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Abstract 
The aim of this thesis is to examine the records management in an enterprise in the private sector. The thesis dis-
cuss the process construction within the core business and how the employee interpreters its construction. Also 
the goals in the processes are discussed by their Quality Management System and what the employees sees as 
their goals in the processes. To understand how people manage their records the information culture is studied in 
different variations, for example in observations and in records management systems. 

The case study which has been examined is a multinational enterprise in the medical technology industry. The 
industry is characterized by regulations, such as Food and Drug Administration (FDA) and International Organi-
zation of Standardization (ISO). To put the findings in the thesis in a perspective the Swedish process oriented 
archival description is used as a counterpoint, to highlight similarities and contradictions with the aim of develop-
ing the different perspective in both private and public sector from an archival science point of view. The position-
ing is organization theory with the aim of process orientation and different ways to perform a process description. 
As a method to understand the organization and how the core business is assembled, a process description was 
created based on both the enterprise’s Quality Management System and the interviews performed. To overview 
the general records management in the enterprise, the employees were asked to perform a survey about their hab-
its and point of views about records management. 

The result of the analysis shows that the enterprise’s Quality Management System mainly describes their pro-
cesses in a way to achieve quality, requirements and efficiency. And not in a way that helps the employee to pre-
form records management in a sustainable and long-term way. A long-term storage is in this case study about 10 
years after the product has been out of production and in some few cases more. The thesis has shown that in many 
cases, only adequate solutions occur in records management in the enterprise, and this attitude is part of the in-
formation culture. Adequate solutions means that the enterprise still fulfills the regulations that FDA and ISO 
require. But the records management that’s part of their daily work routines can improve to prevent human errors 
and to ensure the quality of long-term storage. 
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Inledning 

Det sägs att vi lever i den digitala tidsåldern. Kommunikationen har gått från tele-
foni och brev till e-post, sms, sociala medier och chattapplikationer. Med de verk-
tyg som tekniken erbjuder kommuniceras och skapas information och kunskap 
mer än någonsin. Tekniken har möjliggjort för oss att ta del av information 
snabbt, vilket har skapat ett behov av att få tag i information snabbt. Trots denna 
utveckling har vi ändå svårt att lämna det trygga ”originalet” i pappersform 
bakom oss.  

Tom Sahlén beskriver den stora teknologiska förändring som har skett sedan 
industrialismens etablering på 1800-talet, som ett paradigmskifte. Det han syftar 
på med ”paradigm” är ”en mer svepande betydelse”, där den informationstek-
nologiska förändringen sedan datorns introducerades ingår. Även de förändrade 
arbetsvillkoren som dessa förändringar ger grund till, så kallad informationsför-
valtning, ingår i det paradigm som Sahlén tecknar upp.1 

Sahlén kallar detta paradigmskifte för arkivfunktionens kris och pånyttfö-
delse. Dokumenthanteringen kan inte utföras i efterhand som när det enbart hand-
lade om analog information på papper eller liknande. Den måste inledas samtidigt 
som när dokumenthanteringssystemet skapas eller omstruktureras. Där ska det 
fastställas vilka åtgärder som ska gälla under dokumentens livstid. Pånyttfödelsen 
handlar om att arkivfunktionen inte behöver utföras på en enskild plats som ar-
kivbyggnaden, utan arkivfunktionen är också en resurs som har blivit fördelad 
inom organisationen beroende på hur behoven ser ut. I den miljön förändras även 
behoven under tiden och därför utvecklas även arkivresursen. Det går därför inte 
att bedriva arkivfunktionen i administrativ isolering. Han menar alltså att arkiva-
riens kompetens måste samspela med andra kompetenser för att dokumenthante-
ringen ska fungera på organisationen, så som kompetenser som finns hos verk-
samhetsutvecklare, kvalitetsansvariga och IT-ansvariga.2 

Han menar att även om privat sektor inte är bunden av 2 kap 3 § Tryckhets-
förordningen, så måste de ändå fråga sig hur de ska hantera sina potentiella hand-

                                                 
1 Sahlén, Tom, Informationsförvaltning – I offentlig och privat sektor, Näringslivets arkivråd, Stockholm, 
2016, s. 38 
2 Sahlén, Tom, Sundqvist, Annelie (red), Kaos eller struktur – om modern dokumenthantering, Dokumentstyr-
ning i processorienterade organisationer, Dokument & arkiv nr. 3, Folkrörelsernas arkivförbund och Nä-
ringslivets arkivråd, Stockholm, 2005, s. 22 
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lingar och förbereda sig på vad deras framtida behov kan vara. För att förebygga 
och underlätta framtida sammanställningar och uttag av information måste de 
därför se till att handlingsslagen kan skiljas från processdokumentationen och 
processdata.3 

Tom Sahlén menar att det pågår en gradvis övergång till papperslös hantering, 
men att många organisationer inte har någon direkt policy för hur informations-
hanteringen ska gå till, eller hur den ska bevaras. Osäkerheten över om den digi-
tala informationen kan hanteras med samma krav på integritet och autenticitet 
som hos analoga original, är anledningen till att stora delar av arkiveringen och 
informationshanteringen i allmänhet ännu är pappersbaserad.4  

Arkivvetenskapen domineras av forskning kring offentlig sektor, men med 
den här uppsatsen vill jag undersöka den andra sidan av myntet – privat sektor. 
Närmare bestämt ett medicintekniskt företag och dess dokumenthantering ur ett 
arkivvetenskapligt perspektiv. Syftet med undersökningen kommer att preciseras 
närmare längre in i inledningen. 

Dokumenthantering sker i någon form i alla organisationer vare sig det är i of-
fentlig eller privat sektor, men det finns inte alltid någon arkivariefunktion när det 
kommer till företag och andra privata och/eller ideella föreningar. Det alla ändå 
har gemensamt är att det finns en organisationsstruktur som påverkar hur doku-
ment hanteras.  

I arkivlagen5 läggs mycket stor vikt vid det demokratiska uppdraget och att 
bevara och tillgängliggöra det nationella kulturarvet. För att kunna uppfylla detta 
måste det finnas en fungerande verksamhet där byråkrati och ineffektivitet inte 
borde vara ett problem. En privat verksamhet drivs inte alltid av ett lika stort de-
mokratiskt ansvar. De drivs istället ofta av att gå med vinst, eller ideella förening-
ar och organisationer som har andra syften. Men organisationsstrukturer och do-
kumenthantering har en avgörande roll i båda typerna av organisationer. Det finns 
förvisso andra skyldigheter som den privata sektorn måste ta hänsyn till istället, 
men det nationella kulturarvet och demokratiska uppdraget hör sällan till dessa. 

Uppsatsen ska undersöka ett företag inom privat sektor närmare som ett ex-
empel på hur det kan se ut i den medicintekniska branschen. Företaget kommer att 
benämnas som företag A. Undersökningen syftar till att analysera företagets do-
kumenthantering – vad som gör att den ser ut som den gör samt vilka problem och 
lösningar de har gällande dokumenthanteringen. För att undersöka detta kommer 
företagets olika system att analyseras, så som styrdokument och IT-lösningar, men 
också hur informationskulturen och branschen ser ut. 

                                                 
3 Sahlén, Tom, Sundqvist, Annelie (red), Kaos eller struktur – om modern dokumenthantering, Dokumentstyr-
ning i processorienterade organisationer, Dokument & arkiv nr. 3, Näringslivets arkivråd, Stockholm, 2005 
s. 38 
4 Ibid, s. 9 
5 SFS 1990:782 Arkivlagen 
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De sammanhang som företag ofta kommer i kontakt med arkivvärlden är i 
samband med behovet av lagringsutrymme uppstår eller om företaget upphör. Det 
finns även en viss drivande kraft av att bevara företags historia, vilket går att ut-
läsa av olika institutioner som tar emot företagsarkiv som folkrörelsearkiv och 
föreningsarkiv. 

Behoven kan alltså se olika ut i privat jämfört med offentlig sektor, men att 
det ena inte behöver utesluta den andra, vilket det i många fall inte gör heller. 
Som ett exempel finns ISO-standarden 15489 som är en internationell standard 
som syftar till ”… hanteringen av handlingar i alla format eller medier, skapad 
eller mottagen i en offentlig eller privat organisation i dess utförande av tjänster, 
eller individer som har till uppgift att skapa och förvara handlingar” [min över-
sättning].6 Denna standard är alltså en rekommendation och finns tillgänglig för 
alla typer av organisationer att applicera på sin verksamhet. Den inkluderar dock 
inte hanteringen av arkivmaterial, ”bara” implementering av en dokumenthante-
ringsstruktur som i många fall är en förutsättning för senare arkivering. ISO 
kommer att beskrivas ytterligare på sidan 30. Det bör också noteras att Tom Sah-
léns artikel7 som refererades till tidigare är skriven i ett näringslivssammanhang. 
Dessa standarder är inte enbart inrättade av offentlig verksamhet, regeringsbeslut, 
riksdagsbeslut och lagstiftning, utan har även influerats av privat sektor. 

Offentlig och privat sektor kommer inte att ställas emot varandra, men verk-
samhetsbaserad arkivredovisning kommer att användas som en kontrast för att 
belysa likheter och motsättningar med syfte att utveckla de olika perspektiven 
inom respektive sektor ur en arkivvetenskaplig synvinkel. Verksamhetsbaserad 
arkivredovisning är den redovisningsnorm av arkiv som råder inom staten sedan 
2009. Detta kommer att utvecklas vidare längre fram på sidan 15. 

                                                 
6 AS ISO 15489.1-2002 Record Management – General 
7 Sahlén, Tom, Sundqvist, Annelie (red), Kaos eller struktur – om modern dokumenthantering, Dokumentstyr-
ning i processorienterade organisationer, 2005 
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Syfte och frågeställning 

Undersökningens syfte är att klarlägga den digitala men också pappersbaserade 
dokumenthanteringen i ett medicintekniskt företag som verkar i flera delar av 
världen, men med fokusering på den svenska organisationen. Avgörande delar i 
organisationen har undersökts för att kunna förstå kärnverksamhetens doku-
menthantering, så som system, stödfunktioner och attityder kring dokumenthante-
ring inom verksamheten. Omvärldsfaktorer har undersökts också till viss del. 
Denna uppsats har undersökt dessa aspekter inom den privata sektorn. Dels på 
grund av den begränsade forskingen som finns inom arkivvetenskapen som berör 
just den privata sektorn, men också för att undersöka vilka problem och system-
lösningar som präglar dessa typer av organisationer. 

Undersökningen omfattar enbart ett företag, men med stöd av tidigare forsk-
ning och teorin anser jag ändå att det finns stöd i att kunna identifiera vissa ten-
denser som kan beskriva en bredare bild av den privata sektorns hantering av in-
formation. Företaget som undersökningen är baserad på verkar i den medicinstek-
niska branschen. Branschen är ett intressant undersökningsobjekt eftersom dess 
dokumenthantering är präglad av olika standarder som har utformats av olika or-
ganisationer och myndigheter, både nationella och internationella. Undersökning-
en har dessutom behandlat de olika mjukvarorna som används, eftersom systems 
egenskaper och funktioner säger hur dokumenthanteringen går till praktiskt till 
viss del. 

Dessa forskningsfrågor har undersökningen utgått ifrån: 
1. Hur arbetar ett företag i privat sektor för att uppfylla dokumenthante-

ringen utifrån de standarder som reglerar dess bransch? 
2. Hur ser huvudprocesserna ut i ett företag i den privata sektorn enligt 

dess styrdokument? Vilka olika typer av målfokus har dessa? I vilken 
mån är de kundfokuserade? 

3. Vilka typer av system används inom kärnverksamheten i ett företag 
för dokumenthantering? 

4. Vilken attityd har anställda på ett företag i den privata sektorn gente-
mot dokumenthantering? Sålunda hur ser informationskulturen ut? På 
vilket sätt påverkar informationskulturen ett privat företag? 



 9 

Disposition 

Teori kommer att behandla organisationsteori och dra paralleller mellan process-
baserad organisation och Riksarkivets (RA) införande av verksamhetsbaserad 
arkivredovisning. Men också kring begreppet process och hur det kan tolkas. 

Därefter kommer metod att redovisas där undersökningen består av en trian-
gulering, alltså en kombination av flera metoder för att täcka in flera infallsvin-
klar. De metoder som har använts har utgått från ett etnografiskt perspektiv, där 
undersökningen har varit förutsättningslös och haft en öppen approach med 
ostrukturerade intervjuer och observationer. Dessutom har en enkät skickats ut 
med syftet att ge en helhetsbild av all typ av dokumenthantering på företag A. 

Tidigare forskning kommer sedan att beskrivas, där undersökningar och pro-
jekt kring dokumenthantering kring små- och medelstora företag kommer att re-
dogöras. 

Undersökningsdelen kommer att inledas med ytterligare en dispositionsdel. 
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Teori 

Jag kommer att använda mig av organisationsteori och relatera undersökningen 
till olika processynsätt i och med att det är mer ett processfokuserat arbetssätt som 
organisationer arbetar i idag. Dessutom är det ett sådant sätt som Riksarkivet ar-
gumenterar för att statliga organisationer ska arbeta efter i och med införandet av 
verksamhetsbaserad arkivredovisning. Informationskultur och dess relation till 
företagskultur som är ett mer etablerat begrepp, kommer också att beskrivas. Teo-
ridelen inleds med en kort historiebeskrivning för att belysa de faktorer som har 
till viss del påverkat dagen organisationsteori. 

På 60-talet fick situationssynsättet (contingency theory) sitt genombrott inom 
organisationsteorin. Innan hade forskare arbetat för att skapa en generell teori som 
skulle kunna tillämpas på vilken organisation som helst. Med det här synsättet 
insåg organisationsteoretiker att samma organisationsformer, ledarskapsprinciper 
och belöningssystem inte fungerade i alla organisationer, alltså att det kunde vara 
antingen bra eller dåligt anpassat till situationens krav.8 På 80-talet fördjupades 
synsättet genom en ökad medvetenhet om bland annat kunskapsorganisationers 
speciella krav på organisation och ledning. Informationsteknologin (IT) skapade 
förutsättningar för den informationsbaserade organisationen.9 Mellan 1990 och 
2010 har det bland annat handlat om service- och kunskapsorganisationer, där inte 
bara produkter är en viktigt vara utan även tjänster är en viktig del i det moderna 
samhället. Produktionen av varorna har dessutom blivit allt mer kunskapsintensiv, 
alltså att företag säljer inte bara varan, utan även kunskapen som följer med pro-
dukten eller tjänsten.10 

Under den här tjugoårsperioden blir organisationer mer automatiserade och 
kunskapstäta, och är fortfarande en aktuell del i den organisationsteoretiska 
forskningen. Utvecklingen inom informationsteknologi och telekommunikation 
har påverkat organisationers utseenden och sätt att styras och samordnas på. Glo-
bala företag är ett nätverk av organisationer som kan kommunicera och samord-
nas på ett mycket effektivare sätt, de är så kallade informationsbaserade organi-

                                                 
8 Bruzelius, Lars H., Skärvad, Per-Hugo, Integrerad organisationslära, Studentlitteratur AB, Lund, 2011, s. 
61 
9 Ibid s. 65 
10 Ibid s. 66 
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sationer. Bruzelius och Skärvad menar att kunskap har blivit en av de viktigaste 
kokurrensfaktorerna för de moderna företagen.11 

Den bild som Bruzelius och Skärvad beskriver är en normativ bild av hur or-
ganisationsteori ser ut. Quim Burgué som i en recension av en studie om organi-
sationsförändringar i hälsovården, menar att det är viktigt att lyfta fram kritik för 
få en nyanserad bild av organisationsteori. Artikeln behandlar en undersökning 
där det undersöks hur och varför ett ”radikalt förändringsverktyg” [min översätt-
ning] har använts för att omvandla en komplex och politiserad organisation till en 
processfokuserad organisation. Forskarna frågar sig om en stor ”big bang”-
förändring kan implementeras inom en organisation under en kort tid. Det de ser 
en tendens av är att förändringsmetodiken och ambitionerna går från att ha varit 
grundliga och genomgripande, till att istället anpassas efter de redan existerande 
organisatoriska anordningar och relationer som finns inom organisationen. De 
menar alltså att det snarare blir mer en form av kontinuitet än förändring av orga-
nisationens processer och utövande, som ambitionen var i de fall som forskarna 
studerade. Det finns också exempel på hur processbaserade organisationer har 
influerats och formad av gamla och funktionella organisatoriska principer. Nyck-
eln är enligt forskarna att alla aktörer som är i den positionen att de kan förändra 
organisatoriska strukturer, måste både tro på behovet av att förändra de gamla och 
se möjligheten i att skapa de nya.12 

Genom att ha ett kritiskt tänkande kring organisationsstrukturen kan liknande 
observationer göras under min undersökning. Som hur företagets processer är 
formulerade och om organisationen har anpassats efter dessa eller om processerna 
präglas av äldre funktionella principer. 

Systemsynsättet 
För att kunna förstå varför dokumenthanteringen ser ut eller hanteras på ett visst 
sätt på företaget, måste jag sätta mig in i hur det går till på olika nivåer och på 
olika avdelningar eftersom kärnprocessen rör sig oftast över avdelningsgränserna. 
Bruzelius och Skärvad definierar systemsynsättet som att ”… beakta hela det 
komplicerade mönstret och samspel som formar en organisation.”13 De menar 
alltså att flera olika funktioner och aktörer i en organisation påverkar varandra på 
ett eller annat sätt. Därför är det viktigt att förstå samspelet mellan dessa för att 
kunna bedriva organisationsstudier, och i mitt fall för att förstå dokumenthante-
                                                 
11 Bruzelius, Lars H., Skärvad, Per-Hugo, Integrerad organisationslära, Studentlitteratur AB, Lund, 2011, s. 
69 
12 Brugué Quim, International Public Management Journal, ur: Reengineering Health Care – The Complexi-
ties of Organizational Transformation, Vol. 7, Nr. 1, Universitat autonoma de Barcelona (autonoma universitet 
i Barcelona), 2004, s. 134-136 
13 Bruzelius, Lars H., Skärvad, Per-Hugo, Integrerad organisationslära, 2011, s. 88 



 12 

ringen i organisationen. Det kommer jag att använda mig av när jag närmar mig 
företaget som en underliggande approach. 

Systemsynsättet är en möjlig grundläggande faktor i en kartläggning av en or-
ganisation, och därför kan det vara ett grundläggande synsätt när det gäller orga-
nisationsteori i stort vad man än vill kartlägga. Som till exempel efterstävar orga-
nisationer tidseffektiva och kvalitetsinriktade verksamhetsprocesser, och för att 
uppnå detta måste processerna beskrivas och analyseras som en helhet men också 
i sina delar.14 Bruzelius och Skärvad listar olika aspekter som kan undersökas för 
att man ska kunna förstå ett system, som en verksamhetsprocess eller en organi-
sation: 

• förstå systemet från flera perspektiv och utgångspunkter 
• förstå systemets relation till sin omvärld (miljö) och hur systemet inte-

ragerar med denna miljö 
• förstå systemets olika delar samt beroendeförhållanden (samband) och 

den ömsesidiga påverkan som finns mellan dessa delar 
• förstå hur systemet har vuxit fram och utvecklats och hur systemets 

nuvarande struktur och funktionssätt är beroende av händelser i sy-
stemets historia 

• förstå de ledande delsystemen, dvs. de delar som är mest avgörande 
för ett systems effektivitet, inlärningsförmåga etc.15 

För att ett system ska fungera och vara effektivt måste de olika delsystemen 
stämma överrens menar författarna. Till exempel om ett företag (system) ska fun-
gera måste alla delsystem i företaget stämma överrens, som när produkterna 
måste stämma överrens med kundens behov.16 Eller att dokumentationen måste 
vara fullständig för att stämma överrens med kvalitetssäkringen av produkten. 

Processbaserad organisation 
Den definition som Bruzelius och Skärvad har om processer eller verksamhets-
processer innebär att processen är ett ”… flöde av relaterade aktiviteter, som till-
sammans skapar värde för en organisations kunder…”.17 En process har två egen-
skaper, den har dels mottagare (kunder och/eller användare) men den går också 
ofta tvärs över organisatoriska gränser. Dessa gränser finns kanske inte alltid, men 
det finns ändå en viss tradition av att avgränsa organisationer i olika avdelningar, 
funktioner eller liknande. Processer kan också gå över externa gränser med sam-

                                                 
14 Bruzelius, Lars H., Skärvad, Per-Hugo, Integrerad organisationslära, 2011 s. 88 
15 Ibid s. 89 
16 Ibid s. 92-93 
17 Ibid s. 95 
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verkande organisationer. Även om det finns många processer i en organisation, 
finns det i regel inte fler än fyra till sex stycken huvudprocesser. Processer kan 
också delas upp i delprocesser och i den minsta beståndsdelen aktiviteter.  En 
process omfattas av många olika aktiviteter, som utförs på olika avdelningar och 
funktioner i en organisation. Detta gör det svårt för enskilda avdelningarna att se 
hela processen, då de främst fokuserar på den delen som de är ansvariga för. Med 
det synsättet prioriteras inte kunden eller användaren, utan funktionerna är oftast 
upptagna av andra mål. Vilket betyder att användar- och kundfokus blir lidande, 
och är inte hållbart ur konkurrenssynpunkt i längden. Genom att organisera sig 
längs processerna kan organisationer utveckla sin konkurrenskraft, och på ett 
bättre sätt uppfylla kundernas behov. Processbaserad arbetsorganisering behöver 
inte utesluta att en verksamhet även organiserar sig på ett mer traditionellt sätt. 

Processer kan delas upp i kärn- styr- och stödprocesser där kärnprocesser är 
verksamhetens syfte, alltså produktionen av den tjänst/produkt som kunden eller 
användaren köper. Styrprocesser är de som formulerar och styr riktlinjer och prin-
ciper samt följer upp verksamheten. Ofta är det inom ledningen (i en traditionell 
organisation) eller liknande som dessa processer existerar. Stödprocesser är de 
processer som stöttar de andra processerna och ser till att de fungerar, som eko-
nomi- och personaladministration.18 

Uppsatsen har undersökt en kärnprocess närmare där dessa begrepp som Bru-
zelius och Skärvad beskriver har använts. Jag har även analyserat hur kundfokuse-
rad processen är och vilka mål som finns, men också hur styr- och stödprocesser 
har för påverkan på kärnprocessen. 

En processbaserad organisation är det synsättet som Riksarkivet har applice-
rat på den nuvarande arkivredovisningen som statliga institutioner är skyldig att 
följa. Det är svårt att inte se likheter mellan Riksarkivets beskrivning och den 
skildring som Bruzelius och Skärvad redogör för. Mer om Riksarkivet och verk-
samhetsbaserad arkivredovisning kommer att utvecklas på sidan 15. 

Begreppet processorientering 
Göran Nilsson diskuterar kring begreppet processorientering inledningsvis i sin 
avhandling inom företagsekonomi. Han menar att det finns en viss förvirring 
kring vad som menas med begreppet, men att det istället är tydligare varför pro-
cessorientering har uppmuntrats till att introduceras, vilket kan upplevas som 
motsägelsefullt. Grunden till det är den ökande konkurrensen som tvingar företag 
att höja sin kundfokus och förbättra sin kvalitet. Andra faktorer som påverkar 

                                                 
18 Bruzelius, Lars H., Skärvad, Per-Hugo, Integrerad organisationslära, 2011, s. 252-253 
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drivkraften att använda sig av processorientering är den tekniska utvecklingen, 
samt kundernas behov och efterfrågan förändras i en snabbare takt.19 

Han uppfattar begreppet som en beskrivning av ett tillstånd och en föränd-
ring. Inte samtidigt men han upplever att processorientering används i båda bety-
delserna. Dock i hans undersökning definierar han begreppet som ett tillstånd. Det 
är alltså enligt hans definition ett organisatoriskt tillstånd med fokus på proces-
serna i helhet, och inte på de enskilda arbetsmomenten.20 

Vidare menar han att när processorientering ses som en förändring innefattar 
det ofta åtgärder som att processerna kartläggs, IT-verktyg identifieras och an-
svarsåtaganden definieras om nya processer identifieras. 21 I Olof Rentzhogs reso-
nemang menar han att processorientering som ses ur det samhällsvetenskapliga 
kunskapsområdet är en förändring över tiden, medan inom ingenjörsperspektivet 
definieras det som ett statiskt och standardiserat arbetssätt. Dessa sätt bör enligt 
Rentzhog kombineras, där processer bör standardiseras men även kontinuerligt 
utvecklas och förbättras.22 Nilsson menar ur ett företagsekonomiskt perspektiv att 
Rentzhog inte tar hänsyn till att optimera och anpassa processerna efter kunden, 
projektet eller ordern, utan bara fokuserar enbart på processbeskrivningens dyna-
mik och inte själva processens dynamik. 

Den definitionen som Rentzhog argumenterar för tilltalar inte Nilsson. Han 
ser processen som ett mer fritt förlopp som inte är knuten till någon struktur, 
alltså att processen är det som händer medan strukturer finns. Med det här tanke-
sättet ligger flexibiliteten närmare till hands menar han, eftersom fokus flyttas 
från strukturen och till aktören som utför processen istället.23 

För att få ett arkivvetenskapligt perspektiv, kan begreppet process jämföras 
med hur Riksarkivet ser på dess innebörd och vad deras definition är. Riksarkivet 
menar att begreppet process är en ”… avgränsad följd av aktiviteter som före-
kommer upprepat i verksamheten”.24 

I Riksarkivets arbete att införa den verksamhetsbaserade arkivredovisningen 
hos andra statliga institutioner, menar de att det är ett långsiktigt arbete som krä-
ver att definitionerna inte ska vara för snäva och detaljerade för att övergången 
ska vara realistisk. 

Riksarkivets föreskrifter angående verksamhetsbaserad arkivredovisning är 
kortfattad och enkelt formulerad för att det ska finnas utrymme för anpassning för 

                                                 
19 Nilsson, Göran, Processorientering och styrning – Regler, mål eller värderingar, Handelshögskolan, 
Stockholm, 2003, s. 20 
20 Ibid s. 22 
21 Ibid s. 23-24 
22 Rentzhog, Olof, Processorientering – En grund för morgondagens organisationer, Studentlitteratur, Lund 
1998, s.25 
23 Nilsson, Göran, Processorientering och styrning – Regler, mål eller värderingar, 2003 s.25 
24 RA-FS 2008-04 
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de statliga organisationerna, menar Lina Wiberg.25 Med de få men ändå existe-
rande instruktionerna från RA går det att utläsa en viss struktur som de rekom-
menderar, vilket inte helt samspelar med Nilssons syn på processer och processo-
rientering. Aktiviteterna som Riksarkivet hänvisar till skulle i så fall se olika ut 
från fall till fall enligt Nilsson när de anpassas till projektet, kunden (medborga-
ren) och ordern (beställningen). Mer om Riksarkivet och den verksamhetsbase-
rade arkivredovisning som de förespråkar kommer att beskrivas under kommande 
rubrik. 

I undersökningen av kärnprocessen kommer jag att ha en öppen approach för 
att försöka att identifiera hur begreppet process används, om det finns någon all-
män definition och om det är viktigt att definiera begreppet för företaget och dess 
organisation. 

Verksamhetsbaserad arkivredovisning 
2009 införde Riksarkivet inom statlig sektor verksamhetsbaserad arkivredovisning 
istället för det traditionella systemet allmänna arkivschemat,26 och implemente-
ringen av det nyare systemet pågår fortfarande på många håll. Verksamhetsbase-
rad arkivredovisning är mer anpassad efter en elektronisk informationshantering 
till skillnad från det allmänna arkivschemat som är mer anpassat för pappersbase-
rad arkivförvaltning. Syftet är också att föra arkivredovisningen närmare själva 
verksamheten. I samband med att ett dokument skapas ska det vara tydligt vad det 
är för typ av dokument, vilken del av verksamheten som dokumentet tillhör och 
hur det ska klassificeras.27 I Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) och Riksarkivets rapport Vägledning för processorienterad informations-
kartläggning menar de att alla organisationer idag bygger på komplexa informat-
ionsstrukturer. För att kunna uppfylla en systematisk informationssäkerhet krävs 
en fungerande infrastruktur för de interna och externa vägarna som informationen 
färdas, samt att dessa identifieras och beskrivs. Denna infrastuktur är särskilt vital 
som en grundläggande förutsättning för verksamhetsbaserad arkivredovisning. 

Anledningen till att informationsstrukturerna är så komplexa beror dels på de 
tekniska möjligheterna till lagring, sammanställning och kommunikation, men 
också det ökande antalet aktörer som deltar i verksamhetsprocesserna. En kart-

                                                 
25 Wiberg, Lina, Proveniensprincipen i den verksamhetsbaserade arkivredovisningen, ABM-institutionen, 
Uppsala universitet, 2012, s. 25 
26 RA-FS 2008:4 
27 Edquist Samuel, Sköld Olle, Towards the study of archival information systems: the case of process-based 
archival description in Swedish state administration, Uppsala universitet, 2016, s.3 
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läggning måste därför inkludera dessa externa aktörer och andra resurser utanför 
den egna organisationen som är involverade i informationsflödet.28 

Informationskultur 
Begreppet informationskultur beskriver Proscovia Svärd som attityden, normerna 
och värderingarna som anställda har i förhållande till information i organisation-
er.29 Den här beskrivningen går även att tolka som organisationskultur som har 
liknande preferenser. Mats Alvesson beskriver organisationskultur som ett kollek-
tivt fenomen som har vuxit fram över tid i en organisation, där ”… tankesätt, vär-
deringar och uppfattningar om saker och ting…” formas.30 

Svärd undersöker en kommuns informationskultur i Belgien där e-förvaltning 
(e-government) har införts för att på ett mer effektiv sätt tillgodose medborgares 
efterfrågan av information. Hon menar att det krävs en dokumenthanteringsstra-
tegi för att kunna hantera både information som skapas inom organisationen men 
också information som kommer utifrån. De flesta förvaltningar förespråkar en 
informationsteknologisk (IT) lösning som genomsyrar organisationen. Införandet 
och/eller användingen av olika IT-lösningar påverkas i allra högsta grad av in-
formationskulturen, alltså av de anställdas attityder, värderingar och normer 
gentemot informationsförvaltningen inom en organisation. I slutändan påverkas 
dessutom affärseffektiviteten. Dessa faktorer bortses ofta ifrån, menar hon, trots 
att dessa i många fall är ett väsentligt hinder i implementeringen av system.31 

I Harpers undersökning upptäcker han en annan typ av informationskultur, el-
ler Found culture som han uttrycker det, som inte har en elektronisk anknytning. 
Anställda fick sina rapporter granskade och ”rättade” av en avdelning vars uppgift 
är att granska rapporter, vilket fick de anställda att känna sig som att de behandla-
des som skolbarn. De anställda tyckte det var onödigt att deras rapporter granska-
des så noga för de ansåg att det ofta handlade om småfel som inte gjorde någon 
skillnad. I många fall handlade det om användingen av de standardiserade mallar-
na som inte hade gjorts på ett korrekt sätt, eller mindre fel som inte påverkade 
rapportens innehåll mer än stilmässigt. Det var alltså inte innehållet i sig som 
granskades utan hur rapporterna utformades och formulerades.32 

                                                 
28 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) & Riksarkivet (RA), Vägledning för processoriente-
rad informationskartläggning, publ.nr: MSB493, 2012, s. 9 
29 Svärd, Proscovia, The Impact of Information Culture on Information/records Management, University of 
Amsterdam, Faculty of Humanities, Amsterdam, Nederländerna, 2013, s. 6 
30 Alvesson Mats, Organisation och ledning – ett något skeptiskt perspektiv, Studentlitteratur AB, Lund, 
2013, s. 113 
31 Svärd Proscovia, The Impact of Information Culture on Information/records Management, 2013, s.6 
32 Harper H. R. Richard, Inside the IMF – An Ethnography of Documents, Technologoy and Organisational 
Action, Academic Press, London, England, 1998, s. 245-246 
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I undersökningen kommer jag att använda mig av Svärds definition av in-
formationskultur för att försöka att urskilja attityder, värderingar och normer an-
gående informationshantering. Detta är särskilt relevant för undersökningen ef-
tersom det företaget jag ämnar undersöka har en e-förvaltning enligt hennes defi-
nition, där dess IT-lösning är väl integrerad i organisationens kärnverksamhet. 

Gunilla Widén-Wulff menar att informationskultur inte har med maskiner att 
göra utan det är snarare ett informationseffektivt sätt som människor hantera in-
formation på. Widén-Wulff menar att informationskultur är en del av organisat-
ionskulturen, där det beror på hur organisationssituationen ser ut. Hon menar 
också att de formella informationssystemen, allmän kundskap samt individuella 
informationssystem utgör en del av informationskulturen.33 

Ett angränsade begrepp är knowledge management, alltså kunskapshantering, 
som Kenneth Tombs menar har analyserats som ett möjligt sätt för informations-
hantering att bli mer greppbart, där teknikutvecklingen har varit ett sätt att kon-
kretisera det. Knowledge management uppfattas som något passivt, alltså att det 
är kunskap samlad på hög men med potential att upplysa – ungefär som ett arkive-
ringsskåp.34  Medan ordet kunskap innebär att man aktivt tar del och/eller lär sig 
av något på ett personligt plan.35 Tombs menar att knowledge management är nå-
got man upplever och förstår känslomässigt, vilket är det som gör att knowledge 
management är ett effektivt verktyg i en organisation som ofta kan upplevas kao-
tisk och ologisk. Knowledge management och informationshantering har kommit 
varandra närmare, genom att knowledge management har kopplats samman med 
elektroniska lösningar. Men även genom hur strukturer i informationshantering-
ens fastställs, där tillvägagångssättet bygger på hur man faktiskt gör i praktiken, 
men också på konflikter och omvärldsfaktorer.  

Han menar att knowledge management borde ha en självklar plats som affärs-
verktyg i en verksamhet, och inom framtida forskning men då inom doku-
menthantering.36 Den här kunskapshanteringen som Tombs beskriver knyter an till 
Svärd sätt att se på informationskultur. Dessa sätt att se på kunskap av en medlem 
i en organisation grundar sig i hur informationskulturen utformas och vilka värde-
ringar och attityder som värdesätts eller inte. Dock kommer inte knowledge ma-
nagement används som begrepp i uppsatsen. 

Informationskultur kan även komma i uttryck i andra sammanhang än i just 
IT som Svärd nämner. Branschen som ska undersökas präglas av strikta medicin-

                                                 
33 Widén-Wulff, Gunilla, Information Research, “Business information culture: a qualitative study of the 
information culture in the Finnish insurance business", 5(3), tillgänglig: http://informationr.net/ir/5-
3/paper77.html  
34 Tombs Kenneth, Knowledge management is dead: long live records management, Record Management 
Journal, volym: 14, nr.: 2, 2004, s. 90 
35 Nationalencyklopedin, kunskap. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kunskap (hämtad 
2017-04-24)  
36 Tombs Kenneth, Knowledge management is dead: long live records management, 2004, s. 93 

http://informationr.net/ir/5-3/paper77.html
http://informationr.net/ir/5-3/paper77.html
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kunskap
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tekniska standarder, vilket medför att det krävs en sorts kontroll för att se till att 
dessa krav uppfylls. Undersökningen kommer därför att se om det går att tyda en 
informationskultur som speglar denna kontroll, och hur de anställda upplever och 
hanterar de detaljstyrda kraven. 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis är den teoretiska delen kring arkivteori när det gäller privat 
sektor begränsad och inte belyst i lika stor utsträckning som inom offentlig sektor. 
Därför kommer undersökningen att utgå från ett organisationsteoretiskt perspektiv 
med fokus på processorientering. Dessa frågor samlas under begreppet informat-
ionsförvaltning som speglar dagens arkivering på ett bättre sätt. Alltså att inform-
ation förvaltas medan det dagliga arbetet pågår, som i slutändan skapar till viss 
del en automatiserad arkivering och förvaring av information. Sahlén menar att 
oavsett ålder eller användarfrekvens av information är den ”… lagrade informat-
ionen ett materiellt avtryck av pågående eller upphörda verksamheter i organisat-
ionen.” Den är alltså ett bevis för att någon transaktion, aktivitet eller process har 
skett, vilket skapar och styr informationens värde. Det går att sätta informationen 
i sammanhang för att förstå dess innebörd, och därmed att värdera den. Detta kan 
skapa värde åt fler än för bara dem som producerat informationen, för att till ex-
empel förstå en process eller olika aktiviteter i en process.37 

                                                 
37 Sahlén Tom, Informationsförvaltning i offentlig och privat sektor, Dokument och arkiv nr. 6, Näringslivets 
arkivråd, Stockholm, 2016, s. 96 
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Metod 

Undersökningen har ett etnografiskt tillvägagångssätt som består av en kombinat-
ion av flera metoder för att täcka in flera infallsvinklar. De metoder som har an-
vänts har utgått från ett etnografiskt perspektiv, där undersökningen har varit för-
utsättningslös och haft en öppen approach med ostrukturerade intervjuer och ob-
servationer. En enkät skickades ut i syfte att ge en generell bild av hur anställda 
på företag A upplever hur deras dokumenthantering fungerar och ser ut. 

För att fallstudien skulle kunna genomföras krävde företag A anonymitet. 
Därför är företagsnamnet anonymiserat och likaså de länder som företaget har 
kontor i. Dock är inte de system och bransch-termer för olika typer av dokument 
anonymiserade, för att det ska bli enklare att sätta sig in i empirin. Detta har även 
stämts av med företag A för att säkerställa att inga sekretessöverskridanden har 
skett. 

Som en del av uppsatsens undersökning har jag kartlagt kärnverksamhetens 
informationshantering hos företag A, där en av huvudprocesserna har undersökts 
närmare. Kartläggningen har inspirerats av Sahléns tankegångar, och har utgjort 
en del av den metodiska utgångspunkten och fungerat som en vägleding. 

Enligt Sahlén är dessa tre faktorer nödvändiga när det kommer till verksam-
hetsanalys och utveckling av dokumentplan: 

• Ledningen, och de som känner organisationen och verksamheten. 
• Kärnprocessen, representanter från varje basverksamhet där doku-

mentationen behövs, produceras och hanteras. 
• Arkivansvarig, kvalitetsansvarig och IT-ansvarig. 

Hur detaljerad arbetsfördelningen och ansvarstagandet är i gruppen beror på hur 
stor organisationen är. Ju större organisation desto mer fixerad projektorganisat-
ion med uttalande ansvarsområden och roller.38 

Enligt Sahlén är kunskap om verksamhetens processer och aktiviteter en 
grundläggande faktor i arbetet som informationsförvaltare och informationssäker-
hetsansvariga, men är minst lika viktig för organisationens ledning, verksamhets-
ansvariga och systemförvaltare. Utgångspunkten är alltså att skaffa sig en bra bild 
av nuläget, för att kunna utvärdera och undersöka vilka moment som fungerar bra 
                                                 
38 Sahlén Tom, Sundqvist Annelie (red), Dokumentstyrning i processorienterade organisationer, 2005, s. 39 
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eller mindre bra.39 Att dela upp verksamheten i ledning, verksamhetsstöd och 
kärnverksamhet är något som både Sahlén40 och RA41 förordar, där båda syftar till 
en kartläggning av en hel organisation för att ta fram en klassificeringsstruktur 
som kan användas inte bara till utveckling och förbättringar, men också som en 
grund i en bevarande- och informationshanteringsstrategi. 

Den här uppsatsen har fokuserat på kärnverksamheten för att det är från kärn-
verksamheten som organisationer utgår ifrån, alltså själva syftet med verksamhet-
en. Stödverksamheten och ledning är kärnverksamheten beroende av för att fun-
gera, men dessa har syftet att leda och stödja kärnverksamheten. Just i den här 
organisationen som företag A representerar är det viktigt att prioritera den mer 
”betydelsefulla” informationshanteringen som finns i kärnverksamheten. De 
andra delarna av verksameten kommer inte att utebli i beskrivningen eftersom de 
också påverkar dokumenthanteringen på andra sätt. Dock kommer enbart rele-
vanta delar av organisationen att tas upp i empirin för att ge en tillräcklig men inte 
för vid bild av dokumenthanteringen, för att beskrivningen inte ska bli för kom-
plex och ogripbar. 

Med tanke på företags A:s komplexitet i dess kärnverksamhet har ”typiska” 
och rutinbetonade processer kartlagts som har givit en övergripande nulägesbild. 
Ledningen och stödverksamheten finns onekligen till för att leda och stödja kärn-
verksamheten, vilket betyder att kärnprocesser många gånger överskrider organi-
satoriska gränser, vilket också har tagits i beaktande under kartläggningen.42 

Sahlén sammanfattar kartläggningsmodellen så här: 
1. Modellens objekt är verksamheten, inte organisationen. 
2. Modellen utgår från tre verksamhetstyper: ledning, verksamhets-

stöd och kärnverksamhet. Dessa redovisas i en heltäckande pro-
cessarkitektur. 

3. Varje verksamhetstyp delas in i verksamhetsområden, process-
grupper och processer. 

4. På processnivå identifieras ofta en huvudprocess som realiserar 
uppdraget. Huvudprocessen kan bestå av flera processer (pro-
cessmiljö) som samverkar. 

5. Processen består av aktiviteter. En aktivitet är en eller flera trans-
aktioner (händelse eller steg) i processen. 

6. Alla verksamhetsområden, processgrupper och processer inleds 
med en beskrivning av ledningsfunktionen. I beskrivningen förs 
aktiviteter och verksamhetsinformation som rör verksamhetens 
uppdrag, ledning, styrning och organisering. 

                                                 
39 Sahlén Tom, Informationsförvaltning i offentlig och privat sektor, 2016, s. 96 
40 Ibid s. 98 
41 RA-FS 2008:4, s. 3 
42 Sahlén, Tom, Informationsförvaltning i offentlig och privat sektor, 2016, s. 101 
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7. Ledningsfunktionerna fungerar också som ingångar till klassifice-
ringsstrukturens strukturenheter. Varje funktion beskrivs i den 
mån som det krävs för att upprätthålla klassificeringsstrukturens 
kvalité (metasystemet).43 

Eftersom det är kärnverksamheten som undersökningen har analyserats har inte 
punkt 2 uppfyllts helt, utan enbart de mest relevanta delarna från ledning och 
verksamhetsstöd ingår i den ”arkitekturen”. Punkt 4 har tillämpas. På grund av 
avgränsningsskäl har inte de övriga punkterna tillämpats. 

Ett etnografiskt tillvägagångssätt 
I min undersökning av företag A har jag haft en förutsättningslös approach likt 
Richard H. Harper där han har ett etnografiskt perspektiv och anpassar sitt sätt att 
närma sig organisationen allt eftersom. 

Harper har i sitt etnografiska perspektiv blivit influerad av flera trender inom 
forskningen som bland annat den sociala inverkan av datoranvändning. I den 
forskning som han har tittat på har forskarna förutom datavetenskap som bak-
grund, också social psykologi och förvaltningsvetenskap (management science) 
som ämnen. Även trender som finns inom organisationerna själva, som deras erfa-
renheter och förändrade attityder kring datasystem. Han menar att organisationer-
na på 60- och 70-talet lämnade över allt till systemutvecklare och säljare, vilket 
resulterade i en del misstag. Men genom dessa erfarenheter kan de ha en mer re-
sonlig och förstående ståndpunkt gentemot vad som kan förväntas, och är mer 
öppna till förslag på lösningar som de kan tänkas behöva.44 

I och med den här attitydförändringen började organisationer att ta sin organi-
sationskultur på ett större allvar, vilket är en reaktion på användares acceptans 
kring ny teknologi. I samband med utvecklingen kring affärsanalyser framhävs 
förbättringar av organisationskulturen som en gynnsam strategi.45 

Harper undersöker bland annat informationshanteringen bland handläggare på 
företaget the Fund, som arbetar med analysering av ekonomisk data. Till att börja 
med ville han sätta sig in i deras arbetsuppgifter, och bad de han intervjuade att 
beskriva deras jobb. Beskrivningarna var luddiga och innehöll inga konkreta ex-
empel på arbetsuppgifter, utan enbart egenskaper som var viktiga i kontoristens 
arbete. Harper studerade även en introduktionsmanual där dessa abstrakta be-
skrivningar utvecklades något, men där arbetet fortfarande behandlades på ett mer 

                                                 
43 Ibid s. 99 
44 Harper, H., R., Richard, Inside the IMF – An Ethnography of Documents, Technologoy and Organisational 
Action, Academic Press, San Diego, California, 1998, s. 52 
45 Ibid s. 58 
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övergripande och generaliserande sätt.46 När han kommer närmare handläggarna 
kommenterar de istället det analytiska ramverket och modeller (som de använ-
der), och om de fördjupar sig i sin diskussion pratar de om olika verktyg som de 
använder sig av i framställningen av dessa modeller. Han menar att det han får 
reda på är fortfarande ytligt, men att det är något som forskare får räkna med i de 
första mötena med anställda på en arbetsplats. För att få reda på vad de faktiskt 
gjorde var han tvungen att formulera om sina frågor.47 

Harpers erfarenheter har använts i arbetet med insamlandet av material, där 
hans reflektioner har varit användbara i framförallt intervjusammanhang. Till 
skillnad från Harper, har en viss förkunskap om företag A anskaffats innan under-
sökningen, men dock inte en detaljerad insyn i hur kärnverksamheten fungerar. 
De tidigare erfarenheterna kommer att beskrivas under nästa rubrik. 

Förkunskaper om företag A – Ett inifrånperspektiv 
Innan undersökningen genomfördes praktiserade jag på företag A:s kvalitetssäk-
ringsavdelning under fem veckor. Där erhöll jag förkunskaper om hur den avdel-
ningen arbetade med dokumenthantering som en stödfunktion till kärnverksam-
heten. Mycket av den här kunskapen skulle kunna betraktas som mer intern in-
formation, vilket jag inte skulle kunna få ut av en helt objektiv undersökning. 
Förutom kunskapen om avdelningen i sig, fick jag en bra bild över hur organisat-
ionen ser ut och vilka avdelningar som finns. Jag blev efter en tid accepterad av 
gruppen, men erhöll ändå en viss distans. Min handledare på arbetsplatsen presen-
terade ett problem kring en specifik process som avdelningen hade, som jag sedan 
skulle försöka att ta fram en lösning till. Jag hade alltså ett eget projekt under 
praktikperioden där problemlösningen skulle bygga på mina kunskaper som jag 
hitintill hade införskaffat från utbildningen. Distansen som jag upplevde grundar 
sig i att jag inte var delaktig i någon av de andras arbetsuppgifter, utan jag deltog 
mestadels som en observatör på avdelningsmöten och liknande. Som Philip La-
lander beskriver om Chicagoskolan där forskare närmade sig människor i utsatta 
områden och får tillslut ett inifrånperspektiv. Med ett inifrånperspektiv menar 
Lalander att forskarna blev efter ett tag accepterade av omgivningens aktörer, och 
interagerade, skapade relationer och deltog i deras aktiviteter.48 Företag A kom-
mer att presenteras närmare under undersökningsdelen. 

                                                 
46 Ibid s. 162 
47 Harper, H., R., Richard, Inside the IMF – An Ethnography of Documents, Technologoy and Organisational 
Action, 1998, s. 164-165 
48 Lalander Philip, Ahrne Göran (red.), Svensson Peter (red.), Observationer och etnografi, Handbok i kvalita-
tiva metoder. Malmö: Liber, 2011, s. 96 
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Enkät 
En enkätundersökning har gjorts för att få en övergripande bild av företag A och 
dess anställdas relation till dokumenthantering. Företaget har 83 anställda på Sve-
rigekontoret enligt senaste årsredovisningen, var av 35 deltog i enkätundersök-
ningen. Jag använde mig av en elektronisk enkät eftersom de anställda till stor del 
sitter vid datorn under en arbetsdag och har tillgång till sin e-post även utanför 
jobbet. De flesta frågorna har svarsalternativ för att öka benägenheten att svara på 
enkäten, men på vissa frågor ville jag ha exempel på de anställdas praktiska erfa-
renheter. En av nackdelarna är att missförstånd lätt kan uppstå när forskaren inte 
finns tillgänglig för förtydligande.49 

Intervjuer 
Arbetet med kartläggningen baseras på intervjuer av anställda som arbetar daglig-
en i verksamheten. Undersökningen bygger på sex intervjupersoner och en 
gruppintervju med fyra deltagare. Sammanlagt har åtta intervjuer gjorts varav en 
person intervjuadades två gånger. Informanterna valdes dels utifrån mitt syfte att 
undersöka en av kärnverksamheterna, där en gatekeeper introducerade mig för 
fyra nyckelpersoner, och en avdelning (gruppintervju). En gatekeeper beskriver 
Lalander som en dörröppnare, och kan vara betydelsefulla för att komma i kon-
takt med andra informanter och vinna deras tilltro50, vilket var fallet i den här stu-
dien. Gatekeepern har arbetat länge på företag A och har en god insikt om perso-
ners positioner och arbetsuppgifter, men också vilken kunskap de besitter. De 
informanter som gatekeepern introducerade mig till var främst personer som arbe-
tar i kärnverksamheten. Jag gjorde ytterligare urval från stödverksamheten (tre 
informanter) för att undersöka de förutsättningar som kärnverksamheten behöver i 
sin dokumenthantering, så som den tekniska delen gällande lagring men också hur 
kvalitetssystemet fungerar. 

Fyra av intervjuerna spelades in. Anledningen till att alla inte spelades in var 
dels för att personerna ifråga inte var bekväma med det, men också beroende på 
intervjusituation och syftet med intervjun. Två av informanterna ville inte bli in-
spelade. Gruppintervjun spelades inte in på grund av att miljön där intervjun ge-
nomfördes inte hade goda förutsättningar för att spela in ljud. Deltagarna satt ut-
spridda vid sina skrivbord när intervjun genomfördes. Den fjärde intervjun som 
inte blev inspelad bedömdes inte vara nödvändig att spela in då det var mer av en 
uppföljning med specifika frågor som skulle försökas besvaras. De intervjuer som 

                                                 
49 Eliasson Annika, Kvantitativ metod från början, upplaga: 2:4, Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 29 
50 Lalander Philip, Ahrne Göran (red.), Svensson Peter (red.), Tillträde till fältet, Handbok i kvalitativa meto-
der. 2011, s 105 
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spelades in har transkriberats för att lättare kunna analyseras. Dessa intervjuer var 
mellan 35 till 60 minuter långa. Även de anteckningar som har förts under inter-
vjuerna har renskrivits kort efter intervjutillfället. Dessa intervjuer var löst struk-
turerade där frågorna formulerades utifrån vilken position som personen har och 
vilken roll han eller hon innehar inom företag A. Intervjuerna var mer som samtal 
där jag hade några frågor eller områden jag ville diskutera förberedda, men det 
som ändå drev intervjun framåt var de följdfrågor, påståenden och i några få fall 
kritiska argument som jag framförde. Alltså kvalitativa intervjuer där konversat-
ionerna har analyserats för att förstå de intervjuades personliga känslor och re-
flektioner kring deras erfarenheter och roller.51 I uppsatsen refereras informanter-
na med fiktiva namn. Deras yrkestitlar framgår inte heller för att det ska bli svå-
rare att identifiera informanterna. Anonymiteten har jag valt för att värna om in-
formanternas integritet, där vissa har kritiserat den nuvarande dokumenthante-
ringen. Jag upplever ändå diskussionerna har högt i tak och att kritiken som har 
framkommit inte är något nytt hos företag A52, men för att inte riskera att infor-
manterna råkar ut för repressalier har de anonymiserats. Som Peter Svensson och 
Göran Ahrne skriver om forskningsmaterial som samlas in, ska denna redovisas 
på ett sådant sätt att det inte går att identifiera informanterna av utomstående.53 
Dock är IT-avdelningen ett undantag där det enbart arbetar två personer, var av en 
av dem blev intervjuad. Det går inte att identifiera vem av dem som blev inter-
vjuad, men antalet att ”välja” bland är begränsat. Jag anser ändå att det är relevant 
att redovisa materialet från IT-avdelningen på det sätt jag har gjort med bland 
annat citat, för att det är mer av en informativ intervju där personens yrkesroll och 
den kunskap personen besitter är i fokus. 

I vissa fall har metoderna på sätt och vis förenats där observationer har lett till 
att de följs upp i intervjuer. Till viss del har även enkätsvaren lett till ett fåtal spe-
cifika frågor i intervjuerna, men också för att förstå svaren i enkäten bättre.  

 

                                                 
51 Eriksson Ulla & Ahrne Göran (red), Svensson Peter (red.), Intervjuer, Handbok i kvalitativa metoder. 
Malmö: Liber, 2011, s. 38 
52 Även om det som kommer fram i intervjuerna inte upplevs som nytt bland personalen utan är informanternas 
vardag, kan det ändå vara givande att låta någon utifrån sammanställa kritik och arbetssätt för att kunna visa på 
de strukturer som finns. Alltså sådant som kan vara svårt att sätta fingret på, men som blir mer konkret i en 
undersökning och sammanställning. 
53 Ahrne Göran (red), Svensson Peter (red.), Att designa ett forskningsprojekt, Handbok i kvalitativa metoder. 
Malmö: Liber, 2011, s. 29 
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Observationer 
Studien bygger till viss del på regelbundna möten hos kvalitetssäkringsavdelning-
en, så kallade pulsmöten, men också avvikelsemöten och avdelningsmöten. Även 
under tidigare praktikperiod observerades dessa typer av möten, och i samtliga 
fall har jag observerat diskussionerna och fört anteckningar kring sådant som har 
att göra med dokumenthantering. Kvalitetssäkringsavdelningen har pulsmöten och 
avvikelsemöten veckovis, medan avdelningsmöten har de ungefär en gång i må-
naden. Under perioden som undersökningen har pågått har jag gjort åtta observat-
ioner. Dessa möten är ofta korta och prioriteras inte alltid, men det är ändå på 
dessa som många problem diskuteras rörande sättet som avdelningen och i vissa 
fall organisationen arbetar på. 
 

Etik 
Ahrne och Svensson menar att det kan finnas en maktrelation mellan forskaren 
och organisationen som undersöks vilket kan påverka möjligheterna att genom-
föra studien. Att till exempel få tillträde till slutna rum, som i mitt fall att få till-
träde till ett företag.54 Trots att jag har genomfört en fem veckor lång praktik hos 
företag A, var det till viss del svårt att vinna deras förtroende till en början. Efter 
att förtydligat att det inte är deras affärshemligheter som är av intresse utan enbart 
själva hanteringen av dokumentationen, fick jag skriva på ett sekretessavtal som 
förtydligade detta. Ännu ett krav var att företag A skulle anonymiseras i uppsat-
sen. För att sprida enkäten till de anställda och komma i kontakt med informanter 
har dörröppnaren eller gatekeepern varit en viktig faktor för att kunna genomföra 
undersökningen. Som Ahrne och Svensson också tar upp kan ett utbytesförhål-
lande uppstå där företaget vill veta vad de har att vinna på studien.55 För att visa 
på nyttan av undersökningen för företag A, har det förutom den här uppsatsen 
skrivits en mer sammanfattande och saklig rapport som är ämnad för enbart före-
tag A. 

Som tidigare nämnt är kartläggningen begränsad på grund av organisationens 
komplexitet och den tidsram som är satt för uppsatsen. Idealet hade dels varit att 
komma i kontakt med fler personer som arbetar praktiskt i den dominerade kärn-
processen, men också att observera deras möten där dokumenthantering specifik 
diskuteras. Jag deltog enbart på ett möte utöver de observationer som gjordes på 
kvalitetssäkerhetsavdelningen. Där diskuterades införande av ett nytt affärssystem 

                                                 
54 Ahrne Göran (red), Svensson Peter (red.), Att designa ett forskningsprojekt, Handbok i kvalitativa metoder. 
Malmö: Liber, 2011, s. 30 
55 Ibid, s. 30 
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och inte ett specifikt dokumenthanteringssystem. Syftet med systemet var att 
sammanställa information för att räkna ut projektkostnader på ett effektivare sätt. 
Detta är dessutom mer knytet till en annan kärnprocess och därför uteslöts det här 
mötet ur källmaterialet för att empirin inte skulle bli för spretig. 

Analys 
Enkäten ger till viss del en övergripande bild, men den ger också ett riktmärke för 
hur den generella bilden av dokumenthanteringen ser ut och upplevs av de an-
ställda. Praktikperioden gav mig ett inifrånperspektiv där samtal med handledaren 
och andra anställda på företag A om dokumenthantering ur både deras perspektiv, 
men också ur ett arkivvetenskapligt perspektiv växte uppsatsidén fram där tänk-
bara områden började utformas. Med dels det riktmärke som enkäten bidrog med, 
men också med hjälp av det inifrånperspektiv som praktiken bidrog med kunde 
jag hitta en riktning med undersökningen där dessa fyra områden utmärkte sig: 

• hur kärnprocesserna ser ut 
• styrdokumentens påverkan 
• attityden hos de anställda gentemot informationshantering och 
• de olika dokumenthanteringssystemen. 

Jag anser därför att en analys av dessa områden skulle kunna bidra med en tänk-
bar dagslägesbild av den nuvarande dokumenthanteringen på företag A. I inter-
vjuerna och observationerna har jag utgått från dessa områden och ställt följdfrå-
gor för att fördjupa samtalen i intervjuerna eller efter observationer. Mitt eget 
intresse för dokumenthantering och informationsflöde i organisationer har också 
varit en drivkraft i insamlandet av källmaterial. Att beskriva informationskulturen 
på ett företag är svårt eftersom det har en sådan stark koppling till vad de an-
ställda känner, tycker, tolkar och upplever på ett känslomässigt plan. Därför har 
informationskultur-glasögonen varit på när varje område har undersökts för att se 
vilken ton eller attityd som finns generellt kring området där laddade nyckelord 
och formuleringar har analyserats. Det insamlade materialet har sedan jämförts 
med varandra (enkäten, observationer, intervjuer), där det har lästs igenom uppre-
pade gånger med avsikten att urskilja gemensamma nämnare och återkommande 
teman som har liknande eller samma uppfattningar. Men sådant som går emot 
varandra har också noterats i analysarbetet. Jag har delat in källmaterialet i de 
olika områdena som punktades upp här ovan för att hitta skärningspunkter. Fram-
för allt hade enkätsvaren och intervjuerna många gemensamma teman. När skär-
ningspunkterna var verifierade började jag strukturera empirins rubriker där de 
olika temana och områdena sedan presenterades. 

Analysen är en tolkning som jag har gjort med stöd av organisationsteorin där 
sådant som jag har känt igen från teorin och som berör de specifika frågeställ-
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ningarna har lyfts fram. Undersökningen har även haft en etnografisk approach 
som har bidragit till ett rikt källmaterial, som har i viss mån styrt uppsatsens rikt-
ning men som landade i de frågeställningarna som empirin utgår ifrån. Det som 
presenteras i analysen är alltså min tolkning av dagsläget hos företag A gällande 
deras dokumenthantering utifrån de fyra tidigare nämnda områden, som har starka 
kopplingar till uppsatsens forskningsfrågor. 
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Tidigare forskning 

Det finns inte så mycket forskning kring företags dokumenthantering och långsik-
tiga informationsförvaltning ur ett arkivvetenskapligt perspektiv. Den forskning 
som kommer att presenteras här nedan är till viss del arkivvetenskaplig, men till 
största delen är det forskning inom det samhällsvetenskapsområdet, men också en 
del biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning. 

Informationsförvaltning inom privat sektor 
Berenika M. Webster, Catherine E. Hare och Julie McLeod genomförde en under-
sökning i norra England bland 300 små- och medelstora företag (SME). Bland 
dessa företag såg dokumenthanteringen olika ut, där en del organisationer hade en 
bra hantering, medan andra inte hade det. Ansvaret för dokumenthanteringen var 
en uppgift som man hade utöver sina vanliga arbetsuppgifter, vilken ofta tilldela-
des chefer, men också sekreterare eller andra administrativa tjänster, samt högre 
chefer. Det var även många SME som hade tilldelat ansvaret över dokumenthan-
teringen till finansavdelningen. Hur stor utsträckning som styrdokument användes 
varierade också bland företagen56 Till skillnad från Webster med flera har jag un-
dersökt ett storföretag. Undersökningen har identifiera hur ansvaret har fördelats 
gällande dokumentationshanteringen, men också hur omfattande användingen av 
styrdokument är. 

Författarna undersökte också var information och dokument förvarades, och 
då var det enbart 25 av 62 företag som sparade dem elektroniskt57, men med tanke 
på att undersökningen är 18 år gammal är det inte konstigt. Idag ser det an-
norlunda ut, men det är ändå en aktuell fråga att undersöka för att se hur den 
elektroniska förvaringen i sig har förändrats. 

En stor andel företag sparade även dokument på kontoren och i gemensamma 
förvaringar. Författarna märkte att det fanns en förstålse i att hantera den egna 
informationen bättre för att gynna den egna verksamheten, men ändå hanterades 
                                                 
56 Webster M. Bereinka, Hare E. Catherine, McLeod Julie, Records management practices in small and medi-
um-sized enterprises: a study in north-east England, Journal of Information Science, volym: 25, nr.: 4, Uni-
versity of Northumbria at Newcastle, Storbritannien, 1999, s. 286 
57 Ibid s. 290 
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informationen på ett slumpartat sätt.58  Som tidigare har tagits upp under informat-
ionskultur, så har individers attityd gentemot informationshantering inom en or-
ganisation en stor inverkan för hur förvaltningen går till vare sig den är digital 
eller pappersbaserad. 

Vid Mittuniversitetet har forskningsprojektet SMEdoc gjorts, där Erik Borg-
lund med flera har undersökt affärsnyttan hos SME med en effektiv doku-
menthantering. Målsättningen för projektet var att stärka konkurrenskraften, öka 
kundtillfredsställensen, affärsnyttan och tillväxen bland SME i Härnösand med 
hjälp av arkiv- och informationsvetenskaplig forskning. För att uppnå detta ville 
de tillgängliggöra information via internet och skapa en långsiktig och effektiv 
dokumenthantering bland företagen.59 

Figur 1: Modell för verksamhetsanalys enligt ISO 15489 

I projektet kartlade de informationsflödet och gjorde även en verksamhetsanalys60, 
men det framgår inte i artikeln hur själva kartläggningen ser ut, eller om kartlägg-
ningen av informationsflödet och verksamhetsanalysen flätades samman. Verk-
samhetsanalysen som de använde sig av är den modell som finns i ISO 15489 (se 
figur 1).61 Sedan projektet avslutades har utvecklingen kring dokumenthantering 
inom SME utvecklats inom den elektroniska informationshanteringen. Uppsatsen 

                                                 
58 Ibid s. 293 
59 Borglund Erik, Samuelsson Göran, Sundqvist Anneli, Wallin Patrik, SMEdoc – ett forskningsprojekt som tar 
arkivvetenskapen in i småföretagen, Arkiv, samhälle och forskning, nr. 2, 2007, s. 93-94 
60 Ibid s. 93-94 
61 Samuelsson Göran (projektledare), Slutrapport SMEdoc, Mittuniversitetet, Dnr Y3041-68-2006, 2007, s. 2 
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har titta närmare på de elektroniska system som används inom kärnverksamheten, 
där affärsnyttan är beroende av att dessa system fungerar och där lagringen är vi-
tal. Likt SMEdoc har jag genomfört en kartläggning av kärnverksamhetens hu-
vudprocesser, men inte på en lika omfattande nivå som figur 162 beskriver. 

Borglund menar att en av de undersökta företagens anställda i högre grad 
kommunicerade direkt med varandra istället för att ta reda på information via 
deras dokumentsystem. Ett av de undersökta företagen hade flera olika typer av 
dokumenthanteringsystem beroende på dokumentens karaktär, som interninform-
ation eller dokument rörande affärsverksamhet. 

Det förekom arbetsmanualer främst för de nyanställda, som beskrev hur spe-
cifika arbetsuppgifter skulle utföras. Borglund menar att det dels beror på det 
öppna skrivbordslandskapet som ett av de undersökta företagen har, vilket under-
lättar den spontana och i många fall snabbaste vägen till information. Men också 
för att de anställda tycker att det är mer tidseffektivt att fråga sin kollega direkt än 
att bläddra igenom en manual eller söka information i de elektroniska informat-
ionskällorna. I vissa fall fanns inte informationen nedskriven, istället var det kun-
skap som anställda delade med sig av till nyanställda muntligen.63 I undersökning-
en har den här aspekten undersökts, alltså hur personalen väljer att ta reda på in-
formation och var de ofta får den ifrån. 

Annan tidigare forskning som har gjorts är uppsatser inom biblioteks- och in-
formationsvetenskap. Uppsatserna undersöker bland annat företags egen kunskap 
och kunskapsanvändning64, men också hur information katalogiseras och hur sys-
tematisering av information går till på ett företag65. En uppsats har koncentrerat 
sig på de anställda och hur de upplevde dokumenthanteringen på företaget66, me-
dan en annan uppsats fokuserade på företagets intranät och dokumenthanteringen 
kring det67. 

                                                 
62 Borglund Erik, Samuelsson Göran, Sundqvist Anneli, Wallin Patrik, SMEdoc – ett forskningsprojekt som tar 
arkivvetenskapen in i småföretagen, Arkiv, samhälle och forskning, 2007, s. 94 
63 Borglund A.M Erik, EDM Business Values in a SME Environment in Terms of Knowledge Management, 
Mid Sweden University (Mittuniversitetet), Proceedings of European and Mediterranean Conference on Infor-
mation Systems 2007 (EMCIS2007), June 24-26 2007, Polytechnic University of Valencia, Spain,  s. 4-5 
64 Klingborg, Anya & Lidström, David, Dokumenthantering i företag i organisationer: en fallstudie på Volvo 
Car Corporation i Uddevalla, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsveten-
skap, Borås, 2005 
65 Kullman, Isak & Wahlgren, Ingela, Systematisering på företag – en fallstudie, Högskolan Borås, Biblioteks-
högskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås, 2005 
66 Alfsdotter, Hillevi & Lundin, Helena, Dokumenthantering i en föränderlig organisation: en studie av 
arkivfunktionen i ett medelstort företag, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informat-
ionsvetenskap, Borås, 2003 
67 Antonsson, Karolina, Intranät och dokumenthantering vid ett mindre till medelstort företag: en fallstudie, 
Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/biblioteks- och informationsvetenskap, Borås, 2004 
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En undersökning kring informationshantering har även gjorts i Uganda där 42 
SME ingick i studien68. Samtliga företag hade problem med hanteringen, vilket 
inte är ovanligt i utvecklingsländer menar Constans Okell-Obura. Författaren kom 
fram till att det krävs utbildning för att utveckla information- och dokumenthante-
ringen, eftersom hanteringen inte var på en professionell nivå. 

                                                 
68 Okello-Obura, Constans, Records and information management practices among SMEs in Tororo district, 
Uganda, Makere University, Uganda and Department of Information Science, University of South Africa 
(UNISA), Pretoria, Sydafrika, 2012 
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Empirisk undersökning – om dokumenthante-
ringen inom privat sektor 

Den här delen kommer att beskriva de resultat som undersökningen har lett till i. 
Inledningsvis beskrivs den medicintekniska branschen där lagar och regelverk är 
en stor del. Sedan kommer företag A att introduceras och även hur styrdokumen-
ten är uppbyggda och fungerar kommer att beskrivas. 

Efter det beskrivs en process som sammanfattar kärnverksamheten, men inte 
på en detaljerad nivå. Sedan kommer de system som används att beskrivas och 
även till viss del de sätt som bland annat konstruktörer arbetar på. 

Därefter kommer stödverksamheterna att beskrivas där kvalitetssäkringsav-
delningen och IT har stor inverkan på verksamheten och dess dokumenthantering. 

Den empiriska undersökningen kommer att avslutas med att beskriva inform-
ationskulturen på företag A, där även delar av enkäten kommer att redovisas. De 
attityder som har noterats vid intervjuer och observationer kommer också att re-
dovisas här. 

Slutningen kommer en analys- och diskussionsdel där resultaten kommer att 
analyseras utifrån forskningsfrågorna. 

Den medicintekniska branschen 
Medicinteknik är all teknik som används inom sjukvården, som till exempel 
hjälpmedel, pacemakers eller röntgenapparatur. Tekniken syftar till att på olika 
sätt hjälpa patienten och öka dennes livskvalité. Inom Sverige finns företagsfor-
mer från enmansföretag till stora multinationella företag, men den största delen är 
ändå små- och medelstora företag. För varje ny produkt eller utveckling av en 
produkt ska en patentansökan registreras. 2012 registrerade branschen 10 412 
patent i Europa. 

En medicinskteknisk produkts innovationscykel går snabbt. Inom normalt sett 
18 månader har en produkt utvecklats, ersatts eller förändrats. Det krävs därför ett 
ständigt informationsutbyte mellan sjukvården och leverantören.69 
                                                 
69 Swedish medtech, Om branschen, 2017, http://www.swedishmedtech.se/sidor/om-branschen.aspx (hämtad: 
2017-04-19) 

http://www.swedishmedtech.se/sidor/om-branschen.aspx
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Lagar och regelverk 
Under den här rubriken beskrivs enbart de förordningar som påverkar företag A:s 
styrdokument, för att begränsa undersökningen. Dessa förordningar påverkar även 
hur den medicintekniska branschen ser ut, men eftersom det enbart är företag A 
som ingår i denna fallstudie kommer dessa att beskrivas utifrån det företaget. 
Varje land har en egen lagstiftning, men de är ofta påverkade av andra inflytelse-
rika organisationer som kommer att beskrivas kort här nedan. 

Den svenska lagstiftningen gällande medicinskteknik består av: 
• lag (1993:584) om medicinsktekniska produkter70 och 
• förordning (1993:876) om medicintekniska produkter71 

Lagstiftningen bygger på EU-direktiv inom branschen. Dessa reglerar så som av-
gifter och kostnader, definitioner av medicintekniska produkter, ansvar och skyl-
digheter, samt krav. 

De föreskrifterna som gäller inom Europa i den medicintekniska branschen är 
de som International Organization for Standardization (ISO) tar fram. ISO är en 
självständig icke-statlig organisation som består av 162 nationella standardise-
ringsorgan, där bland annat Svensk standardisering (SIS) är en av dem. Inom EU 
är det följande ISO-standard som gäller: 

• Medical devices – Quality management systems – Requirements for 
regulatory purposes (ISO 13485:2016)72 

Standarden kan appliceras frivilligt eller så kan det krävas att organisationen ska 
anpassa sig efter den som ett krav från kunden. ISO 13485:2016 specificerar ett 
kvalitetssystem som kan användas av organisationer som är verksamma inom nå-
gon av de faserna en medicinteknisk produkt genomgår i sin livscykel, vilket in-
kluderar bland annat design och utveckling, produktion, förvaring och distribution 
samt service. Enligt standarden måste ansvar och roller samt krav identifieras i 
enlighet med de regulatoriska myndighetskrav som finns. Sedan ska dessa ingå i 
organisationens kvalitetssystem. Standarden ställer även krav på hanteringen av 
produkterna/tjänsterna och att riskanalyser ska göras. Det finns dessutom speci-
fika avsnitt som beskriver dokumenthanteringen som en del av kvalitetssystemet.  

ISO-standarden uppmanar också till ett processtänkande (process approach), 
alltså att organisationen ska identifiera dess processer. Enligt standarden måste ett 
flertal länkade processer identifieras och hanteras, för att organisationen ska 
kunna: 

• förstå och möta olika krav, 
                                                 
70 SFS 1993:584 Lag om medicintekniska produkter 
71 SFS 1993:876 Förordning om medicintekniska produkter 
72 International Organization for Standardization, 2016, ISO 13485:2016, 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:13485:ed-3:v1:en (hämtad den 2017-04-19) 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:13485:ed-3:v1:en
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• överväga processer som innebär mervärde 
• uppnå resultat genom en effektiv process och 
• förbättra processer genom objektiva mätningar. 

De definierar en process enligt följande: 

”Alla aktiviteter som tar emot indata och konverterar den till utdata kan betraktas som en pro-
cess. Ofta bildar utdata från en process indata till nästa process.” [Min översättning]73 

I den Nordamerikanska handeln är det Food and Drug Administration (FDA)’s 
förordning som reglerar marknaden med: 

• Code of Federal Regulations (CFR), title 2174 

Title 21 är en bred förordning som täcker in många fler branscher än den medicin-
tekniska. Det finns även specifika paragrafer för enbart medicintekniska produk-
ter. Den anger vad som är bra tillverkningspraxis så som krav på anläggningar. 
Den anger också vilken kontroll som krävs när det gäller design, tillverkning, pa-
ketering, märkning, förvaring och installation. Här beskrivs arbetsmoment, typ av 
dokument som ska finnas och termer som bör användas. Det finns även en be-
skrivning över vad ett kvalitetssystem ska innehålla och specificeras, så som en 
policy, ansvar och befogenheter, kontroller av produkter och dokumentation samt 
arbetsinstruktioner och procedurer. 

Företag A säljer inte sina produkter direkt till sjukvården, utan till andra före-
tag som i sin tur säljer produkten i sitt namn. Därför är inte alltid den svenska 
lagstiftningen relevant, men eftersom den svenska lagstiftningen bygger på de 
europeiska standarderna, följer ändå företag A de svenska lagarna i stort sett. 

Eftersom den kunden som kommer använda produkterna i slutändan oftast 
finns i Europa eller Nordamerika, är det främst de europeiska och amerikanska 
förordningarna som företag A anpassar sig och arbetar efter. 

Företag A 
Företag A är ett globalt företag inom den privata sektorn, och är verksam inom 
den medicintekniska branschen. De har ett kontor i Sverige, och är den organisat-
ion som undersökningen har utgått ifrån. De har även kontor i land X och land Y. 

                                                 
73 International Organization for Standardization, stycke: 0.3 Process approach, 2016, ISO 13485:2016, 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:13485:ed-3:v1:en (hämtad den 2017-04-19) 
74 Food and Drugs Administration (FDA), Code of Federal Regulations; title 21, 2017, 
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-
idx?gp=1&SID=e2323212de01581113d22b047b9cfc6b&h=L&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title21/21tab_02.t
pl (hämtad 2017-04-21) 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:13485:ed-3:v1:en
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?gp=1&SID=e2323212de01581113d22b047b9cfc6b&h=L&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title21/21tab_02.tpl
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?gp=1&SID=e2323212de01581113d22b047b9cfc6b&h=L&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title21/21tab_02.tpl
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?gp=1&SID=e2323212de01581113d22b047b9cfc6b&h=L&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title21/21tab_02.tpl
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Den högsta chefen över företag A sitter i land X, därför kommer styrningen från 
samma land. Totalt har företaget över 3 500 anställda, varav 83 personer arbetar i 
Sverige, enligt den senaste årsredovisningen. Att det är ett globalt företag kommer 
igen i samtliga intervjuer, eftersom de olika kontoren för en daglig dialog och 
sammarbetar på alla nivåer i organisationen. 

Företaget har en matrisorganisation vilket innebär att parallella verksamheter 
pågår inom organisationen, därför har varje avdelning i Sverige en motsvarande 
avdelning i land X och Y. Med undantag från produktionsavdelningen som enbart 
finns i land X. I organisationen i Sverige har de åtta avdelningar under ledningen: 
utveckling (konstruktion och design), testavdelning, projektledning, ekonomi och 
administrationsavdelningen, patentavdelning, innovationsavdelning, affärsut-
veckling och regulatory affairs. Under dessa finns det ett antal underavdelningar. 

Även om kontoren är utspridda i flera länder arbetar de mycket tillsammans 
eftersom kontoret i Sverige och i land Y utför de inledande faserna i designfasen. 
Sedan lämnas ett ”informationspaket” över med alla instruktioner till land X för 
att produceras. Projektmedlemmarna är utspridda på två kontor för att överläm-
ningarna i faserna ska fungera. 

Härnäst kommer uppsatsen att redogöra för de förutsättningar som behövs för 
att kunna förstå kartläggningen av företag A:s dokumenthantering inom kärnvärk-
samheten. Inledningsvis kommer de dokument som beskriver hur olika processer 
går till att introduceras. 

Quality Management System (QMS) 
Ett kvalitetssystem i den medicintekniska branschen är styrdokument som beskri-
ver ett företags olika processer och de dokument som genereras från dessa. CFR 
21 och ISO 13485:2016 är de standarder och förordningar som företag A:s kvali-
tetssystem baseras på. 

Figur 2: Idealstrukturen över kvalitetssystemet. 

Företag A:s kvalitetssystem kallas för Quality Management System (QMS), vilket 
är den termen som används i CFR 21. Systemet består av tre olika typer av styr-
dokument: work instructions (W), procedures (P) och forms (F), som beskriver 

W 
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F F F F 

 



 36 

hur processer ska gå till, ansvarområden men också vilka dokument som ska ge-
nereras i processerna. Forms är formulär eller mallar som säkerställer att innehål-
let av vissa dokument är korrekta. I land X framställs styrdokument som resten av 
organisationen ska implementera, vilket beror på att styrningen utgår därifrån. 
Huvuddelen av dessa styrdokument utgår ifrån den egna organisationen i land X 
som är större och har fler anställda än kontoret i Sverige. Det förekommer även 
styrdokument som är utformade vid Sverigekontoret eftersom vissa arbetsmoment 
är unika här, eller att styrdokumenten i land X inte kan tillämpas eftersom organi-
sationen och ansvarsområden inte ser ut på samma sätt. En informant beskriver en 
idealstruktur av dessa dokument enligt figur 2, alltså i en work instruction ingår 
det ett antal procedures. Dessa procedures har i sin tur ett antal forms. I verklig-
heten ser inte strukturen ut enligt figur 2, utan snarare enligt figur 3 där work in-
structions kan ha ”egna” forms, eller som hänvisar till angränsande procedurer 
och deras forms. Jag har tagit fram figur 1 och 2 för att visa på hur komplext kva-
litetssystemet hos företag A kan vara. 

Figur 3: Strukturen för kvalitetssystemet. 

Det är kvalitetssäkringsavdelningen som tar fram och utvecklar de olika styrdo-
kumenten. QMS bygger på de olika föreskrifterna från FDA och ISO där de på ett 
övergripande sätt beskriver vilka processer eller aktiviteter som ska beskrivas. 
Alltså inte hur, utan att arbetssätten ska dokumenteras. Kvalitetssäkringsavdel-
ningen tolkar förordningarna och de råd som FDA och ISO lämnar och utformar 
QMS utifrån det. De krav som kan finnas i förordningarna kan innebära att de 
personer som ska tilldelas ett ansvarsområde måste vara kvalificerade eller kvali-
ficeras genom utbildning. Branschen sätter också en viss nivå på kvaliteten genom 
den konkurrens som finns medicintekniksföretagen emellan. En detaljerad och 
välformulerad QMS ger goda förutsättningar för att kunden får en bra produkt där 
dokumentationen är en del av produkten.75 

I enkätundersökningen deltog 35 av 83 personer. Figur 4 redovisar enkätfrå-
gan: Har ni specifika policys och styrdokument på er avdelning angående hante-
ringen av dokument och information? I frågan inkluderas alla typer av styrdoku-
ment som inte nödvändigtvis kommer från företag A. De som har svarat ”annat” 
                                                 
75 Inspelad intervju med ”Olle” 2017-05-05 
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menar att styrdokumenten inte täcker in hela avdelningen, eller hänvisar till bok-
föringslagen. En annan svarar att de ”uppmanas att använda templates etc, men 
eftersom vi inte jobbar mot slutkund så blir vi inte granskade”. Vad personen 
menar med att de inte blir granskade är att varken FDA eller ISO har några krav 
gentemot den typen av avdelning, och inkluderas alltså inte om till exempel FDA 
skulle granska företag A:s produktdokumentation. 

Har ni specifika policys och styrdokument på er avdelning angående hanteringen av dokument och 
information? 

Figur 4 

Två projektledare hänvisar i enkäten till dokument som täcker in hela företag A. 
Det ena dokumentet som hänvisas till är en instruktion över hur till exempel ord 
ska strykas över, eller hur anteckningar ska föras. Det andra dokumentet är en 
procedur som beskriver hur Quality Records ska hanteras men på ett övergripande 
sätt. Quality Records är enbart sådana dokument som citeras i QMS, alltså sådan 
dokumentation som krävs av FDA och ISO. Quality Records innefattar doku-
mentation kring produkterna, riskhantering, produktionen, och det praktiska arbe-
tet som krävs för att framställa de produkter som företag A producerar. Procedu-
ren säger också att dokument ska tillgängliggöras för de anställda och att de ska 
förvaras, men inte hur eller var. Styrdokumentet anger även hur länge Quality 
Records ska förvaras. Som längst är det 20 år, men för de flesta dokumenten är 
det 10 år efter att produkten har gått ur produktion. 

En informant anser att styrdokumenten kan vara motsägelsefulla, alltså att det 
finns olika ”sanningar” som beskriver ungefär samma moment. Han föredrar 
hellre de mer konkreta riktlinjerna som också finns utöver styrdokumenten. Ett 
annat alternativ är att gå till kvalitetssäkringsavdelningen och fråga om råd. Han 
upplever att han får olika svar beroende på vem han frågar på kvalitetssäkringsav-
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delningen, men att det ändå är bättre ”… än att man har hittat på något alldeles 
själv.” Han menar ändå att det skulle kunna vara tydligare.76 

Kvalitetssystemet finns i dokumenthanteringssystemet Compliance Sha-
repoint (CSP). Det är ett strikt system som har en granskningsfunktion på företag 
A. Vilket innebär att systemdokumenten är hårdare behörighetsstyrda för att kva-
liteten ska kunna garanteras. Dessa ska bara behöriga kunna förändra och uppda-
tera. Mer om CSP och andra dokumenthanteringssystem kommer att beskrivas på 
sidan 44. Förändringar av dessa QMS-dokument kan ha stor påverkan på kärn-
verksamheten, vilket betyder att det krävs ett större arbete för att dessa ska kunna 
förändras. Land X har dessutom en stor del i utformandet av QMS-dokumenten 
eftersom företag A:s styrning utgår därifrån. På grund av att styrningen kommer 
från land X, speglar i vissa fall arbetsinstruktionerna och procedurerna inte orga-
nisationen i Sverige. Vilket har inneburit att Sverigekontoret har utformat egna 
arbetsinstruktioner som ändå har utgått från land X:s styrdokument. Bland annat 
har ansvar varit otydligt eftersom det inte alltid finns en motsvarande roll eller 
funktion inom den svenska organisationen. 

Processbeskrivning 
Processbeskrivningen som ska redovisas här nedan, knyter an till andra frågan 
bland uppsatsens forskningsfrågor, som handlar om processens målsättningar och 
om den är kundfokuserad. Företag A har detaljerade beskrivningar av kärnproces-
serna i sitt kvalitetssystem. En av dessa processer som har undersökts är den pro-
cess som varje projekt går igenom, Design Control. Design Control är en del av 
företagets kvalitetssystem, och även en process som den medicintekniska bran-
schen arbetar efter enligt CFR 21 och ISO. Hur dessa processer ser ut i detalj skil-
jer sig åt från företag till företag men syftet är detsamma, nämligen att säkerställa 
att produkten svarar för de behov som patienten har och att patientsäkerheten inte 
äventyras. 

Design Control 
Design Control är en procedur i kvalitetssystemet, som ger en övergripande bild 
av hur en av huvudprocesserna ska gå till för att tillgodose industrins krav. Pro-
cessen är i det skedet där ett nytt projekt ska inledas, alltså en ny produkt eller 
komponent ska produceras. Det Sverigekontoret gör i processen är de inledande 
delarna som design och konstruktion, medan produktionen utförs i land X. 

                                                 
76 Inspelad intervju med informanten ”Lasse” 
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Design Control har fyra faser, (1) Planning Phase, (2) Design Phase, (3) En-
gineering Phase och (4) Validation Phase. I dessa faser pågår det delprocesser 
som i många fall har egna work instructions, procedures och forms.  

För att beskriva de olika faserna och hur dokumentationen rör sig i huvudpro-
cessen har jag gjort en tolkning utifrån företag A:s procedur Design Control och 
insamlad data från tre intervjuer. Figur 5 är en överblick över processen där de 
fyra faserna är längst upp. Under dem är det en sammanfattning över de delpro-
cesser som genererar olika typer av dokument. Alla projekt ser olika ut och därför 
kan antalet delprocesser variera beroende på vad det är för projekt och produkt. 
Företag A har ett interndokument där ett flödesschema beskriver de olika delpro-
cesserna. I till exempel Design Phase är det elva delprocesser som genererar olika 
typer av dokumentation. I slutet av varje fas utförs en Design Review som utvär-
derar fasen och ser till att den uppfyller de krav som kvalitetssystemet ställer men 
också kundens krav på produkten. 

Figur 5: Processen Design Control 

Dokumentationen som genereras ur fasen benämns som utdata i figur 4. När fa-
sens utdata går in i nästa fas kallas den för indata. Det är därför samma informat-
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ion men beroende på var i faserna dessa befinner sig används de på olika sätt. När 
projektet anses vara färdigt går utdata från processen Design Control in i produkt-
ionsprocessen. Där emellan sker det en överlämning av ansvaret enligt företagets 
styrdokument. Denna överlämning framgår inte i figur 4.  

De faser som görs i Sverige är fas 1 och 2, men de är med och stödjer arbetet i 
fas 3. Fas 2 och 3 överlappar varandra vilket beror på att produktionen är i land X. 
Mer om det kommer under beskrivningen av faserna här nedan. I projekten ingår 
det medarbetare från bland annat project management, konstruktionsavdelningen, 
testavdelningen, riskavdelningen, patentavdelningen och kvalitetssäkringsavdel-
ningen. Motsvarande avdelningar finns i land X, och i varje projekt finns det re-
presentanter från varje avdelning på Sverige- och X-kontoret. När faserna redo-
görs här nedan i punktform är det en sammanfattning av proceduren Design Con-
trol. Det som redogörs mellan punkterna är sådant som har framkommit i inter-
vjuer, och en viss analys av proceduren. Varje punkt behöver nödvändigtvis inte 
innebära en delprocess. 

Dessa aktiviteter ingår i Planning Phase: 
• Projektgruppen och en tidsplan för projektet definieras. 
• De produktdokument som ska genereras i projektet definieras i Design 

and Development Plan (DD Plan). Planen definierar även vilka doku-
ment som ingår i Device Master Records (DMR)77 och Design History 
Files (DHF)78 samt minimum för antalet granskare av respektive do-
kument. 

• Ett utkast tas fram av Design Input Requirement (DIR) baserad på 
kundens krav. Eventuellt tas ytterligare dokumentation fram beroende 
på hur involverad kunden ska vara i projektet. 

• En riskhanteringsplan definieras. 
• För att säkerställa att designkonceptet är genomförbart och att kun-

dens behov tillgodoses ska dokumentation kring detta definieras. 
• I slutet av fasen ska en Design Review utföras för att kontrollera att 

fasen uppfyller alla krav. 

I en intervju uttryckte en av informanterna vikten av att ha en noggrann tidsplan 
som inte skapar ”dålig stämning”. Ett problem som har varit är att ett datum för 
en leveransklar produkt har fastställts relativt tidigt i processen, men att diskuss-
ionerna om produkten har i vissa fall pågått under en längre tid vilket gör att pro-
jektet skjuts upp men att deadlinen är den samma. Detta kan skapa dålig stämning 
mellan företaget och kunden, när till exempel deadlinen inte hålls eller om kon-

                                                 
77 Device Master Records (DMR) kallas den samling dokument som krävs för att man ska veta hur produkten 
ska konstrueras. 
78 Design History Files (DMR) kallas den samling dokument som är produktens historik över bland annat 
designen och konstruktionen. 
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struktörerna har stressat fram en produkt som inte följer Design Input Require-
ment (DIR).79 Beroende på hur avancerad produkten ska vara kan projekt pågå 
mellan ett till fyra år. Den mesta av tiden läggs i fas 2 och 3. Den första fasen är 
inte speciellt omfattande enligt styrdokumentet Design Control. En konstruktör 
menar att det handlar om att hitta utgångspunkter så som olika värden som de kan 
utgå ifrån när de ska börja designa produkten, där DIR beskrevs som en bibel när 
det gäller arbetet med produkten.80 

Dessa aktiviteter ingår i fas 2, Design Phase: 
• DIR från fas 1 ska utvecklas ytterligare och fastsällas. 
• Om applicerbart ska en primär förpackningsbeskrivning tas fram uti-

från den fastsällda DIR. 
• En riskbedömning ska göras enligt företagets egna procedurer samt de 

riskfaktorer som kunden har begärt. 
• Eventuella svagheter och felaktigheter i designen ska identifieras. 

Dessa analyser kan rendera till förändringar i den nuvarande design-
dokumentationen. 

• Utifrån riskbedömningarna, designanalysen och kundens krav (DIR) 
ska ritningar och 3D-modeller skapas. 

• En beskrivning av produktens och dess komponenters bakgrund och 
funktioner ska definieras. Även en beskrivning hur produkten monte-
ras ska tas fram. 

• Inför fas 4 (Validation Phase) ska designbedömningen och designkon-
trollen påbörjas. 

• Om alla dokument finns i enlighet med design- och dokumentplanen, 
kan en Design Review utföras för att utvärdera fas 2. 

De dokument som skapas här i Design Phase men också Engineering Phase tar 
produktionsavdelningen emot för att sedan kunna producera själva produkten. 
Delprocesserna går igenom ”… ett antal loopar som genererar dokument…”, och 
med loopar menar informanten att dokumenten granskas, revideras och granskas 
igen.81 Det framgår inte i proceduren vem som granskar dokumenten internt, men 
det framgår när kundens godkännande krävs. Det finns avstämningspunkter där 
kunden involveras, men även regelbundna samtal mellan projektledare och kun-
den. 

Mycket av dokumentationen som genereras i arbetet blir aldrig de officiella 
dokumenten som utvärderas och blir en del av produkten, menar en informant.82 
Det är mycket förarbeten som görs för att försöka hitta utgångspunkter som funge-

                                                 
79 Inspelad intervju med ”Bosse” 2017-03-21 
80 Inspelad intervju med ”Lasse” 2017-03-30 
81 Inspelad intervju med ”Bosse” 2017-03-21 
82 Inspelad intervju med ”Lasse” 2017-03-30 
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rar designmässigt och som ska bli godkända när designen testats. Dessa dokument 
lagras i dokumenthanteringssystemet Design Data Manager (DDM), men det 
finns egentligen inga krav på att dessa ska ingå i den officiella dokumentsamling-
en. DDM kommer att beskrivas senare i undersökningsdelen. 

Lasse menar att ansvaret förflyttas beroende på var i processen som projektet 
befinner sig, där konstruktörerna har mer ansvar för designfasen (fas 2). De arbe-
tar utifrån prototyper för att säkerställa att kunden blir nöjd med designen, men 
också för att säkerställa att designen och materialet fungerar för land X att produ-
cera. Eftersom överlappningen mellan fas 2 och 3 är mellan Sverige och land X är 
kommunikationen som mest intensiv här mellan kontoren.83 

Det finns olika typer av riskbedömningar, där en bedömning kring konstrukt-
ionen görs för att minimerar risken för komplikationer i produktionen. Detta är 
viktigt ur verksamhetens perspektiv, men det som kunden är mest intresserad av 
är att det görs riskbedömningar kring säkerheten av produkten för den personen 
som ska använda produkten. Dessa olika tester görs av företag A för att uppfylla 
kundens och förordningarnas krav, men också för den egna produktionen där före-
taget själv har satt upp krav. 

Design Review är en delprocess inom Design Control på ungefär tre veckor 
där det ska förberedas och färdigställas inför själva mötet som utvärderingen (De-
sign Review) görs, menar Lasse.84 Det innebär att fasen utvärderas redan innan, 
som att se till att riskhanteringen och eventuella designförändringar är fullgoda.  

I tredje fasen börjar komponenter och verktyg (ej själva produkten ännu) att 
produceras vilket kräver input från konstruktörer som har gjort förarbetet i fasen 
innan. Det händer att ritningar måste ändras och då skickas de tillbaka till design-
fasen. Beroende på hur omfattande de förändringar som krävs av Sverigekontoret 
är kan en förändring antingen hamna i en ”fast lane” där det är minder föränd-
ringar som görs sedan hamnar dokumentet i fas 3 igen. Eller om det är större för-
ändringar måste dokumentet genomgå andra processer igen så som riskhantering 
och Change Control85 innan den nya versionen hamnar i fas 3 igen. Detta beskrivs 
enligt figur 4 med de röda pilarna mellan fas 3 och 2. Även prototyper produceras 
för att testas av både Sverige och land X. 

Dessa aktiviteter ingår i fas 3, Engineering Phase: 
• Designbedömningsplanen ska godkännas och sedan verkställas under 

fasen. 
• Utveckla tillverkningsmetoden av komponenter så som verktyg och 

gjutformar. Eventuell ska återförsäljare av material/tjänster utvärderas 
om nytt material eller nya tjänster har tillkommit. Komponenten ska 

                                                 
83 Anteckningar från intervju med ”Lasse” 2017-05-08 
84 Ibid 
85 Change Control är en process som ett ”färdigt” och godkänt dokument går igenom om en revidering ska 
göras. 
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också genomgå en granskning för att säkerställa att den uppfyller sina 
specifikationer. 

• Förpackningsmaterial för hanteringen och transporten av komponen-
terna ska utvecklas och tillverkas. 

• Hopsättningsprocessen ska utvecklas och utformas. Detta inkluderar 
också de verktyg och dokumentation som krävs för att producera pro-
dukten. 

• De olika typerna av risker som kan finnas gällande produkten ska 
sammanställas. 

• Undersöka om produktens egenskaper stämmer överrens med DIR. 
• Godkännandeprocessen av den slutliga produkten ska utformas. 
• En produktspecifikation ska sammanställas. Den ska bland annat in-

nehålla godkända material, tester, förvaringsvillkor. Den ska godkän-
nas av kunden. 

• Ett Technical Design Review-möte ska hållas där projektgruppen ska 
besluta om projektet är redo att gå vidare för att bedömmas och valid-
eras. 

• En valideringsplan ska tas fram, för att förbereda inför nästa fas, Va-
lidation Phase. 

• En Design Review ska genomföras för att utvärdera fas 3. 

I den här fasen ska det mesta av projektet färdigställas och förberedas inför fjärde 
fasen. Det kan innebära att revisionsbedömningar som görs här kan skickas till-
baka till designfasen, eftersom Sverigekontoret är författarna av till exempel risk-
beskrivningen. Projektledaren kan sitta i Sverige, och då är han eller hon ansvarig 
för hela processen även om projektledaren har en kollega i land X som leder arbe-
tet i fas 3 och 4. 

Eftersom Sverigekontoret har kunskapen kring hur produkten ska se ut och 
vilka mekaniska funktioner den ska erhålla, skickas prototyper till Sverige för att 
testas. Feedback skickas tillbaka till kollegorna på X-kontoret. De testerna som 
görs i Sverige är inte de officiella testerna, utan är mer för att kontrollera om land 
X tolkar ritningarna och 3D-modellerna på rätt sätt. Sedan utför land X egna tes-
ter på produkterna som är de officiella och som ska ingå i dokumentsamlingen. 
Trots Sveriges stora involvering är det enbart projektledare och andra som har 
haft mer ansvar i projekten som deltar på den tredje Design Review.86 

Det är kundens ansvar i det här skedet att avgöra om produkten så här långt, 
är lämplig för den tänkta användningen. Kundens ansvar följer med över till sista 
fasen där denne är ansvarig för att produkten svarar för de behov som patienten 
har. 

                                                 
86 Anteckningar från intervju med ”Lasse” 2017-05-08 
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Dessa aktiviteter ingår i fas 4, Validation Phase: 
• Produktionsprocessen som har utformats i tidigare faser ska granskas. 

Det innebär att varje produkt eller komponents tillverkningsprocess 
ska utvärderas. Det här ska påbörjas i fas 3, och om möjligt slutföras i 
fas 3. Även varje steg i monteringsprocessen ska granskas. 

• Riskrapporterna kan eventuellt uppdateras. 
• En Design Review ska genomföras för att utvärdera fas 4. 

Den sista fasen omfattar inte design och konstruktion, utan här handlar det mer 
om att se till att alla rättsliga detaljer är utredda inför produktionen. Frågor kring 
patent är tidigt utredda för att säkerställa att inga övertramp har gjorts i konstrukt-
ionen och designen. Sveriges roll i den här fasen är enbart projektledare som del-
tar vid Design Review.87 

När fas 4 är slutförd kan projektet gå vidare till kommersiell produktion. Det 
innebär även att ansvaret för projektet flyttas från designavdelningen till produkt-
ionsavdelningen. 

När Lasse, en av dem som arbetar i de olika faserna, beskriver hur hans av-
delning arbetar är det i stora drag och han hoppar mellan faserna när han relaterar 
till specifika aktiviteter som görs. Där en del av det som ska valideras i fas 4 re-
dan valideras till viss del i fas 2. Det är svårt att urskilja en struktur som bygger på 
de olika faserna även om informanten ombeds att vara mer detaljerad och frå-
gorna formuleras om. Det som ändå återkommer är att det finns vissa punkter som 
de förhåller sig till, som Design Freeze88, Technical Design Review89 och Design 
Review90. Även Change Control91 är en process som nämns flera gånger, men som 
tillämpas när behovet uppstår inom Design Control. Uppsatsen kommer inte att gå 
in närmare i de olika delprocesserna, på grund av avgränsningsskäl.  

På många sätt är Design Control kundfokuserad eftersom kundens krav finns 
definierade i bland annat DIR och även i andra dokument beroende på hur invol-
verad kunden ska vara i projektet. Det finns även vissa kontrollmoment där ansva-
ret ligger hos kunden. Kunderna säljer företag A:s produkter i sitt eget namn till 
användarna eller till institutioner där användarna finns. Det innebär att det yttersta 
ansvaret ligger hos kunden och inte hos företag A för patientsäkerheten. Å andra 
sidan har företag A skyldigheter att följa de olika standarder och förordningar för 

                                                 
87 Ibid 
88 Design Freeze är när ett dokument har nått ett skede där det bedöms som färdigt oftast efter en Technical 
Design Review. 
89 Technical Design Review görs någon gång innan fas 3 där konstruktionen av produktdesignen utvärderas 
och bedöms om den är tillräckligt bra för att kunna tas vidare i projektet. Delprocessen avslutas med ett möte 
där allting ska färdigställas i förväg för att gås igenom och godkännas av projektgruppen. 
90 Design Review genomförs i slutet av varje fas för att utvärdera fasen. 
91 Change Control är en process som hanterar förändringar i ett dokument som har tidigare bedömts som fär-
digarbetat. 
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att patientsäkerheten ska kunna garanteras (där av QMS), men det är inget som 
uttryckligen står i den här proceduren. Företaget kan teoretiskt sett tappa kunder 
om de inte uppfyller de krav som kunden ställer, vilket är en drivkraft som finns 
hos alla vinstdrivande företag – att tillgodose kundens behov för att säkra lönsam-
het.92 

Det går även att säga att de olika faserna har olika delmål som företag A för-
söker att uppnå. De olika Design Reviews som återkommer i varje fas har tydliga 
krav eller mål som ska nås innan nästa fas kan inledas, där även kunden är med 
och godkänner. Trots att dessa utvärderingar görs är det ofta som dokument 
skickas tillbaka till Sverigekontoret för att revideras93. Det skulle kunna tolkas 
som att delmålen inte är tillräckligt höga när dokument måste revideras trots att 
de klarade en Design Review. Men det är snarare så att det måste finnas en viss 
flexibilitet inbyggd i systemet för att en sådan process som Design Control ska 
fungera, och i många fall ska den fungera mellan två kontor. Den här flexibilite-
ten flyttar dessutom gränsen mellan faserna, vilket Lasses beskrivning av det dag-
liga arbetet styrker.  

I nästa del i undersökningen kommer de olika system som används att analys-
eras för att förstå hur de anställda arbetar praktisk med dokumenthantering. 

Dokumenthanteringssystemen 
Dokumenthanteringssystem är system som är till för att hantera information. De 
kan se ut på olika sätt och ha olika funktioner. Företag A har två olika doku-
menthanteringssystem för att hantera produktrelaterad information där kontrollen 
är högre men ser olika ut. Företaget har också ett system för annan hantering där 
kontrollen inte är lika strikt. Dessa tre system kommer att analyseras närmare för 
att se hur användarna arbetar praktiskt med dokumentationshanteringen i de olika 
processerna, däribland Design Control. 

Många av de system som företag A använder utgår från land X, vilket betyder 
att land X är systemansvariga för de flesta system som används. Vilket har lett till 
att det har varit svårt att ta reda på hur själva lagringen och underhållet går till i 
praktiken, eftersom anställda på Sverigekontoret inte har haft någon kunskap 
kring detta. Jag har försökt att kontakta IT-avdelningen i land X, men har inte fått 
något svar på de e-postmeddelandena som har skickats. 

Företag A har lokala servrar på varje kontor men dessa är sammankopplade, 
förutom patentavdelningen som har en egen lagring som är webbaserad, alltså en 
molntjänst. Mer om lagring kommer under rubriken Stödverksamhet. Servrarna är 
                                                 
92 Proceduren Design Control 2015-09-11 
93 Sverigekontoret är ägare av de dokument som skapas här, och om något i designen ska ändras skickas det 
därför tillbaka för att revideras. 
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sammankopplade i ett så kallat Virtual Private Network (VPN) som är en sorts 
överlagringsnätverk som kopplar samman Local Area Networks (LAN) via inter-
net.94 Företagets servrar synkroniseras var femtonde minut, vilket innebär att om 
en server skulle krascha eller ligga nere så finns informationen lagrad även på de 
andra servarna. För att inte riskera att medlemar i ett projekt som finns i Sverige 
och till exempel i land X skapar samma dokument i dokumenthanteringssystemen 
får dokumenten olika landskoder, som ”S” för Sverige och ”X” för land X och 
”Y” för land Y. Eftersom servrarna är synkroniserade går det i ett av doku-
menthanteringssystemen att uppdatera ”varandras” projektdokumentation. En 
konstruktör i Sverige kan alltså uppdatera ett dokument i land X samtidigt som 
projektledaren i land X uppdaterar samma dokument, men då meddelas automa-
tiskt någon av administratörerna genom systemet, som får välja vilken fil som ska 
sparas.95 

Här nedan följer en beskrivning av de dokumenthanteringsystem som företag 
A använder sig av. 

Design Data Manager (DDM) 
Design Data Manager (DDM) används främst av utvecklingsavdelningen, där 
konstruktörer och industridesigners arbetar. Men även projektledare och testav-
delningen använder systemet. DDM har företag A använt sig av sedan 2008-2009 
på Sverigekontoret. Det är en fristående mjukvara, som inte är inte webbaserad. 
Användarens inloggning är unik för dokumenthanteringssystemet. Systemet är 
kopplat till en gemensam server mellan de tre kontoren via VPN. Gränssnittet 
påminner om filsystemet i Windows med en trädstruktur till vänster, menyval i 
överkanten och filerna listade där under. Det finns olika sätt att söka bland doku-
menten i DDM, antingen har man egna ”favoriter” som alltså är sökvägar man 
använder sig av ofta för att hitta rätt dokument. Eller så använder man sig av fri 
sökning, enkel sökning, eller avancerad sökning. Beroende på vilket sätt man vill 
söka på finns det en möjlighet att ange olika antal och typer av metadata. Avance-
rad sökning är det sökalternativet som används mest för de flesta vet till exempel 
vad det är för typ av dokument och vilket projekt det tillhör. När ett dokument ska 
läggas in i DDM, är det enbart ett namn som systemet kräver av användaren, me-
dan andra metadata är frivilligt att fylla i. Metadata som skapas automatiskt är 
enbart datum, författare och fil-format. Hur filer ska döpas anges inte i DDM, i så 
fall måste användaren gå in och titta i kvalitetssystemet om han eller hon inte vet. 
I samband med att ett dokument läggs in i systemet finns det ändå vissa fält som 
användaren kan fylla i om han eller hon vill, som vilket projekt som dokumentet 
                                                 
94 Hiroshi Fujikawa, Ernesto Damiani, Yukiko Yamamoto, Hirofumi Yamaki, Setsuo Tsuruta, Network virtu-
alization by differentially switched VPN for stable business communication with offshore computers, Journal 
of Reliable Intelligent Environments, volym 2, nr. 3, 2016, s. 121 
95 Inspelad Intervju med ”Lasse” 2017-03-31 
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tillhör. Efter att projektet har angetts frågar systemet vilken typ av dokument, då 
är det en lista över dokumentkoder som användaren kan välja mellan. Dessa 
dokumentkoder är definierade i kvalitetssystemet. Exempel på koder kan vara 
other (OT) och meeting minutes (MM).96 En informant berättar att OT i vissa fall 
används för godtyckligt, och att det därför kan finnas allt möjlig under OT. Hon 
menar att det inte är alltid som användaren vet hur dokumentet bör klassificeras.97 
Varje dokument får automatsikt ett individuellt löpnummer inom projekten, men 
dessa löpnummer används enbart i DDM för att hålla isär dokumenten. Själva 
projektnumret genereras i ett annat system. Projektnumret måste därför skrivas in 
för hand, vilket användaren gör när dokumentet namnges. Eftersom projektnumret 
inte anges automatiskt av DDM utan av användarna själva finns det en risk att det 
blir fel nummer på dokumentet, menar Kerstin98 och Lasse99. Oftast upptäcks det 
när dokument ska flyttas över till ett annat dokumenthanteringssystem, men i 
vissa fall upptäcks det inte alls. Namngivningen av dokumentet går inte att ändra i 
efterhand, så när ett fel i filnamnet ska rättas till måste en ny likadan fil skapas 
och den går sedan att döpa till rätt nummer. 

Informationen struktureras i en mappstruktur som finns både i DDM och i fil-
systemet. Det är foldrar efter kategorier, från A-F, där dessa är kopplade till olika 
skeden och funktioner i projekten. Dessa kallas för dividers i DDM. Den här 
strukturen är enligt företagets ”best practice”, men de är inte obligatoriska att 
följa. Om det skulle handla om ett specialfall som inte följer de vanliga struk-
turerna, då går det att gå ifrån dem för att strukturen måste kunna vara flexibel för 
att ”kunna göra det som funkar bäst.”100 

Det är få restriktioner och begränsningar i DDM, till exempel kan inte kon-
struktörerna se dokument som är kopplade till affärsverksamheten och vice versa. 
Det finns också en viss behörighetsbegränsning när det gäller dokuments olika 
status. Det finns fyra olika tillstånd ett dokument kan befinna sig i: 

• Locked – Då stängs ett dokument i väntan på att bli ”frisläppt”. 
• Released – Innebär att dokumentet är “frisläppt”, och att dokumentet 

är det som är det gällande. 
• Obsolete – Nu har dokumentet gått från released till föråldrad eller 

obsolet. När ett dokument blir obsolete har det troligtvis ersatts, men 
det raderas inte utan ligger kvar i systemet. 

• To be deleted – Den här benämningen används enbart när ett doku-
ment är felaktigt på något sätt. Användare kan inte radera dokument, 
utan det kan bara administratörerna för DDM göra. På det här sättet 

                                                 
96 Inspelad intervju med ”Lasse” 2017-03-31 
97 Anteckningar från intervju med ”Kerstin” 2017-03-21 
98 Ibid 
99 Inspelad intervju med ”Lasse” 2017-03-30 
100 Inspelad intervju med ”Steve” 2017-04-10 
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kan användare markera att dokumentet inte ska användas och ser till 
på samma gång att det inte kommer upp på träfflistan när sökningar 
görs. 

I vissa fall kan det bli fel men dokumentet ändå måste finnas kvar. Då redigerar 
användaren dokumentets ”description” istället, och hänvisar till det korrekta do-
kumentet där.101  

I DDM lagras de allra flesta produktrelaterande dokumenten, bland annat en 
produkts historik som komponenter, material och testresultat. Den här dokument-
samlingen kallas för Design History Files (DHF). Den här typen av dokumentation 
är en del av den totala dokumentationen som krävs för att en produkt ska uppfylla 
de krav om kvalitet och säkerhet som ställs för att den ska kunna säljas på mark-
naden. Här lagrar konstruktörer även mycket annat som inte klassas som produkt-
relaterat, som ett exempel var det en lista över semestrar för att man skulle kunna 
planera arbetet bättre som lades in i systemet för att vara tillgänglig för alla inom 
projektgruppen. Projektledare lägger också in dokument som berör projekten indi-
rekt för att det är ett bra sökverktyg och tillgängligt var man än befinner sig.102 En 
DHF-binder förvaras i land X, alltså en fysisk pärm med utskrivna original från 
DDM. Mer om lagring kommer att beskrivas under rubriken IT-avdelningen.  

I DDM finns det en audit trail, alltså en historik för varje dokument som lad-
das upp. Dessa är oftast kopplade till projekt om det inte är den typ av dokument 
som beskrevs här innan (semesterlista). Med hjälp av historiken går det att se hur 
många versioner eller uppdateringar som har gjorts i ett dokument. Dokument 
som raderades av misstag kan även åteterskapas med hjälp av dokumenthistoriken 
av it-tekniker. 

Förutom att dokumentsamlingen DHF ska sammanställas, ställs det också 
krav på att dokumentationen måste valideras på något sätt. Vilket innebär i före-
tag A:s fall att dokument som ingår i DHF valideras genom att skrivas ut, signeras 
för hand, sedan scannas dokumentet och läggs in i systemet igen. För att hålla isär 
de validerade med de icke validerade läggs ändelsen signed till i dokumentnam-
net. Den anställda tar själv initiativ till att validera ett dokument, vilket kan vara 
problematiskt.  På grund av den mänskliga faktorn kan det finnas dokument som 
inte har validerats i systemet, men som ändå ingår i DHF och är de dokument som 
hänvisas till om historiken skulle efterfrågas. Det är främst Sverigekontoret som 
arbetar på det här sättet, även de andra kontoren till viss del men inte i samma 
utsträckning. Kunskapen om sättet att validera på är inte allmänt spridd bland de 
andra kontoren. Vilket innebär att det finns flera DHF som innehåller icke-
validerade dokument.103 
                                                 
101 Inspelad intervju med ”Lasse” 2017-03-30 
102 Ibid  
103 Ibid 
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I hur hög utsträckning som personalen validerar dokument, eller fyller i rätt 
metadata är svårt att säga, eftersom det inte direkt upplevs som ett problem. Det 
är mer en spekulativ nivå där det pratas om att det finns dokument som inte har 
blivit validerade, för att ”de nya projektledarna verkar inte fatta det”.104 När jag 
pratar med Steven beskriver han en annan bild av valideringen i DDM. Han me-
nar att företag A har valt att validera på det sättet, men att det går att använda sig 
av e-signaturer. Det beror på att de har haft en pappersbaserat system förut där 
man arbetade på det här sättet, sedan skickades papperskopian ner till land X:s 
arkiv. Det är inte nödvändigt på grund av systemtekniska skäl att validera på det 
sättet menar han, utan det är av organisatoriska skäl som detta görs fortfarande. 
Med det menar han att det är ledningen som inte har skickat ”en request” till IT 
om att aktivera den funktionen. Det är känt att en sådan funktion finns i DDM, 
men att det krävs en del förarbete innan den kan aktiveras. Funktionen måste ut-
redas för att en rutin ska kunna tas fram, och sedan ska ett styrdokument utfor-
mas.105 

Compliance Sharepoint (CSP) 
Compliance Sharepoint (CSP) är ett dokumenthanteringssystem som är till skill-
nad från DDM ett mycket striktare och är till för att granska och validera doku-
ment. CSP är till skillnad från DDM inte en lagringsplats för dokument i samma 
utsträckning. Systemet är webbaserat och öppnas alltså i webbläsaren. Varje an-
vändare har en egen inloggning som är knuten till både e-posten och operativsy-
stem, som i sin tur är kopplad till användarens identitet. I CSP kan användaren 
granska och godkänna dokument, hitta styrdokument, samt hitta mallar för att 
säkerställa att dokument blir korrekt ifyllda. Sökfunktionen som finns anses inte 
vara tillräckligt bra enligt två av informanterna trots den mängd metadata som 
registreras. Varav en av informanterna har skapat en egen databas i excel-format 
med de styrdokument som hon använder för att på ett effektivare sätt hitta den 
information hon behöver.106 

CSP innehåller den andra delen av dokumentationen som ISO och FDA krä-
ver, alltså Device Master Record (DMR). Det är en dokumentsamling precis som 
DHF, men DMR innehåller information och instruktioner som krävs för att till-
verka en färdig produkt, alltså ingen historik. Det finns även så kallade Design 
Input Requirement (DIR) i CSP, vilket är ett dokument som beskriver vilka krav 
som produkten ska uppfylla. I dokumenthanteringsystemet finns även kvalitetssy-
stemet Quality Management System (QMS) som består av arbetsinstruktioner, 
procedurer samt formulär och mallar. 

                                                 
104 Ibid 
105 Intervju med ”Steve” 2017-04-10 
106 Anteckningar från intervju med ”Kerstin” 
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När ett dokument laddas upp i CSP tvingar systemet användaren att fylla i 
metadata, bland annat vilket projekt och fas som dokumentet tillhör. Informanten 
förstod inte syftet med vissa metadata som skulle fyllas i107. Vissa fält är dessutom 
inte appliceringsbara på Sverigekontoret, utan bara på X-kontoret eftersom CSP 
är utformad efter deras organisation. De fyra olika faserna som ska anges som 
metadata är planning, design, engineering och validation. När ett projekt har gått 
igenom dessa faser och all dokumentation som krävs inom dessa är uppfyllda, går 
projektet vidare till produktionsfasen i land X.108 

Anställda har olika access-nivåer beroende på vilken position de har i företa-
get, vilket krävs när ett dokument ska ändra status, (draft, approved, effective, 
retired). Dokument ändrar enbart status för att markera var i dokumentets livscy-
kel som det befinner sig i. Draft innebär att författaren och/eller andra användare 
arbetar med dokumentet. Vem som helst kan göra förändringar i projektdokumen-
tet, men det syns inte vilka förändringar som har gjorts. Det går å andra sidan att 
ange i dokumentets metadata vilka förändringar som har gjorts. Efter varje uppda-
tering av dokumentet skapas en ny version automatiskt, 1.1 blir 1.2 och så vidare. 
Detta gäller enbart projektdokumenten.109 

När ett dokument är ”färdigarbetat” enligt författaren kan han eller hon starta 
en godkännande-process för att byta status på det, alltså från draft till approved. 
Vem som helst kan starta en godkännande-process av ett dokument, men han eller 
hon kan oftast inte byta status på egen hand. Vissa chefer är ett undantag. När ett 
dokument ska gå från draft till approved måste oftast minst tre personer med olika 
typer av access godkänna det. Vilka dessa personer är har bestämts i förväg och är 
på ett eller annat sätt involverade i projektet i fråga. När ett dokument väl får sta-
tusen som effective vet användaren att det är ett aktuellt dokument, som ”san-
ningen” eller ”bevisen” finns dokumenterade i. Retired övergår dokumentet till 
när det ersätts med en ny version. Ett dokument kan dessutom gå från retired till 
draft igen. Detta gäller främst QMS-dokument.110 

Precis som i DDM kan inte användare radera dokument, men med några få 
undantag. Som när ett dokument är felaktigt ifyllt, är nyskapat och ingen version-
historik har genererats, då går det som användare att radera dokumentet. De an-
svariga administratörerna och it-teknikerna för CSP sitter i land X, och dessa har 
varit svåra att komma i kontakt med för att undersöka hur dokument hanteras och 
förvaltas inom CSP. 

                                                 
107 Intervju med ”Anna” 2017-03-27 
108 Ibid 
109 Ibid 
110 Ibid 
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Relationen mellan DDM och CSP samt hanteringen av CAD-filer 
DDM och CSP är alltså två olika system som företag A har köpt in från två olika 
leverantörer. Systemen är inte sammanhängande på något sätt, utan fungerar som 
två olika verktyg för att uppnå de krav, standareder och förordningar samt företag 
A ställer på dokumenthanteringen. Här nedan kommer relationen mellan dessa 
system att beskrivas och jämföras till viss del. Ritningar och 3D-modeller, alltså 
CAD-filer är en dokumenttyp som hamnar i kläm mellan dessa system och de 
krav som ställs. 

En viss del av DHF-dokumenten ska efter att ”… projektet har nått en viss 
mognad…” klassificeras som DMR och därför föras över till CSP. När dokumen-
tet förs över till CSP ”frisläpps” det och ”(d)å har man slutat arbetat med den… 
när den har nått en viss grad av ”färdighet” kan man säga.” I processen Design 
Control kallas det design freeze när ett dokument anses som färdigt och ska föras 
över till CSP. Detta markeras i DDM också för att inga missförstånd ska uppstå.111 

CAD-filer kan inte läsas in av CSP, vilket gör att den här filtypen får en spe-
cialbehandling. Dessa ritningar måste ingå i produktens DMR, och alltså läggas in 
i CSP ändå trots att filformatet inte är kompatibelt med systemet. Det har företag 
A löst genom att göra om CAD-filerna till PDF-filer. Däremot finns 3D-
modellerna som ritningarna hänvisar till enbart i DDM. Ritningar är alltså de enda 
dokumenten som valideras i CSP i stället för i DDM. Om CAD-filer skulle valide-
ras i DDM skulle ändå problemet kvarstå, eftersom när ett dokument scannas in i 
systemet blir det automatiskt en PDF-fil som saknar CAD-filens egenskaper.112 

3D-modellerna och ritningen som hänvisar till dessa ligger alltså kvar i DDM, 
men för att kontrollera att den är den senaste versionen och att ritningen är valide-
rad går man via CSP för att säkerställa detta. Om någon CAD-fil i DDM skulle 
försvinna skulle det kunna ta upp till ett halvår att återskapa filen, menar en av 
informanterna. Eller ur det värsta tänkbara scenariot: 

”Så skulle DDM av någon anledning bara försvinna, och allt som är i det, då går ju firman i 
konkurs skulle jag säga.”113 

Han menar att det är en svaghet i systemet men att det ändå inte upplevs som ett 
problem bland konstruktörerna, eftersom de är medvetna om felet och förstår att 
de måste följa kvalitetssystemet för att inte det ska bli fel i den här delen av han-
teringen. Det upplevs inte heller som ett problem bland ledningen i både Sverige 
och land X. 

DMR är den dokumentsamlingen som anses ha mest betydelse för produktens 
aktualitet och validitet. Informanten upplever att attityden bland ledningen i Sve-

                                                 
111 Inspelad intervju med ”Bosse” 2017-03-21 
112 Inspelad Intervju med ”Lasse” 2017-03-30 
113 Ibid  
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rige och i land X är ”så länge det fungerar så är det inget problem”. Han menar att 
ju längre upp i ledningen man går i företag A, desto mindre kan de om de olika 
systemen som används. Med den kunskapsbristen är det svårt att relatera och för-
stå problemet, menar han. 

När DDM valdes för dokumenthanteringen var det konstruktörerna på Sveri-
gekontoret som valde det bland ett urval av flera system, men då var det andra 
aspekter som dessa tittade på så som pris och användarvänligheten. 

”… vi kunde ingeting om dokumenthantering, så vi tyckte väl ’vi börjar väl någonstans då.’”114 

Han upplever även en viss problematik när det är ledningen som väljer system, 
men det är inte ledningen som använder dem. CSP är ett exempel på ett sådant 
system, men valet av CSP uppfattas ändå som något positivt generellt sett. Dock 
delar inte en av informanterna den uppfattningen: 

”– Men CSP är i alla fall inte så bra. 
– Nej, inte för CAD-ritningar då kanske? 
– Nej, inte alls. Det är jättedåligt.”115 

För att göra systemen mer ”kompatibelt” med varandra måste projektnumret som 
utgår ifrån det som finns i CSP skrivas i för hand i DDM, vilket blir fel vid vissa 
tillfällen eftersom det är inget som DDM genererar själv. De felaktiga projekt-
numren upptäcks när en CAD-fil ska föras över till CSP. Felen kan inte åtgärdas 
direkt i CSP utan användaren måste gå tillbaka till DDM. I DDM däremot finns 
inte den här typen av kontroll som upptäcker felaktiga namn eller om DHF doku-
ment har validerats. 

”– Så det kan finnas dokument som är fel som ligger inne [i DDM] nu? 
– Absolut! I DDM gör det det. CSP är ju lite tuffare för att när vi tar ut en ritningsnummer, 

då skapas ju det numret och en tom PDF i systemet. Och det vi gör sen är att vi byter ut den 
PDF:en, och det är oftast då som vi ser att ’oj då, det vart’ ju inte samma nummer’. Men då får 
vi ju ändra i DDM och inte i CSP, för CSP är liksom styrt.”  

3D-modeller lagras som sagt enbart i DDM, vilket är problematiskt eftersom de är 
en del av ritningarna som valideras i CSP. En av informanterna menar att företag 
A ”… borde ha bättre koll på dem.” Som hanteringen ser ut nu läggs de i en fil-
struktur i DDM, sedan meddelas mottagaren via e-post var 3D-modellen finns. 
Eller så skickas filen i sin helhet till mottagaren, vilket inte är ”optimalt”. 

Tanken var från början att CSP skulle lagra DHF också, alltså att de skulle va-
lideras på samma sätt som DMR, men att det inte var ”… tillräckligt snabbt och 
enkelt för att göra det.” En DHF innehåller dessutom många fler dokument än en 

                                                 
114 Ibid 
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DMR vilket skulle innebära ”… ett hästjobb. …” att få in dem. En av informan-
terna säger också att ”vi” har tittat på Solid Works egna dokumenthanteringsy-
stem, alltså sin leverantör av CAD-programet, och skulle kunna ”releasea” 
[släppa] både ritningar och 3D-modeller därifrån.116 

Team sites (Sharepoint) 
Sharepoint är ett webbaserat verktyg som fungerar som en plattform för delning 
av information. På företag A är det ett relativt nytt system och används i viss ut-
sträckning, men främst i land X. Varje avdelning har en egen team site där doku-
ment och annat kan delas med varandra. Det finns även möjligheter för projekt 
eller andra konstellationer att skapa siter för att dela dokument med varandra även 
globalt. Det första användaren ser är företagets olika team sites som finns inom 
företag A, alltså även de i land X och Y. Team siterna är grupperade efter avdel-
ningar. Väl inne på en team site påminner gränssnittet mycket om Office-paketets, 
med olika verktyg på listen längst upp. Till vänster finns en meny med olika sidor 
på avdelningens team site. Verktyget är kompatibelt med e-posten eftersom det är 
samma leverantör. 

Systemet har inte funnits länge på företag A. Syftet med Sharepoint är att 
lämna den traditionella filhanteringen för att istället övergå till ett enklare sätt att 
dela och hitta information genom att ”metatagga” filerna på ett bättre sätt, alltså 
att fylla i mer metadata och information om filerna. En av informanterna menar 
att systemet håller på och implementeras bland projekten. Det går att e-posta do-
kumentens shareponit-sökvägar istället för kopior av dokumenten fram och till-
baka, vilket sparar utrymme i inkorgen och i slutändan även på serven. Dessutom 
blir risken att äldre versioner blandas med nyare mindre eftersom det länkas till 
den enda versionen av dokumentet. Vare sig användaren vill göra ändringar i do-
kumentet eller inte, kan han eller hon spara dokumentet på team siten för framtida 
användning i det aktuella projektet. Det finns även en möjlighet att få noteringar 
eller automatiska e-postmeddelanden när en fil blir uppdaterad. 

De informanter som jag har intervjuat har inte haft något behov av att an-
vända Sharepoint eller tycker att gränssnitt är onödigt invecklat. Skillnaden mel-
lan det här dokumenthanteringssystemet och, DDM och CSP är att Sharepoint inte 
är lika strikt men det innebär ändå en bättre kontroll över antalet kopior av doku-
ment som skapas. Här finns det också en naturligare plats för den övriga doku-
mentationen som inte inkluderas av QMS. 

                                                 
116 Inspelad intervju med ”Lasse” 2017-03-30 
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Stödverksamheter 

Kvalitetssäkringsavdelningen 
Som tidigare nämnt genomförde jag en praktikperiod vid företag A:s kvalitetssäk-
ringsavdelning innan arbetet med uppsatsen var påbörjad. Vilket gav mig en in-
blick kring vad som skulle vara intressant för min undersökning, hos ett privat 
företag inom medicintekniksbranschen ur ett arkivvetenskapligt perspektiv. För 
att förstå varför den här avdelningen är relevant för undersökningen och dess roll i 
företag A:s dokumenthantering ska dess funktion beskrivas härnäst. 

Kvalitetssäkringsavdelningen finns under avdelningen regulatory affairs, och 
har tre huvudsyften: 

• Att vara med och ta fram processer, procedurer och system för att sä-
kerställa att de utformas på rätt sätt enligt förordningarna och företa-
gets QMS. 

• Att ingå i utredningar och utföra granskningar. 
• Utbilda anställda när nya uppdateringar eller andra förändringar har 

gjorts i QMS. 

Kvalitetssäkringsavdelningen är den avdelningen som kontrollerar och säkerstäl-
ler att processerna uppfyller de krav företag som tillverkar medicintekniska pro-
dukter måste uppfylla för att i slutändan säkerställa patientsäkerheten. I det arbe-
tet fungerar dokumentationen som bevis och är en central del i framtagningen av 
de medicintekniska produkterna. På avdelningen i Sverige är de fyra till fem an-
ställda, medan i land X har de ungefär 60 anställda på motsvarande avdelning. 
Under varje ansvarsområde har kvalitetssäkringsavdelningen på X-kontoret ett 
antal personer som är specificerade på just det området, medan på Sverigekon-
toret är samma ansvarsområden men i en mindre skala fördelade mellan de fyra 
till fem anställda. Storlekarna på de olika organisationerna är en avgörande faktor 
till varför kvalitetssäkringssystemet inte alltid är applicerbart på Sverigekontoret. 
Kvalitetssäkringsavdelningen i land X är de som utformar styrdokumenten. De 
utgår utifrån den egna organisationen och inkluderar Sverige- och Y-kontoret när 
styrdokument berör processer som är appliceringsbara på de kontoren. Det inne-
bär ändå i Sveriges fall, extra arbete för att antingen göra egna lokala styrdoku-
ment, eller svårtolkade styrdokument som leder till olika sätt att arbeta på bero-
ende på vem som tolkar styrdokumenten. 

Enligt de observationer som har gjorts på avdelningen, har den en sorts in-
formell dokumentservice, där anställda på andra avdelningar under flera gånger 
per dag gör spontanbesök hos avdelningen (främst de som arbetar i projekten) när 
de stöter på problem gällande dokumentation. Det kan vara systemfrågor som 
berör dokumentation som ska valideras i CSP, var dokument finns eller hur en 
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arbetsinstruktion bör tolkas. De system som används finns för att underlätta arbe-
tet för användarna, men även för att undvika mänskliga misstag. Beroende på vad 
det är för system är kvalitetssäkringsavdelningen involverade på olika sätt. Ef-
tersom granskningar och valideringar är en stor del av funktionens syfte är CSP 
ett system som de är mer involverade i, medan i till exempel affärsystem har av-
delningen inte en lika stor roll. 

Kvalitetssäkringsavdelningens roll under Design Control 
Avdelningen är stödfunktion för processerna Design Control, Document Control, 
Record Control, Purchase Control, Change Control, Production och Product Rele-
ase. Men dess roll i Design Control kommer att beskrivas här nedan eftersom det 
är den processen som de arbetar allra mest med. 

Avdelningen har fördelat de olika projekten mellan sig för att det ska finnas 
en representant från avdelningen i varje projekt som ansvarar för att processen går 
rätt till. Det innebär inte att personen från kvalitetssäkringsavdelningen är utbil-
dad designingenjör och kontrollerar ritningar, utan det avdelningen gör är att se 
till att all dokumentation finns, att den är korrekt och att alla moment är gjorda. 
Varje person har ungefär tio projekt, där projekten är i olika stadier. Inte nödvän-
digtvis i någon av faserna i Design Control, utan det kan vara projekt som är ute 
på marknaden, men som ska genomgå en designuppdatering.117 

Kvalitetssäkringsavdelningen i Sverige är involverade i fas 1 och 2 och mot-
svarande avdelning i land X är involverade i fas 3 och 4. När förändringar som 
berör design, riskhantering eller annan dokumentation som har tagits fram i fas 1 
eller 2 är det kvalitetssäkringsavdelningen som kopplas in, för att säkerställa att 
förändringarna görs och att de görs på ett korrekt sätt. Det händer att kunder hellre 
vill kommunicera med avdelningen i Sverige även om det var i land X som en 
granskning gjordes. Det är ett ineffektivt sätt att arbeta på eftersom Sverige blir 
som en medlare mellan kunden och land X, menar en av informanterna.118 

Observationer 
Under min undersökningsperiod har jag deltagit på interna möten hos kvalitets-
säkringsavdelningen. Under den här rubriken kommer observationerna att redovi-
sas. På avvikelsemöten diskuteras olika avvikelser eller problem som de anställda 
har upplevt eller fått kännedom av. Här arbetar de utifrån en whiteboardtavla med 
olika kolumner, magneter och post it-lappar. Kolumnerna representerar olika steg 
som en avvikelse ska genomgå: fem ”whys”119, finns en standard?120, actions121, 

                                                 
117 Inspelad intervju med ”Olle” 2017-05-05 
118 Ibid  
119 En teknik som används vid försök till problemlösningar. Det går ut på att fråga varför ungefär fem gånger 
för att gå till botten med problemet, eller som i det här fallet att konkretisera problemet. 
120 Här undersöks om det redan finns ett sätt som avvikelsen ifråga ska hanteras på eller inte. 
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vilken princip?122, var hanteras denna action?123 Många av avvikelserna skjuts upp 
eller hänger kvar under en ganska lång period vilket dels beror på att den an-
ställde har gjort det hon har kunnat och att ”pucken” ligger hos någon annan. Ofta 
kan det bero på att svar på ett e-postmeddelande dröjer eller att man vänta på ut-
slag från ett möte angående avvikelsen. Typerna av problem som dök upp var 
bland annat organisatoriska, så som relationen mellan avdelningarna i Sverige och 
i land X. Även sådana problem som finns generellt på företag A, men som inte 
ligger på avdelningens ansvar. Den första typen av avvikelser, kan det handla om 
att kvalitetssäkringsavdelningen i Sverige inte vet vad motsvarande avdelning i 
land X förväntar sig av dem i överlämningen, alltså mellan faserna två och tre. 
Det diskuterades även kring kundbemötandet, alltså när kunder vänder sig till 
avdelningen i Sverige istället för land X. Då fanns det önskemål om att bli mer 
insatt i fas 3 och 4 inom Design Control för att bättre bemöta kunden. 

När det gäller den senare typen av problem diskuterades hanteringen av DHF i 
land X, alltså historiken kring en produkt som ska sammanställas i en fysisk DHF-
pärm. Dokumenten skrivs ut från DDM och sedan sammanställs. Det som disku-
terades var kravet på att spara papperskopian ska tas bort, vilket de var positiva 
till men de anställda menade att det ändå borde finnas ännu en elektronisk lag-
ring. En lagring som kan ersätta papprets autentiska egenskaper. En anställd be-
rättar om att ett specialskåp köptes in efter en kunds begäran för att hanteringen 
av pappersdokument var för dålig. Enligt den anställda användes ändå inte skåpet. 

På pulsmötena124 informerar de anställda på avdelningen varandra om de upp-
gifter de arbetar med just nu, men också sådant som ska göras inom en längre tid. 
En gång i veckan hålls dessa möten.  Även här utgår de ifrån en whiteboardtavla 
med färdiga rutor och post it-lappar. Genom tavlan får de en visuell överblick 
över det aktuella läget arbetsmässigt hos avdelningen. Det är inte enbart kvalitets-
säkringsavdelningen som arbetar med pulsmöten, utan det är något som även 
finns inom kärnverksamheten också på alla kontor. Även ledningen har den här 
typen av möten. De pulsmöten som har observerats är dock enbart hos kvalitets-
säkringsavdelningen. Mötestypen infördes dock under samma tid på avdelningar-
na, vilket innebär att de grundar sig på samma introduktion och utbildning. 

Förutom att informera varandra om hur de närmaste veckorna ser ut diskute-
ras även problem eller förhinder, där personen oftast vet hur uppgiften ska lösas 
men att det kan till exempel dra ut på tiden, eller att den anställda behöver få stöd 

 
121 Hur avvikelsen ska hanteras eller hur man ska gå vidare med problemet. 
122 Det finns flera principer som företaget har på ett gemensamt sätt kommit överrens om. 1. Right for me, 2. 
Sharing knowledge, 3. Demand driven flow, 4. Continuous improvement, 5. Scanning the horizon, 6. Stan-
dardized work. 
123 Vem som är ansvarig för avvikelsen och ser till att den undersöks (utför action). 
124 Pulsmöte är ett kort möte där deltagarna står upp. Syftet med mötet är att planera, styra och planera verk-
samheten och det dagliga arbetet på kort och lång sikt. En ”pulstavla” används för att kunna arbeta på ett mer 
visuellt sätt. 
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av sina kollegor på andra sätt. En del av de problem som nämndes var organisato-
riska och hade ofta med deras relation med kvalitetssäkringsavdelningen i land X 
att göra. 

Avdelningsmötena utgår från en ”aktivitetslista”, som är en gemensam excel-
fil som uppdateras kontinuerligt på avdelningsmötena. Det är en lista över olika 
arbetsuppgifter som berör kvalitetssäkringsavdelningen som avdelning och kanske 
inte specifikt kring de enskilda arbetsuppgifterna. 

Aktiviteterna har personer som är ansvariga för dessa. Det formuleras även 
”actions” kring aktiviteterna som beskriver vad som ska göras, och en deadline 
sätts för aktiviteten. Sedan stängs aktiviteterna när de är slutförda eller inte gick 
att genomföra. 

IT-avdelningen 
Avdelningen ligger under ekonomi och administration enligt företag A:s organi-
sationsschema. På Sverigekontoret arbetar två it-tekniker vid avdelningen, medan 
på X-kontoret är de ett tjugotal it-tekniker. Avdelningens ansvar består av att 
sköta säkerheten dels in till lokalen, men också förhindra och förebygga intrång 
och andra attacker i systemet. De har även en servicefunktion som innebär att 
stötta andra avdelningar vid olika tekniska problem. IT-avdelningen identifierar 
sig själva som en del av den gemensamma organisationen, alltså IT-avdelningarna 
i land X och Y men kanske framföralt med X-kontoret. Det beror på det gemen-
samma kvalitetssystemet för IT, men också för att land X är det land där de flesta 
systemen finns samlade och är också ansvariga för dessa system som till exempel 
de system som lagrar produktionsdata. En av informanterna menar att det beror på 
att land X:s organisation är större. 

Även om land X är systemansvariga för de flesta systemen är kontorens lo-
kala nät (LAN) sammankoppade via VPN. Som tidigare nämnt synkroniseras kon-
torens servrar var femtonde minut, vilket innebär att allt som är lagrat inom före-
tag A:s system finns tillgängligt via dessa servrar. Patentavdelningen har en egen 
lagring utanför dessa servrar av säkerhetsskäl för att ingen obehörig ska av miss-
tag komma åt dessa dokument. Det innebär till exempel att inga patentansökning-
ar skickas via e-post, utan de hanteras istället genom säkra digitala tjänster. 

Informanten menar att det finns två sätt att hantera ”… vanlig fillagring.” Det 
ena är att dokumenthanteringsystemet DDM som beskrevs här innan. Det är helst 
där som de ska lagra dokument eftersom det skapas en historik kring dokumentet, 
vilket det inte gör annars. Det andra sättet är att lagra dokument i en ”… tradit-
ionell gemensam disk som ligger på en vanlig file-server.” Enligt informanten 
lagras all dokumentation som har med de olika projekten där.125 Enligt en annan 
informant är fil-serven det systemet som användes innan de nuvarande doku-
                                                 
125 Inspelad intervju med ”Steve” 2017-04-10 
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menthanteringssystemen. Hon menar att det används av vissa fortfarande, men att 
målsättningen är att all dokumentation som har med projekten att göra ska lagras 
på den serven som delas med de andra kontoren.126  

Tanken är att flytta över avslutade projekt till ett ”arkiv” på fil-serven. Det är 
intervjupersonen127 som använder begreppet arkiv, men det är alltså en lagringsyta 
på fil-serven som lagrar äldre projektdokument. Det flyttas sällan över projekt 
eftersom de är aktiva över en lång tid. Det går inte att radera dokument från arki-
vet, med undantag från IT som kan radera dokument om det skulle vara nödvän-
digt. Det finns olika backupscheman som till exempel kan vara månadsvis eller 
årsvis. När dessa projekt lagras på den vanliga fil-serven backas den oftare än vad 
arkivet gör och det genererar mer data än vad det är nödvändigt. Det är inget pro-
blem för tillfället enligt informanten utan han tycker ”… det är bättre att ha en 
backupp för mycket än en för lite.” Anledningen till att det inte uppfattas som 
något problem är att den mängden data som finns är så pass liten, att det inte på-
verkar lagringsutrymmet eller hastigheten när användarna arbetar mot servrarna. 

”Men om våra data, eller när våra data blir så stor så kommer det att bli ett problem. Men än 
så länge är vi inte där.”128 

Han menar att det som kommer att krävas då är att användarna som har kunskap 
om informationen som är lagrad kommer att få ”… en extra uppgift att sortera 
sina data.” Data delas in med hjälp av metadata för enbart beskriva vad för data 
som finns, men som nödvändigtvis inte används. Det kan handla om äldre doku-
ment och projekt som har gått ur produktion, men krävs av lagstiftningen att 
dokumentationen sparas. Den typen av data skulle backas upp mer sällan och 
kanske ligga på en mer långsammare disk. 

”Den data som jobbas med och kanske ändras dagligen backas upp oftare. Och då är det mer 
det här arkivtänket, så arkivet kan ju ligga på en disk som är lite saktare, och behöver inte ac-
cessa den hela tiden. Och den backas upp med. Lite sådana lösningar, men inte riktigt där är vi 
ännu inte. Vi är fortfarande… Vi har en ganska liten datamängd. Vi ligger väl på en tre te-
rabyte ungefär.”129 

Det här ska göras från början enligt informanten, därför försöker de införa sådana 
åtgärder redan nu. Han menar att det är svårt för användare som har arbetat på ett 
sätt länge att ändra sitt beteende. 

”Det är väl det absolut svåraste att få en användare att ändra sitt beteende, vare sig det gäller 
backup eller filhantering eller mail eller någonting.”130 

                                                 
126 Intervju med ”Kerstin” 2017-03-21 
127 Inspelad intervju med ”Steve” 2017-04-10 
128 Ibid 
129 Ibid 
130 Ibid 
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För att stävja problemet har det införts en kvot för e-post. När den här kvoten har 
nåtts måste användaren rensa ur sin inkorg för att kunna skicka och ta emot nya e-
postmeddelanden. IT har inte kunskap kring vad användarna behöver för data i 
arbetet kring projekten, därför lämnas det ansvaret till användarna. Men om an-
vändarna av misstag skulle radera en fil kan it-teknikerna återskapa filen. 

Det finns en arbetsinstruktion för hur lagring av data ska gå till som är för 
hela företaget, men ingen lokal som beskrivet för hur Sverigekontoret specifikt 
ska hantera sina data. Enligt informanten är det få som använder sig av den för att 
datamängden ännu inte nått en kritisk nivå, trots att användarna är medvetna om 
att det sparas väldigt mycket data. 

CSP eller DDM har inget sådant inbyggt tvång som e-postfunktionen har. Syf-
tet med CSP är inte heller att lagra data utan bara för att validera dokument i pro-
cessen Change Control, eller hantera och validera de mest aktuella QMS-
dokumenten. En annan informant som arbetar ofta i CSP, säger att DMR och DIR 
hanteras i systemet och att inget raderas bara ändra status (som har beskrivits in-
nan på sidan 48). Ingen av dem är säkra på hur lagringen hanteras eller hur ruti-
nerna ser ut eftersom systemet hanteras av X-kontoret. 

I DDM handlar det oftast om att filer har raderats av misstag och behöver 
återskapas. När filer raderas finns det alltid kvar information om vem som tog 
bort dokumentet och ibland även varför ett dokument har tagits bort. Det är enbart 
IT som kan radera data permanent, men det är inget de aktivt arbetar med. 

Trots att en stor del av dokumenthanteringen idag sker digitalt skrivs det ut 
mycket dokumentation också. Idag skrivs det ut ungefär 18 000 a4-sidor per må-
nad på enbart Sverigekontoret. I land X finns det en avdelning som enbart hante-
rar pappersdokument där det har kommit initiativ för att digitalisera mera genom 
att använda sig av e-signaturer, där olika system undersöks för att kunna vara en 
lösning. Informanten menar att CSP är ett steg i den ritningen, men att sådana 
förändringar inte kan komma på en gång utan måste ske stegvis.  

När det gäller den långvariga lagringen har företag A i sina rutiner krav på att 
säkerställa att filer kan återställas. I kvalitetssystemet säger att det ska finnas 
bandbackuper131 för de äldsta lagrade filerna. Sverigekontoret har istället köpt en 
backup-tjänst och backar upp till ett företag som hanterar deras äldsta filer. In-
formanten berättar att de har bytt CAD-system några gånger vilket har lett till att 
flera äldre filer inte är kompatibla med systemet som används idag. Det har de 
löst genom att ha de äldre programvarorna tillgängliga för installation om det inte 
skulle gå att konvertera de äldre filerna. Det är en omfattande process att konver-
tera en tio till femton år gammal fil till ett nyare format, menar han. Problemet 
med att konvertera en äldre fil är att den måste valideras för att säkerställa att rätt 
data följer med i konverteringen. 

                                                 
131 Bandbackup kan vara antingen ett magnetband eller hårddisk som är gjord för längre förvaring av data. 
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För att undvika liknande problem i framtiden med komplicerade konverte-
ringar har företag A valt att hålla sig till de ”stora drakarna” när det gäller fil-
format, så som Microsoft Corporation132 och Adobe Systems133. När det gäller 
CAD-filerna har det kommit standardformat vilket innebär att det går att ”ta ut” 
STEP134-filer som underlättar om företag A skulle vilja byta CAD-system igen. 

Även om många av de vanligaste formaten är väletablerade kommer det kon-
kurrenter som kan utmana dessa, vilket gör att företag A är medvetna om detta 
och kanske något oroade. Flera av deras kunder använder sig till exempel av 
Googles tjänster för dokumenthantering. De är förvisso kompatibla med varandra 
men det finns ingen garanti att dokumenten ser likadana ut. Informanten menar att 
dokuments innebörd skulle teoretiskt kunna förändras. 

CSP är Microsoft Corporation system, vilket gör det svårt för företag A att 
påverka om de skulle vilja utveckla systemet utan de får hålla tillgodo med de 
systemuppdateringar som de gör. Medan DDM som utvecklas av ett mindre före-
tag, Concurrent Systems Incorporated Ltd, har företag A en mycket tätare kontakt 
med. Sverigekontoret har en mycket större möjlighet att påverka vilka funktioner 
som ska finnas. Dessa kan även utvecklas åt enbart företag A. Han menar att det 
finns för och nackdear med både stora etablerade företag och mindre när man gör 
olika systemval. Etablerade företag kan man räkna med att deras system kommer 
att finnas under en längre period, men det går kanske inte att påverka de olika 
lösningarna och funktionerna. Med mindre leverantörer krävs det en närmare re-
lation och en transparens för att man ska vara förberedd på en eventuell konkurs. 
Den nära relationen gör det även lättare att påverka och skräddarsy systemet efter 
organisationens behov. 

Informationskultur 
Det går att utläsa en viss informationskultur i de olika typerna av undersökningar 
som jag har genomfört bland de olika avdelningarna. Det jag har försökt att iden-
tifiera när informationskulturen har undersökts är personalens attityd och relation 
till dokumenthantering. Att undersöka mer specifika uppgifter som figur 5,6 och 7 
redovisar ger en bra riktning i hur dokumentationshantering visualiseras och där-
för en bra utgångspunkt. I enkäten som delvis kommer att redovisas här nedan 
deltog 35 personer av 83. 

Enligt enkätundersökningen har över hälften av deltagarna (62,86 procent) svarat 
att det finns styrdokument eller policys om hanteringen av dokument och inform-
ation på sin avdelning, medan 8,57 procent svarade ”nej”. Dessutom har de som 
                                                 
132 Officepaketet, så som Word, Excel, Powerpoint och så vidare. 
133 Portable Dokument Format (PDF). 
134 Standard for The Exchange of Product (STEP) är en standard för hur bland annat CAD-filer ska strukture-
rars. 
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har angett ett annat svar (20 procent) till viss del styrdokument på sin avdelning 
också, men inte alla. 

Har ni specifika policys och styrdokument för er avdelning angående hanteringen av dokument 
och information? 

Figur 6 

På frågan om de vet vilka dokument som ska sparas enligt styrdokumenten svarar 
de flesta ”Ja” (48,57 procent), men en stor del svarar ”Nej” (31,43 procent). De 
som svarade ”Annat” angav att de vet delvis eller kan ta reda på det genom kolle-
gor samt att de inte har styrdokument.  

Hur ofta dokumenthantering diskuteras på företag A varierar, men de flesta 
diskuterar det ändå flera gånger i veckan (31,42 procent). De som svarade ”An-
nat” (22,89 procent) anger att de diskuterar det väldigt sällan. Vad de diskuterar 
är vad som ska sparas, men också hur det ska sparas. De diskuterar också om vem 
som ska hantera dokumenten. Det finns även en viss osäkerhet vad som ska klas-
sas som DHF och DMR och vilka dokument som är den senaste versionen. Miss-
nöje kring de olika systemen, CSP och DDM samt dokumenthanteringen över lag 
är diskussioner som engagerar många. Det kan handla om systems lämplighet och 
olämplighet att hantera olika typer av dokument, att samma dokument sparas på 
flera ställen, låg användarvänlighet bland system och brist på samordning mellan 
system. Det diskuteras också kring QMS och där mallar inte alltid är tillräckligt 
bra eller att arbetsbeskrivningar och procedurer är svårtolkade. Men också hur 
mallar och styrdokument kan utvecklas och förbättras. 

Företag A går mot en mer digitaliserad dokumenthantering med e-signaturer, 
men det finns inget i systemet som fångar upp den pappershantering som ändå 
finns. Hur pappersdokument hanteras varierar från avdelning till avdelning. Det 
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finns inga styrdokument för hur det ska ordnas och struktureras, men det står ändå 
i QMS att vissa dokument ska skrivas ut. Dessa förvaras i projektpärmar som pla-
ceras på lämplig plats som projektledaren ofta utser. Mycket av pappersdoku-
mentationen som genereras är sådant som inte omfattas av QMS så som skisser, 
underlag till rapporter och anteckningsböcker, men det finns ändå ett behov av att 
spara det i antingen pärmar eller i någon annan förvaring. Patentavdelningen och 
”legal” är de få och kanske de enda avdelningarna som har en uttalad struktur och 
ordning när det kommer till pappersbaserad dokumentation. 

Hur ofta diskuterar ni på avdelningen om dokumenthantering? 

Figur 7 

Det finns konflikter mellan vissa styrdokument. Ett exempel är hanteringen av 
DHF. Ett styrdokument säger att det utskrivna och signerade dokumentet ska an-
ses som ett original och därför sparas, medan ett annat styrdokument godkänner 
PDF-filen som är den inskannade versionen i DDM som ett original. Land X för-
varar dessutom en pappersbaserad DHF-binder, alltså en pärm med själva doku-
mentsamlingen av DHF-dokument som också räknas som original. Dessa original 
skrivs ut från DDM. Teoretiskt sett finns det alltså tre original av varje DHF-
dokument, men det är svårt att avgöra hur många DHF-dokument som slängs eller 
sparas eftersom det beror på vilket av styrdokumenten som användaren följer i 
Sverige. 

Kvalitetssäkringsavdelningen har diskuterat just detta exempel med land X, 
men eftersom det är X-kontoret som äger kvalitetssystemet har de därför sista 
ordet. Informanten menar ändå att Sverigekontoret är som en envis åsna och inte 
nöjer sig i första taget. 



 63 

”P-träsket” användes av en informant för att benämna det tidigare fil-systemet 
som användes för den digitala dokumenthanteringen. Med det menade hon att det 
fortfarande används till viss del, men att det kan sparas allt möjligt där. P-träsket 
är alltså en mapp på fil-serven som heter Public, och kallas för p-mappen. Den 
serven är tillgänglig för alla på Sverigekontoret och är på så sätt en lokal server 
enbart för de som arbetar i Sverige. Systemet används fortfarande men den doku-
mentation som ska ingå i DHF eller DMR hamnar i DDM eller CSP ändå i slutän-
dan. När systemet användes tilldelades varje projekt en egen mapp där doku-
mentationen samlades under. Idag skapas projektmappar i viss utsträckning av 
användare, trots att chefer som jag har pratat med är tydliga med att det systemet 
ska inte användas för projektdokumentation, utan det är DDM som är standard. 
Det förkommer att personal sparar dokument lokalt på sin dator också, så som 
statistikunderlag till rapporter. I arkiv-delen som tidigare nämnt sparas det väldigt 
sällan projektdokumentation trots att projekten är avslutade. Mycket som borde 
läggas i arkivet finns alltså kvar i projektmapparna på fil-serven, menar en infor-
mant. Det beror på att användarna inte vill göra sig av med någonting och tycker 
att ”… allting är bra att ha.” 

I enkäten svarar några att beroende på vad det är för dokument så sparas det 
på olika ställen, och då först och främst i DDM och CSP. En svarar att denne läg-
ger allt i DDM när det är otydligt om dokumentet ska sparas eller inte. Eller om 
det saknas en instruktion ”… kan det hamna lite var det passar.” Några få anger i 
enkäten att de använder sig av Sharepoints team-siter, men också att p-mappen 
används för interna dokument som berör avdelningen. 

Hur stor del av dokumentationen upplever du, är i pappersformat när du utför dina arbetsuppgif-
ter? 

Figur 8 
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Det anges också att det finns platser för pappersbaserad dokumentation. Då är det 
vissa som hänvisar till det arkiv som finns i land X som slutförvaring, medan 
andra hänvisar till de projektpärmar som finns på kontoret. Några av de deltagar-
na är inte säkra på hur den pappersbaserade hanteringen av dokumentation funge-
rar. Någon svarar på frågan vilka analoga system använder du dig av? att denne 
lämnar signerad dokumentation till kvalitetssäkringsavdelningen eller projektle-
dare. Några få menar också att det är branschen som är gammalmodig eller att det 
är så branschen ser ut, framförallt när det gäller dokument kring patent eller juri-
diska kontrakt. Det varierar alltså vilken dokumentation som de svarande syftar 
till bland fritext-frågorna. Generellt sett upplever de att den digitala förvaringen är 
tydligare beskriven än den pappersbaserade. 

Undersökningen har riktat sitt sökande mot den elektroniska hantering av 
dokumentation som idag är en grundförutsättning för att företag ska kunna vara 
konkurrenskraftiga, men som också kan göra dem sårbara om det inte finns en 
tydlig plan. Som bland andra Tom Sahlén framhållit är paradigmskiftet något som 
angår alla organisationer som går från pappershantering till elektronisk doku-
menthantering. Företag A brottas precis som andra organisationer med att planera 
i förväg hur dokument ska förvaltas redan innan de har skapats. 

Under slutdiskussionen kommer forskningsfrågorna att besvaras, men även en 
jämförelse med verksamhetsbaserad arkivredovisning kommer att göras för att 
belysa likheter och kontraster på detta område mellan privat och offentlig sektor. 
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Slutdiskussion 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka dokumenthanteringen i ett företag 
inom privat sektor. Företag A som fallstudien bygger på, verkar i flera delar av 
världen, men det är den svenska organisationen som har stått i fokus. Avgörande 
delar i organisationen har undersökts för att kunna förstå kärnverksamhetens do-
kumenthantering, så som system, stödfunktioner och attityder kring dokumenthan-
tering inom verksamheten. 

Riksarkivets modell, verksamhetsbaserad arkivredovisning, kommer att an-
knytas till i slutdiskussionen utöver forskningsfrågorna. 

Forskningsfrågorna kommer att besvaras i turordning, där följande frågor har 
ställts i undersökningen: 

1. Hur arbetar ett företag i privat sektor för att uppfylla dokumenthante-
ringen utifrån de standarder som reglerar dess bransch? 

2. Hur ser huvudprocesserna ut i ett företag i den privata sektorn enligt 
dess styrdokument? Vilka olika typer av målfokus har dessa? I vilken 
mån är de kundfokuserade? 

3. Vilka typer av system används inom kärnverksamheten i ett företag 
för dokumenthantering? 

4. Vilken attityd har anställda på ett företag i den privata sektorn gente-
mot dokumenthantering? Sålunda hur ser informationskulturen ut? På 
vilket sätt påverkar informationskulturen ett privat företag? 

 
1. Hur arbetar ett företag i privat sektor för att uppfylla dokumenthanteringen 

utifrån de standarder som reglerar dess bransch? 

Det praktiska arbetet i företag A:s fall sker i två av deras dokumenthanteringssy-
stem. Detta arbete formas av de förordningar och standarder som främst FDA och 
ISO sätter upp. Processer som Design Control och Change Control är processer 
som beskrivs i dessa bestämmelser, där även kvalitetssystemet QMS och de do-
kumenttyper som ska genereras beskrivs. Förordningarna sätter alltså riktlinjer för 
de medicintekniska företagen men det är företagen själva som ska beskriva och 
bestämma hur just deras Design Control ska gå till, eller hur personal ska utbildas. 
Trots de krav och riktlinjer som finns är ändå friheten att utforma processerna och 
även dokumenthanteringen omfattande. På liknade sätt ställer Riksarkivet krav på 
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de statliga institutionerna och kommer med riktlinjer för hur strukturen ska se ut i 
en verksamhetsbaserad arkivredovisning135. Företag A:s QMS beskriver inte på 
vilket sätt dokumentationen ska ordnas, utan den är mer inriktad på vilka doku-
ment som ska genereras ur processerna. Förutsättningarna är därför goda för ett 
system som beskriver mer specifikt hur dokument ska hanteras, lagras och till-
gängliggöras inom den egna organisationen, eftersom processer är definierade och 
dokumentationen är tydligt avgränsad. 

Genom att ha ett påtagligt avgränsat system, är det mycket dokumentation 
som inte omfattas av QMS, men som i många fall har en tydlig koppling till vissa 
Quality Records. I ett system liknande det som Riksarkivet förordar, skulle tydli-
gare definitioner kunna göras som inkluderar all dokumentation. Det skulle inte 
nödvändigt betyda att allt ska sparas, men att det fastställs en struktur för den 
dokumentation som idag saknar det. 

Även en viss pappersexercis är nödvändig för att uppfylla kraven. Till viss del 
börjar dessa krav att lättas upp och ersättas med elektroniska signaturer. Men ett 
original i papper har fortfarande en inbyggd autenticitet på företag A. Eftersom 
originalen lagras i land X, prioriteras inte lagringen av den dokumentation som 
ändå finns på Sverigekontoret trots att de också är original. Tilltron till elektro-
niska dokument som det tyder på, är i otakt med QMS som fordrande kräver ut-
skrifter. 

Företag A:s organisationsstruktur påverkar också sättet som arbetet utförs på. 
Den största delen av företaget utgår från land X, medan de andra kontoren inte ses 
som enskilda organisationer utan mer som förlängningar av den egna organisat-
ionen. Det kan krocka med den bilden som Sverigekontoret har av sin verksamhet 
eftersom det är den som är viktig för dem. Att inte kunna påverka eller har svårt 
att påverka hur processer ska utformas, ger upphov till uppgivenhet och maktlös-
het hos kvalitetssäkringsavdelningen i Sverige eftersom de inte kan göra sitt jobb. 
De som ska se till att processerna uppfyller de krav som ställs, och att processerna 
fungerar i den egna organisationen måste bli involverade för att alla delar i en 
organisation ska kunna fungera. Maktstrukturer som finns inom olika företag och 
hur den ger utslag längre ned i leden, har den här uppsatsen enbart snuddat vid. 
Hur maktstrukturer och organisationsformer påverkar dokumenthanteringen inom 
privat sektor ur ett arkivvetenskapligt perspektiv är något att undersöka för fram-
tida forskning. 

2. Hur ser huvudprocesserna ut i ett företag i den privata sektorn enligt dess 
styrdokument? Vilka olika typer av målfokus har dessa? I vilken mån är de 
kundfokuserade? 

                                                 
135 RA-FS 2008-04 
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För att svara på andra frågan har undersökningen fokuserat på en process som 
täcker in flera delprocesser. Där en av huvudprocesserna som främst dominerar 
Sverigekontoret är Design Control. Processen består av fyra faser, Planning Phase, 
Design Phase, Engineering Phase och Validation Phase.  

Eftersom fas 2 och 3 kan pågå i flera år upplever de konstruktörer och indu-
stridesigners som arbetar i faserna på Sverigekontoret att de istället förhåller sig 
till vissa punkter eller skeden som konstruktionen och designen befinner sig i, där 
till exempel Technical Design Review136, Design Review137 och Change Control138 
är sådana processer. Det som dessa processer har gemensamt är att de alla har en 
kontrollfunktion för att se till att dokumentationen stämmer, därför kopplas också 
kvalitetssäkringsavdelningen in för att utföra denna kontroll. Dessa kan därför ses 
som delmål i processen Design Control, även om dess styrdokument inte är lika 
tydlig med det. I styrdokumentet är det istället tydligare när kunden ska involveras 
vilket är i fasernas olika Design Reviews. Det bekräftar det resonemang som Bru-
zelius och Skärvad beskriver, att det är svårt för avdelningar att se hela processen 
och fokuserar istället på sina egna ansvarsområden.139 Men till skillnad från deras 
tankegångar är det kundens önskemål och krav som definierar de målsättningar 
dessa processer har i företag A:s fall. 

Riksarkivet definierar en process som en ”… avgränsad följd av aktiviteter 
som förekommer upprepat i verksamheten”, och en process kan också delas upp i 
delprocesser och aktiviteter.140 I arkivredovisningen står handlingen eller doku-
mentet i centrum. Den definition som företag A har utformat sina processbeskriv-
ningar utifrån är ISO:s definition som innebär: 

”Alla aktiviteter som tar emot indata och konverterar den till utdata kan betraktas som en pro-
cess. Ofta bildar utdata från en process indata till nästa process. [Min översättning]”141 

Även en process approach ska användas för att främja standardiserade arbetssätt 
och att förstå krav.  

Enligt Riksarkivets definition är det viktigt att identifiera de aktiviteter som 
sker upprepat i en specifik följd. Medan i ISO-standarden är det friare att tolka 
vad som är en process, men att en grundregel är att aktiviteten får input och gene-
rerar output som sedan blir input i nästa process. Syftet med processbeskrivning-
en skiljer dessa åt, där Riksarkivet syftar till att hålla ordning på dokumenten som 
genereras i de olika processerna. ISO-standarden framhäver istället att processer i 

                                                 
136 Technical Design Review är den process som den tekniska delen i designen utvärderas. 
137 Design Review görs i slutet av varje fas. Det är en utvärdering av fasen. 
138 Change Control är den process som främst DMR-dokument går igenom när de ska revideras. 
139 Bruzelius Lars H. & Skärvad Per-Hugo, Integrerad organisationslära, 2011, s. 252-253 
140 RA-FS 2008-04 
141 International Organization for Standardization, stycke: 0.3 Process approach, 2016, ISO 13485:2016, 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:13485:ed-3:v1:en (hämtad den 2017-05-13) 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:13485:ed-3:v1:en
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verksamheten ska kartläggas för att kvalitet, krav och effektivitet ska kunna defi-
nieras och hålla en hög nivå. I företag A:s fall görs det listor över vilka dokument 
som ska genereras i projekten, en så kallad Design and Development Plan (DDP). 
Den inkluderar enbart den dokumentation som krävs, och inte den totala mängden 
som faktiskt genereras. Nilsson menar att processorientering kan användas på 
flera olika sätt, och kan ha olika syften. Kvalitetsstyrning, eller som i företag A:s 
fall deras kvalitetssystem (QMS), kan vara ett av dem. Syftet innebär att ledning-
en vill kontrollera verksamheten mer genom att använda processorienteringen 
som ett styrverktyg för att decentralisera verksamheten. Kvalitetsstyrning kan 
också användas för att förändra värderingar och till exempel hur arbetsuppgifter 
utförs och dokumentationen av dessa. Nilsson menar att processorientering kan 
vara både formell som beskrivningar av arbetsuppgifter och ansvarsområden, men 
också ha en mjukare informell aspekt som viljan och förmågan att förstå kundens 
behov och se till helheten av verksamheten. Att bygga vidare på den processorien-
teringen som företag A har skulle alltså kunna inkludera själva dokumenthante-
ringen på ett mer detaljerat plan.142 Det krävs ändå en tydlig gräns mellan de olika 
typerna av dokument, alltså Quality Records143 men också den egna interna doku-
mentationen. En tydlig klassificering och processbeskrivning som inkluderar all 
dokumentation skulle vara optimalt för att säkerställa att dokumentationen på 
något sätt hanteras på ett mer strukturerat sätt än vad det görs idag. 

En kombination av Riksarkivets och ISO-standardens sätt att se på processer 
och processbeskrivningar hade varit en gynnsam approach för företag A som idag 
inte har någon arkivbeskrivning alls men har en växande mängd data som kom-
mer att behöva en struktur i framtiden, vilket leder in på nästa forskningsfråga. 

3. Vilka typer av system används inom kärnverksamheten i ett företag för 
dokumenthantering? 

Det finns fyra dokumenthanteringssystem som används för dokumenten som ge-
nereras inom kärnverksamheten på Sverigekontoret: Design Data Manager 
(DDM), Compliance Sharepoint (CSP), Sharepoint (team sites) och en fil-server. 
Det är svårt att inte jämföra DDM och CSP med varandra eftersom det är de två 
som är de mest dominerande dokumenthanteringssystemen som används inom 
kärnverksamheten när det gäller Quality Records. Även om system ha olika syften 
och funktioner, där CSP har en mer kontrollfunktion som granskar dokument in-
nan de kan klassificeras som DMR144, QMS eller DIR145. DDM är till skillnad från 

                                                 
142 Nilsson Göran, Processorientering och styrning – Regler, mål eller värderingar, Handelshögskolan, 
Stockholm, 2003, s.15 
143 Det är de dokument som innefattas av QMS. 
144 Device Master Record (DMR) är de dokument som är de ”gällande” dokumenten som man utgår ifrån när 
till exempel produkten ska gå vidare till produktion. Varje produkt har en egen dokumentsamling som kallas 
DMR. 



 69 

CSP ett mycket simplare system. Det görs ingen kontroll över vilka dokument 
som läggs in i systemet. Eftersom det är enkelt att hitta dokument och används 
varje dag läggs det in projektrelaterade dokument som medarbetare vill dela med 
sig av till sina kollegor. Dessa dokument är inte alltid DHF-dokument146 eller nå-
got förstadium till ett sådant. Det kan vara andra dokument som är nödvändiga 
under arbetet för tillfället, men som inte kvalificeras som ett Quality Record i 
slutändan. Båda dessa system krävs för den typ av hantering som sker idag, eller 
snarare de olika funktionerna som finns i dessa system krävs för att uppfylla be-
hoven hos Företag A. Det finns tveksamma lösningar som ur en kvalitetaspekt kan 
förbättras, men det är inget som QMS, FDA eller ISO kräver, utan det räcker att 
de lösningar som finns duger. Det som QMS kräver är att de servrar som elektro-
niska dokument lagras på, backas upp och att dokumenten bevaras under en viss 
tid. Annars finns det inget krav på till exempel fil-format eller lagringsplats. 

Sharepoint, vars syfte är att dela dokumentation i olika gruppsammansätt-
ningar så som projekt eller avdelningar. När det redan finns sätt att hantera in-
terndokumentation som via e-post eller DDM, bli ytterligare ett system överflö-
digt. Användarna känner inget behov av att ändra sina sätt att hantera information 
när de redan har fungerande vanor. I många fall delas dokument som lagras i 
DDM eller CSP via e-post istället för att mottagaren går in själv i systemet, alltså 
DMR-dokument, DHF-dokument eller potentiella Quality Records. Det finns där-
för ingen naturligt steg att dela dokument via Sharepoint. Team sites är fortfa-
rande ett relativt nytt system därför finns det inga invanda vanor eller tydligt be-
hov för funktionen. När det gäller dokumenthanteringen på filservern används den 
fortfarande i viss utsträckning. Efter att företag A gick ifrån det systemet finns det 
ingen kontroll över vad eller hur dokument sparas där. Den tröghet som finns i att 
lämna ett system, som filservern, för att gå över till ett annat går även att se i im-
plementeringen av team sites. Detta går in i den sista forskningsfrågan om in-
formationskultur där attityder gentemot dokumenthantering på företaget har un-
dersökts. 

4. Vilken attityd har anställda på ett företag i den privata sektorn gentemot 
dokumenthantering? Sålunda hur ser informationskulturen ut? På vilket 
sätt påverkar informationskulturen ett privat företag? 

Företag A står som sagt inför en utmaning att hantera en mängd ostrukturerad 
data, som byggs på allt eftersom. För att kunna hantera den datamängden måste 
den klassificeras. Det som undersökningen visar är att det kommer att krävas av 
dem som har kunskap om vad dessa dokument innehåller eller vad det är för typ 

 
145 Design Input Requirement (DIR) är ett (1) dokument där bland annat produktens egenskaper, funktioner, 
kundens krav på produkten sammanställs. 
146 Design History Files (DHF) är de dokument som dokumenterar en produkts design- och konstruktionshisto-
rik. Varje Produkt har en egen dokument samling som kallas DHF. 
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av dokument att utföra den klassificeringen, vilket inte blir ett lättare arbete ju 
längre de väntar. Anledningen till varför problemet med mycket och ostrukturerad 
data är den informationskultur som finns på företag A. Den kultur som finns är att 
följa QMS eller andra lagar och förordningar, men sedan görs det inte så mycket 
mer. Det handlar inte om att de anställda inte vill, utan snarare att det saknas ruti-
ner för de anställda att luta sig emot och som stöttar dem i sin dokumenthante-
ring. Genom att ledningen godkänner den nuvarande hanteringen av till exempel 
CAD-dokumenten skickar det signaler till de anställda att företaget inte kräver 
mer än så. 

Under en observation diskuterades hanteringen av DHF-dokument i land X, 
där diskussionen var av en mer informell karaktär, där det riktades misstro mot 
dokumenthanteringen. Den här typen av interninformation skulle inte framkomma 
under en intervju. I den här situationen är jag accepterad av gruppen och de kän-
ner att de kan diskutera mer informella frågor. Den här typen av diskussioner vi-
sar på hur de upplever att dokumenthanteringen ser ut och fungerar på företag A, 
men är kanske inte den bilden som företaget vill visa upp gentemot kunderna. Jag 
tolkar det här som en del i den rådande informationskultur som finns inom företa-
get. 

Avslutningsvis vill jag framhålla att framtida forskning om hur informations-
kulturen påverkar informationshanteringen inom privat men även offentlig sektor, 
är något som borde undersökas närmare. I den här uppsatsen var det enbart en del 
av undersökningen, men skulle kunna utvecklas mer. Genom att använda ett etno-
grafiskt tillvägagångsätt där ”informationskulturs-glasögonen” är på under både 
observationer och intervjuer kan underliggande strukturer upptäckas och analyse-
ras för att utveckla fältet ytterligare. 
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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur ett privat företag hanterar dess dokumentat-
ion och information. Uppsatsen inleder med att beskriva ett paradigmskifte där 
organisationers dokumenthantering genomgår en övergång från en pappersbaserad 
dokumenthantering till en allt mer elektronisk hantering. De forskningsfrågor som 
uppsatsen har utgått ifrån är hur ett företag inom privat sektor arbetar för att han-
tera dokument och information, men också hur processer är strukturerade och i 
hur stor utstäckning processerna är kundfokuserade. Undersökningen tar också 
upp hur de systemtekniska lösningarna påverkar dokumenthanteringen. Hur in-
formationskulturen ser ut och inverkar på dokumenthanteringen undersöks också. 
Fallstudien baseras på företag A, ett multinationellt företag inom den medicintek-
niska branschen. Företaget valdes med anledningen av de förkunskaper som er-
hölls vid en praktikperiod på företaget. De metoder som har använts är enkätun-
dersökning, observationer, men det är främst på intervjuer som undersökningen 
baseras på. 

Den teoretiska utgångspunkten har varit ett organisationsteoretiskt perspektiv 
med inriktning på processbaserad verksamhet vilket har varit behjälplig där struk-
turer har kunnat sättas i ett större sammanhang. Även ett arkivvetenskapligt per-
spektiv har applicerats där verksamhetsbaserad arkivredovisning har tillfört en 
kontrast för att belysa likheter och skillnader mellan respektive sektor. Branschen 
präglas av förordningar och standarder, som den undersökta organisationen struk-
turerar sina processer och dokumenthanteringe efter. En av huvudprocesserna i 
kärnverksamheten har undersökts närmare och kartlagts för att skapa förståelse 
för hur komplexiteten i processer kan se ut. Andra faktorer som stödverksamhet 
och dokumenthanteringssystem har beskrivit för att ge en mer konkret bild av hur 
dokumenthanteringen ser ut. Företag A:s styrdokument kartlägger processer för att 
uppnå kvalitet, krav och effektivitet. Medan modellen verksamhetsbaserad arkiv-
redovisning syftar till att hålla ordning på dokumenten som genereras i de olika 
processerna. På företag A råder det en tvådelad informationskultur. En del av 
dokumentationen som omfattas av företagets kvalitetssystem prioriteras och lag-
ras i tilldelade system. Den andra delen av dokumentationen lagras godtyckligt i 
olika system. Det som undersökningen har visat är att i många fall är det enbart 
tillräckliga lösningar som finns när det gäller dokumenthanteringen på företag A. 
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