papper tillkommer i orderkedjan.
Fördelar som tillkommer med användandet av mitt verktyg är att transporttider av information
minskar med användandet samt lagringen av ordermappar i stora drag försvinner. Som Kayikci
(2018) menar att digitalt arbete skapar en högre effektivitet på kontoret om personalen inte
behöver gå lika ofta till kopieringsrummet för att skriva ut dokument. Andra fördelar som
tillkommer med verktyget är att det skapar en högre synlighet i arbetet mellan personalen på
faktureringsavdelningen. Detta var en sak som efterfrågades och en av orsakerna som gjort att
mycket av arbetet består av papper. Detta beror på att tidigare har alla på
faktureringsavdelningen haft sina ordermappar uppställda så andra kan se vad som är gjort och
inte. Till exempel om någon skulle vara borta från kontoret kan andra gå in och hjälpa till med
det som är kvar att göra. Mitt verktyg tar det i åtanke då programmet strukturerar alla order i en
databas som alla har tillgång till och där syns vilka dokument som är färdiga och vilka som inte
är klara ännu.
Problemet med mitt framtagna program till ABB Components är att bara jag kan programmet,
så om jag inte är där och kan underhålla det om det skulle bli komplikationer kan detta skapa
problem med användningen av det. Dock kan programmet ses som en prototyp till ett mer
utvecklat och styrande program i framtiden som IT-avdelningen kan styra över. För nu finns ett
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grundkoncept för hur man kan arbeta på ett enklare sätt utan att använda papper i större
utsträckning i arbetet.
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6 Slutsatser

I detta kapitel framförs slutsatser i studien, vad studien har kommit fram till
och varför den har gjort det.

Informationsflödet mellan avdelningarna idag är en kombination av pappersburna och digitala
dokument som gör att arbetet inte når sin fulla potential. Detta beror på i stor utsträckning
att det finns olika typer av människor på kontoret. Vissa har ett högt engagemang till att
arbeta digitalt medan andra har en mer försiktig syn på det. Detta beror på vilka verktyg
som finns tillgängliga för att arbeta digitalt. Personer med ett högre engagemang till digitalt
arbete har snabbare kommit in i de rutiner som krävs av det digitala arbetet medan den andra
parten har fortsatt i det gamla arbetssättet då de inte ser någon mening i att arbeta digitalt
innan det finns fördelar med det. Detta tyder på att det måste finnas ett välutvecklat
system innan implementeringen av pappersfria flöden sker, och de olika arbetsuppgifterna
spelar in i hur implementering ska ske då olika rutiner kräver olika åtgärder.
På faktureringsavdelningen fanns det inga rutiner som gjorde digitalt arbete fördelaktigt och
pappersflödet stannade kvar där. Men om man istället tittar på arbetet på sälj- och
orderavdelningen fanns det istället inga fördelar med att ha papper i informationsflödet. För att
få implementationen att fungera till fullo måste det finnas ett system för hela avdelningen och
inte bara enhetsmässigt.
Eftersom att redan stora delar av kontoret arbetar digitalt har fokus legat på
faktureringsavdelningen. Verktyget Dokumenthanteraren har gjort att informationsflödet
förenklats. Detta gör att digitalt arbete kan ske på ett enklare sätt och ha en mer visuell bild av
vad som har avklarats i processerna och hur andra ligger till i sitt eget arbete.

6.1 Frågeställning
1

Hur

kan

ett

mer

standardiserat

arbetssätt

utvecklas

för

att

underlätta

implementeringsprocessen av ett pappersfritt flöde?
Om det finns rätt förutsättningar för att arbeta digitalt och arbetssättet bygger mycket på
datorhantering finns det alltid möjligheter att undvika pappershantering. För att förändra ett
befintligt arbetssätt måste det dock finnas en genomförbar plan och rätt verktyg. Verktygen ska
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finnas för att göra implementeringen möjlig och fungera på ett sådant sätt att fördelarna med
verktyget är större än fördelarna att använda papper.

2

På vilka sätt kan automatiserade digitala verktyg användas för att underlätta
implementeringsprocessen av ett pappersfritt flöde?

De sätt som finns för att underlätta implementering med hjälp av automatiserade verktyg är att
utveckla ett verktyg som kan organisera och sammanställa dokument och fortfarande ha kvar
en visuell bild av vad som är färdigt i processen. Detta leder till att mindre papper behöver
används i arbetet och detta resulterar till ett mer pappersfritt kontor. Det ger även möjligheten
att snabbare kunna navigera bland olika diskar som finns på intranätet och datorn.

6.2 Bidrag till forskning
Denna studie har visat att det går att införa ett mer pappersfritt kontor med hjälp av att utveckla
digitala verktyg för att underlätta implementeringen.

6.3 Begränsningar
Begränsningar som har varit i denna studie är att det enbart har varit baserat på en kontorsmiljö.
Detta gör att resultatet inte går att valideras på i ett bredare perspektiv. Detta beror på att de
framtagna verktygen måste anpassas efter andra verksamheter eller eventuellt andra delar av
ABB för att ytterligare kunna validera resultatet i studien.

6.4 Förslag på framtida forskning
Dessa förslag på framtida forskning kan ses som antingen individuella förslag eller så kan dessa
olika förslag kombineras.
Förslag 1: Validera resultatet av mina framtagna verktyg på andra företag eller avdelningar.
Förslag 2: Ytterligare undersöka möjligheter till att enklare kunna implementera pappersfria
flöden och hur man kan undvika komplikationer.
Förslag 3: Undersöka möjligheter att implementera ett liknande koncept av verktyg på andra
företag eller andra avdelningar på ABB.
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6.5 Avslutning
Avslutningsvis så måste det finnas fördelar med att arbeta digitalt, inte bara göra det för sakens
skull. Om det inte genererar fördelar så finns det inget syfte rent arbetsmässigt med att enbart
arbeta digitalt. Därför måste det finnas en väl utarbetad plan för införandet och verktyg för att
göra detta på ett smidigt sätt som gör att implementering blir lättare.

36

Referenser
Andersson, D., Andersson, L. M., Reilly, E. E., Knauf, L. E., & Gorrell, S. (2017).
Encyclopedia of feeding and eating disorders. (2017:s upplaga). Springer, Singapore.
Biggam, J. (2008). Succeeding with your master´s dissertation A step-by-step handbook.
Berkshire: McGraw-Hill Companies.
Cuylen, A., Kosch, L., & Breitner, M. H. (2016). Development of a maturity model for
electronic invoice processes, Electronic markets, 26(2), pp. 115–127. doi: 10.1007/s12525015-0206-x.
Dalen, M. (2008). Intervju som metod. Upplaga 1, Gleerups Utbildning AB, Malmö.
Denscombe, M. (2014). The good research guide for small-scale social research projects.
McGraw-Hill Education, Berkshire.
Eisenhardt K. M. (1989). Building theories from case study research. The academy of
management review. 14(4), pp. 532-550. Doi: 10.2307/258557.
Garg, R. K., & Jain, S. (2008). Impact of change management on competitiveness: A study of
small scale industry in Punjab. Global journal of flexible systems management, 9(2–3), pp.
55–60. doi: 10.1007/BF03396543.
Gunnarsson. R. (2002). Validitet och reliabilitet. Hämtad 2018-06-01 från
http://infovoice.se/fou/bok/10000035.shtml.
Hansson, S. O. (2007). Konsten att vara vetenskaplig (upplaga 1). Institutionen för filosofi
och teknikhistoria: KTH, Stockholm.
Hayes-Roth, R. (2006). Two theories of process design for information superiority: Smart pull
vs. smart push. Research paper, Naval postgraduate school Monterey California, Dept of
informational sciences.
Heide, M. (2002). Intranät – en ny arena för kommunikation och lärande. Doktorsavhandling,
Department of Sociology, Lund University Hämtad från
http://lup.lub.lu.se/search/ws/files/4872164/4436101.pdf.
Jobbsafari (2015). Tips till det papperslösa kontoret. Hämtad 2018-03-05 från
https://www.jobbsafari.se/cms/tips-till-det-papperslosa-kontoret?lang=sv.

Kayikci, Y. (2018). Sustainability impact of digitization in logistics, Procedia manufacturing.
21, pp. 782–789. doi: 10.1016/j.promfg.2018.02.184.
Kylén, J. A. (2004). Att få svar: intervju, enkät, observation. (Upplaga 1). Bonnier utbildning,
cop, Stockholm.
KTH (2017). Hållbar utveckling. Hämtad 2018-06-01 från https://www.kth.se/om/miljohallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainabledevelopment/hallbar-utveckling-1.350579.
Liker, J. L. (2009). The Toyota way - Lean för världsklass. (upplaga 1). Liber AB, Lund.

37

Lundgren, L. (2009). Intranätprojektet som blev ”uppdraget i vägrenen”:
Medarbetarkommunikationen kring ett nytt intranät (Rapport 2009). Hämtad 2018-05-10 från
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:272976/FULLTEXT01.pdf.
Nilsson, B., & Waldemarson A-K. (2016). Kommunikation: samspel mellan människor.
(upplaga 4). Studentlitteratur AB, Lund.
O’Connor, P. J., Jimmieson, N. L., & White, K. M. (2017). Too busy to change: High job
demands reduce the beneficial effects of information and participation on employee support.
Journal of business and psychology. Journal of business and psychology, 1(1). pp. 1–15. doi:
10.1007/s10869-017-9515-8.
Oettl, C. A., Beck, K., Raufer, M., Priglmeir, A. T., Böhm, M., & Krcmar, H. (2018). Zero
Email initiative: a critical review of change management during the introduction of enterprise
social networks. Journal of information technology teaching cases, pp. 1–12. doi:
10.1057/s41266-018-0033-y.
Oskarsson, B., Aronsson, H., & Ekdahl, B. (2013). Modern logistik – för ökad lönsamhet.
(Upplaga 4). Liber, Lund. (S. 170).

Palmer, R. C. & Caldwell, B. S. (2011). Improving computer-mediated information alignment
in production organizations. Journal of intelligent manufacturing, 22(1), pp. 89–99. doi:
10.1007/s10845-009-0281-y.
Petersson, P., Johansson, O., Broman, M., Blücher, D. & Alsterman, H. (2009). LEAN – gör
avvikelser till framgång! (upplaga 2). Part Media, Bromma.
Srivastava, A. (2011). Resistance to change: Six reasons why businesses don’t use esignatures. Electronic commerce research, 11(4), pp. 357–382. doi: 10.1007/s10660-0119082-4.
Wan, H. Da and Chen, F. F. (2008). A Web-based Kanban system for job dispatching,
tracking, and performance monitoring. International journal of advanced manufacturing
technology, 38(9–10), pp. 995–1005. doi: 10.1007/s00170-007-1145-2.
Yin, R. K. (2002). Case study reserach - Design and methods, clinical research. (upplaga 3).
Sage Publications, California.
Yoo, J. H., Lee, H. S. & Ko, J. W. (2011). Risk assessment and drawing information system
based change management. Korean journal of chemical engineering, 28(2), pp. 323–331. doi:
10.1007/s11814-010-0389-y.

38

Bilaga A
Intervju med avdelningschef, utförandet tog 25 minuter.
1. Varför har ni börjat arbeta med pappersfria flöden?
Detta är på grund av att säkerställa att informationen kommer fram till rätt personen och att det
ska finnas tillgängligt för fler personer. Även att kontoret numera arbetar med Clean desk som
innebär att det inte ska finnas några saker kvar på bordet efter att arbetspasset är slut.
2. När började ni att arbeta med pappersfria flöden?
Program för att arbeta digitalt har funnits i cirka 10 år redan, så grundkonceptet har funnits.
Sälj- och orderavdelningen jobbar redan mycket med digitala informationsflöden. Men alla
delar har inte kommit dit än.
3. Hur arbetar ni med införandet av ett pappersfritt kontor?
För att genomföra det här så har det funnits en projektgrupp som har undersökt hur det skulle
kunna användas på kontoret. Numera sitter det en tvärgrupp från olika instanser som arbetar
tillsammans för att genomföra det här.
4. Upplever du en skillnad på arbetet efter ni började tillämpa detta koncept?
Det har blivit skillnad efter att informationsflödet har förändrats. Skillnaden är att numera finns
det inte mycket dokumentation som är lagrade i pärmar och arkiv som tar upp utrymme. Utan
nästan allt finns lagrat digitalt.
5. Anser du att det finns problem med att införa dessa processer?
Problemen är som tidigare nämnt att det måste finnas fördelar med att arbeta digitalt inte bara
göra det för sakens skull. Eftersom att det är ingen standardproduktion som finns gör att det
måste finnas verktyg som kan användas för att få kommentarer från orderledare eller från
orderkonstruktion som är specialister på vad de gör och vet vad kunden vill ha. Det går inte
bara att lägga till detta på ett smidigt sätt digitalt och sätta påminnelser eller liknande. Det måste
finnas ett enkelt system som gör att man får samma öppenhet som på ett papper.
6. Hur tror du det kommer se ut i framtiden på kontoret? Om 5 – 10 år?
Eftersom att Clean desk används redan idag så kommer förmodligen detta att utvecklas ännu
mer. Bättre verktyg lär tas fram för att få det här att fungera. Men längre fram kommer vara ett
helt pappersfritt kontor. Allt handlar om att det ska finnas ett bättre sätt att hålla kolla på flödena
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för att genomföra detta. Fortfarande handlar det om att hitta balansen mellan att kunna arbetet
digital och inte förstöra kontakten mellan människor. Detta är eftersom att produkterna som
produceras är komplexa och mycket är specialanpassat. Ofta räcker inte datorn till när man
måste kommunicera med personal som hanterar dessa order. Det är därför papper finns kvar i
informationsflödet idag.
7. Förhåller ni er till hållbar utveckling?
Lean-koncept är någonting som vi arbetar med. I lean-sammanhang handlar det ofta om
produktionsmiljöer för att minska resursanvändning och göra jobbet rätt första gången.
Däremot går ju vissa av dessa koncept att använda sig av i ett tjänstemannasammanhang. Det
är därför programmen som utvecklas måste kunna anpassa. Där med checklistor som man måste
fylla i när arbetet är klart för att kunna gå vidare till nästa steg i processen och detta ska ju göras
för att man inte ska missa någonting som man ska göra.
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Bilaga B
Tabell B: Intervjuer med order- och faktureringspersonal. Intervjun med orderpersonal tog 6
minuter och intervjun med faktureringspersonal tog 5 minuter.
Respondent:
Frågor:
1.
Hur arbetar
dagsläget?

Orderpersonal:
du/ni

i Det börjar med att en order från
säljavdelningen kommer in, därefter
hanteras ordern och kunden hålls
uppdaterad om vad som händer tills
det är dags för leverans. Ibland
lämnas
ordern
över
till
orderkonstruktion om det ska vara
saker som är specialanpassade.
Orderkonstruktion vill använda
pappersformat på dokumenten som
kommer till dem. Detta beror på att
dem tycker att det blir lättare att
överblicka ritningar.
2.
Hur ser du på att arbeta I dagsläget finns allt på datorn som
pappersfritt?
behövs för att genomföra arbetet.
Detta gör att det inte finns någon
mening i att skriva ut det så länge
det går att organisera i digitalt.

3. Kan du tänka dig att jobba Det finns i stort sätt inga problem
mer digitalt än vad du gör idag?
med att arbeta digitalt på
orderavdelningen så det som är kvar
är att försöka införa det på
resterande avdelningar.
4.
Hur tror du arbetsplatsen Det finns en hel del papper i dag på
kommer se ut om 5 - 10 år?
kontoret, men flera börjar med att
arbeta papperslöst så papper
kommer nog försvinna helt i
framtiden.
5.
Här på kontoret har ni Allting handlar om viljan till
arbetat med införandet av ett förändring, vissa vill inte arbeta på
pappersfritt kontor ett tag. ett annat sätt än vad de gjorde
Varför tror du att det tar lång tid tidigare. Detta har förmodligen varit
att genomföra?
en del i varför det har tagit lång tid
att införa detta.

Faktureringspersonal:
Vi hämtar oftast upp ordern digitalt
men i vissa fall manuellt. Därefter
fakturerar vi ordern och bokar
transport till dem. Sedan skickar vi
dokument med kurir eller vanlig
post och sparar även alla dokument
i pappersform tills vi har fått in
papper från utlastningen som visar
att godset har blivit skickat.

I nuläget kan det vara jobbigt att
arbeta digitalt eftersom det inte
finns tillräckliga verktyg för att
utföra arbetet på ett bra sätt och det
gör att papper används tillsvidare.
Själva konceptet med att arbeta
digitalt är inget problem men det
måste kunna användas så det inte
blir svårare att hålla koll på vad man
tidigare har gjort.
Ja, men det måste finnas verktyg
som gör att det går att arbeta på de
sätten, vi kan inte ta fram ett system
när det finns arbete att göra
samtidigt.
Pappersanvändningen kommer att
minska. Detta beror på att fler
kunder väljer att enbart ha fakturor
digitalt och inte via brev.
Detta kan bero på att vissa saker inte
undersöktes tillräckligt när det
skulle börja införas. Detta har gjort
att vissa avdelningar har haft det
lättare än andra när det gäller
implementeringen. För att få det att
funka måste det finnas en plan för
att genomföra det, inte bara göra
det.

41

