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Sammanfattning 
 
Idag spenderas mycket pengar på informationssystem för att effektivisera 
affärskritiska processer. Men hanteringen av interna dokument som kan ses som en 
verksamhets digitala minne med instruktioner kring hur uppgifter ska utföras eller hur 
personal bör gå tillväga i svåra situationer är något som inte fått uppmärksamhet i 
relation till dess värde. Intern dokumentation behöver undersökas för att få ut så 
mycket som möjligt av dokumentens potential att understödja affärskritiska 
verksamheter. Den här studien har undersökt dokumenthantering i en kommunal 
verksamheten för öka förståelsen för hur den fungerar och komma med förslag på hur 
dokumenthanteringen kan förbättras. Under studien har det identifierats lösningar till 
problem som kan finnas i flertalet verksamheter som leder till att tid och därmed 
pengar kan sparas inom verksamheter idag.  
 
Nyckelord: Dokumenthantering, ISO 15489, kunskapshantering 
 
 
Abstract 
 
Alot of money is invested in information systems today. The goal with these 
investments is usually to make business critical process mer efficient to save money. 
But the management of internal documents, which can be viewed as the organisations 
memory with instructions regarding how to do certain tasks or how employees should 
handle difficult situations is something that hasent recieved enough attention in 
relation to its value. This studie has examined document management in a municipal 
organisation to see how it works and how it can be improved. During the studie we 
have seen that there is room for improvement of document management which can 
save time and thereby money for organisations today.  
 
Keywords: Document management, ISO 15489, Knowledge Management 
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Begreppslista 
 
Data 
Representation av fakta, begrepp eller instruktioner i form lämpad för överföring, 
tolkning eller bearbetning av människor eller maskiner. Huvudformerna är därvid 
analog och digital representation. (ne.se) 
 
Dokument  
Aktstycke, urkund, skriftlig handling eller redogörelse. (ne.se) 
 
Information 
Generell beteckning för det meningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation i 
olika former. Data blir information när den sätts i sammanhang. (ne.se) 
 
Intranät 
Internt datornät (t.ex. inom en organisation) som utnyttjar samma teknik som internet, 
men som inte är åtkomligt från internet. (Datatermgruppen 2013) 
 
Metadata  
Data om data; beskrivning av innehållet i ett digitalt dokument. (ne.se) 
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1 Inledning 
 
Nedan följer det inledande kapitlet av uppsatsen. Kapitlet kommer att gå in på ämnet, 
kommunen som undersökts, syfte, frågeställning, avgränsningar, kunskapsintressenter 
och dispositionen av uppsatsen. 
 

1.1 Introduktion 
 
Sedan 1990-talet har information- och kommunikationsteknik haft både en stark 
utveckling och en stor påverkan på hur vårt samhälle ser ut. Den utvecklingen har gett 
upphov till uttrycket informationssamhället (Europa Unionen 2014) och det ger en 
bild av hur stor påverkan datoriseringen haft på information när det pratas om en ny 
typ av samhälle. Information är universellt erkänt som den mest betydelsefulla 
strategiska tillgång en verksamhet kan äga (Henczel 2001). Detta skifte till ett 
informationssamhälle och den allmänna insikten i informations värde har lett till att 
kunskapshantering (Knowledge Management) fått en del uppmärksamhet. 
Verksamheter är mer kunskapsintensiva och kunskapshantering har blivit allt mer 
viktigt. Kunskapshantering beskrivs enkelt av Becerra-Fernandez och Sabherwal som 
“doing what is needed to get the most out of knowledge resources. ” (2010). Även när 
verksamheter påverkas av förändringar så som omorganisationer, nedskärningar och 
tillväxt är det viktigt att bevara kunskap inom företaget. I kunskapsintensiva 
verksamheter blir individen viktig. Förändringar kan leda till att medarbetare som är 
kunskapsbärare kan avsluta sin anställning, bli uppsagda eller omplaceras vilket gör 
att verksamheter kan förlora viktiga kunskapsresurser. I verksamheter kan 
kunskapshantering bli en central del för att skapa konkurrensfördelar (Dunford 2000) 
i ett informationssamhälle. Enligt Best (2002) representerar dokument i en 
verksamhet den samlade kunskapen av skickliga medarbetare. För att verksamheter 
ska fungera i ett informationssamhälle är det viktigt att underhålla och utveckla 
hanteringen av dessa dokument. Studien har därför valt att fokuseras kring interna 
digitala dokument och dess hantering. 
 

1.2 Uppdraget 
 
Vi kom i kontakt med dokumenthantering genom en enhet på en kommun som en av 
uppsatsförfattarna arbetat på (kallas Kommunen i arbetet). På den aktuella enheten 
arbetar ca 40 personer och interagerar flitigt med andra enheter. Anställda på enheten 
har uttryckt svårigheter med att bland annat hitta viss information och dokumentation 
de behöver samt att det kan ta tid att sammanställa olika dokument som behövs för 
vissa beslut. Vi har fått i uppdrag av enheten att undersöka deras dokumenthantering 
för att fånga upp problematiken. Vår uppfattning är att dokumenthantering är 
nedprioriterad bland organisationer i allmänhet och att det finns stor 
utvecklingspotential inom det området. Därför ser vi det intressant att studera den 
berörda enheten. 
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1.3 Syfte 
 
Studien syftar till att bidra med insikt i hur dokumenthantering går till i praktiken och 
jämföra med befintliga teorier inom dokumenthantering. Detta vill vi uppnå genom att 
undersöka de alternativ som är möjliga för enheten på Kommunen och komma med 
rekommendationer baserat på deras behov och problem med dokumenthanteringen. 
 

1.4 Frågeställningar 
 

• Hur arbetar enheten med dokumenthantering idag?  
• Vilka problem och behov finns det med den nuvarande dokumenthantering 

hos enheten?  
• Kan vi utifrån litteraturen ge rekommendationer för att utveckla enhetens 

dokumenthantering? 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Studiens empiri är avgränsad till en enhet på en kommun på grund av tidsfrist. För att 
inte övergränsa till företagsekonomi har inga kalkyler gjorts efter de förslag som 
framkommit för enheten eller efter betydelsen av studiens andra resultat. 
 

1.6 Kunskapsintressenter 
 
Enheten på Kommunen som undersöks har ett direkt intresse i studiens resultat vilket 
kommer att kunna användas vid beslut rörande deras dokumenthantering. Övriga 
enheter på Kommunen kan nyttja resultatet för beslut då de använder samma system 
och har liknande dokumenthanteringsprocesser. I övrigt kan resultatet ge vägledning 
för verksamheter som använder sig av liknande system och har liknande behov av 
dokumenthantering. 
 

1.7 Disposition 
 
Den här studien är indelad i sju kapitel - Inledning, metod, teori, empiri, analys, 
slutsats och diskussion. Inledningskapitlet ovan ger läsaren en bild av ämnet, vårt 
syfte, frågeställning, avgränsningar och kunskapsintressenter. I metodkapitlet 
förklaras den metod som använts vid insamlande och bearbetning av data. 
Teorikapitlet går igenom den teoretiska bakgrund för arbetet med studien. Det 
efterföljande empirikapitlet tar upp den data som samlats in från kommunen. I 
analyskapitlet analyseras den data som samlats in. I slutsatsen summeras de slutsatser 
som kunnat tas genom analysen och i det avslutande diskussionskapitlet gör 
författarna egna reflektioner över resultatet och framtida forskning. 
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2 Metod 
 
Det här kapitlet fokuserar på att förklara och diskutera den vetenskapliga metod som 
använts vid inhämtandet och bearbetandet av data samt övergripande strategi. 
 

2.1 Forskningsparadigm 
 
En forskningsparadigm är en övergripande filosofisk syn på hur vi ser på kunskap i 
studien. Författarnas utbildning och ämnesområde, informationssystem, förenar 
människor och teknik i form av att fokusera på “Användning och utveckling av IT-
baserade informationssystem” (Uppsala Universitet 2014). Eftersom människan varit i 
fokus präglas vår syn på världen av att det inte finns “en” sanning. Till synes lika 
verksamheter kan ha varierande åsikter om funktioner eller behov p.g.a. att kultur och 
gruppdynamik skiftar. Därför är vår forskningsparadigm interpretivistisk och beskrivs 
av Oates (2006) 
 

Interpretive studies do not prove or disprove a hypothesis, as in positivist 
research, but try to identify, explore and explain how all the factors in a 
particular social setting (a web development team, an organization, and so 
on) are related and interdependent. 

 

2.2 Litteratur 
 
Den här studien innehåller ett fåtal kritiskt granskade källor som beskriver 
dokumenthantering både i analog och elektronisk form. Meningen med 
litteratursökningen har varit att ge en bild av nuvarande forskning kring och belysa 
behovet av dokumenthantering.  
 
Ett verk som varit viktigt vid skrivandet av studien är Oates Reasearching 
Information Systems and Computing då det inte är en allmän bok om att skriva 
uppsats utan är riktad till vårt övergripande uppsatsämne informationssystem.  
 
Dokumentstyrning i processorienterade organisationer är ett av få litterära verk som 
enbart är skrivet för dokumenthantering. Boken sammanställer fyra författares syn på 
dokumenthantering skapat med utgångspunkt från ISO 15489 som är en international 
standard för dokumenthantering.  
 

2.3 Forskningsprocess 
 
Frågeställningen utforskas genom att undersöka en verksamhet för att detaljerat 
undersöka dokumenthanteringen där. Processen stämmer bra in på en Case Study som 
enligt Oates (2006) betyder att en företeelse detaljerat undersöks för att skapa en 
detaljerad insikt i hur någonting fungerar.  
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2.3.1 Datainsamlingsmetodik 
 
Nedan följer en beskrivning av hur data insamlats och en motivering till varför dessa 
datainsamlingsmetoder valts. Studien vill belysa dokumenthanteringsprocessen i 
praktiken varför intervjuer och observationer valts för att samla ett empiriskt 
underlag. Intervjuer används då det behövs en detaljerad undersökning för att 
beskriva enhetens arbetssätt och fånga upp intervjuobjektens åsikter och tankar kring 
deras dokumenthantering. Observationer valdes för att utöka empirin från intervjuerna 
genom att även ge en bild av hur arbetet går till. 
 

Intervjuer 
Enligt Oates (2006) är syftet med semistrukturerade intervjuer att upptäcka snarare än 
att kontrollera, vilket också var vårt syfte. Fyra medarbetare intervjuades för att 
upptäcka arbetssätt, problem och vad som fungerar bra med enhetens nuvarande 
dokumenthantering. Samtliga intervjuer genomfördes på ett semistrukturerat sätt 
vilket innebar att en del frågor fördefinierades och gav utrymme för att ställa 
ytterligare frågor som dök upp under intervjuerna. Båda författarna var närvarande 
under intervjuerna som även spelades in för minnets skull. Intervjuobjekten 
informerades att de skulle vara anonyma i arbetet då det är innehållet i deras svar som 
är intressant  och för att ge dem chansen att uttala sig mer fritt. 
 

Observationer 
Under intervjuerna ombads intervjuobjekten att utföra uppgifter i systemen som 
speglar det vardagliga arbetet på enheten. Det var dels för att studera hur lång tid 
vissa moment i hanteringen tar dels för att undersöka vilken typ av metadata de angav 
och kunde hämta om dokument. 
 

2.3.2 Val av respondenter 
 
För att få en nyanserad intervjuinsamling valdes intervjuobjekt med olika 
ansvarsområden, i olika åldrar och som arbetat olika länge vid enheten. Samtliga 
intervjuobjekt använde de befintliga dokumenthanteringssystemen dagligen i sitt 
arbete. För att skydda intervjuobjektens identitet har de fått alias.  
 

2.3.3 Bearbetning av datainsamling 
 
Före de första intervjuerna samlades teori kring dokumenthantering in och frågorna 
delades in i kategorier. Efter att intervjuerna genomförts transkriberades, bearbetades 
och strukturerades intervjuerna för att summera den data som var relevant för studien. 
Observationerna summerades och sammanställdes i en tabell för att ge en överblick 
av de funktioner och arbetssätt som användes av de anställda. Därefter analyserades 
det empiriska materialet med den teori som samlats.  
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3 Teori 
 
I det här kapitlet diskuteras hur litteraturen ser på dokumenthantering i verksamheter. 
Definitioner av relevanta begrepp och vad dokumenthantering innebär med dess 
funktion i förhållande till en verksamhets processer diskuteras. En presentation av 
standarden för dokumenthantering, ISO 15489, kommer också att göras tillsammans 
med de teoretiska utgångspunkterna som används i undersökningen. 
 

3.1 Om dokumenthantering 
 
Enligt ISO 15489 definieras ett dokument som "information created, received, and 
maintained as evidence and information by an organization or person, in pursuance of 
legal obligations or in the transaction of business". Bodin (2005) har översatt det till 
"information eller objekt som kan hanteras som en enhet" och "information som en 
organisation eller en person skapat, mottagit och bevarat som verifiering eller 
information, för att uppfylla lagstiftarens krav eller i den löpande verksamheten". 
Standarden för kvalitetshanteringssystem ISO 9000:2005 har sin definition: 
"information and its supporting medium” och “The medium can be paper, magnetic, 
electronic or optical computer disc, photograph or master sample, or a combination 
thereof.”(Robitaille 2005). 
 
I uppsatsen definierar vi ett dokument som en behållare av information och att 
dokumentet kan vara av olika format, antingen i fysisk form, till exempel ett papper, 
eller i elektronisk form, exempelvis ett Word-dokument. När dokument beskrivs 
syftar det på elektroniska dokument om inget annat nämns då enhetens interna 
dokumenthanteringssystem är elektroniskt. 
 

3.1.1 ISO 15489 
 
Internationella organisationen för standardisering (ISO) grundades 1947 och är 
världens största utvecklare av frivilliga internationella standarder. ISO har nationella 
organ i 162 länder som samarbetar i utvecklandet av nya standarder. Syftet med 
organisationen är bland annat att erbjuda verksamheter strategiska verktyg för att öka 
produktivitet och effektivitet och samtidigt försäkra sig om att produkter och tjänster 
är säkra, pålitliga och håller hög kvalitet (International Organization for 
Standardization 2014). 
 
Standarden för dokumenthantering, ISO 15489, skapades 2001 i syfte att 
organisationer ska kunna försäkra sig om att rätt uppmärksamhet och säkerhet ges till 
alla organisationens dokument samt att informationen i dokumenten finns tillgängliga 
på ett effektivt sätt genom standardiserade riktlinjer och tillvägagångssätt. ISO 15489 
består av två delar där del ett, ISO 15489:1, presenterar vad som bör göras och del 
två, ISO 15489:2, beskriver tillvägagångssätt för en verksamhet uppnår de krav som 
ställs i del 1. Standarden kan appliceras på dokumenthantering i alla format och 
medier, som är skapade eller mottagna i offentliga eller privata organisationer eller av 



 11 

individer med ansvar att skapa och underhålla dokument. (National Standards 
Authority of Ireland 2004 Upplaga 1). 
 

3.1.2 Dokument är verktyg 
 
Sahlén (2005) menar att organisationer inte tar hand om den bristfälliga 
dokumenthanteringen utan istället arkiverar den. Elektroniska dokument är utspridda 
på anställdas datorer, e-post eller på nätverkets servrar vilket inte längre går att 
hantera då mängden information nu är mycket större och varje medarbetare har sin 
egen ordning, eller oordning, på sin dator. Bodin (2005) resonerar likadant och 
påpekar att det är få organisationer som har kompletta elektroniska 
dokumenthanteringssystem. Sahlén (2005) benämner dessa systemen som hybrida dvs 
en kombination av elektroniska dokument och pappersdokument. Bodin (2005) lyfter 
också fram att orsaken till den långsamma utvecklingen av dokumenthanteringen kan 
bero på att organisationerna prioriterat andra typer av verksamhetsstöd såsom 
försäljning, ekonomi och löneredovisning. Robitaille (2005) anser att det är först när 
den fundamentala betydelse av dokumenten har för verksamhetens processer som 
organisationen kan se att det är ett verktyg. Oavsett vilken typ av verksamhet som 
bedrivs tillhandahåller dokumenten den information som behövs för att driva de olika 
processerna. Sahlén (2005) menar att dokumenthanteringen är en värdeskapande 
process i sig. 
 

Kunskapshantering 
Becerra-Fernandez och Sabharwal (2010) påpekar att en annan viktig funktion 
dokument har är att bevara den kunskap som finns inom organisationen. Smith (2001) 
skriver att kunskapshantering handlar om att återanvända de resurser som finns inom 
organisationen för att få medarbetare att hitta bättre sätt att arbeta på. Att återanvända 
den kunskap som finns sparar både tid, resurser och pengar. Man kan definiera två 
typer av kunskap i en organisation. Uttalad kunskap (”know-what”) och outtalad 
kunskap (”know-how”). Uttalad kunskap är den tekniska, akademiska kunskapen. 
Den definieras formellt och används i organisationens processer. Uttalad kunskap 
tillförskaffas ofta skriftligen genom till exempel arbetsbeskrivningar, manualer, 
statistiska analyser eller patent. Outtalad kunskap är baserad på medarbetarens 
individuella erfarenhet och kompetens och är handlingsorienterad. Medarbetaren har 
sitt eget unika sätt att praktiskt arbeta i processer och lösa uppgifter. Outtalad kunskap 
delas genom exempelvis mentorskap där adepten observerar, härmar och 
kommunicerar med mentorn (Becerra-Fernandez och Sabharwal 2010; Smith 2001). 
Båda dessa typer av kunskap är underutnyttjad men samtidigt viktiga för 
organisationen. Det är viktigt att ledningen skapar en kultur som uppmuntrar till att ta 
hand om och dela även den outtalade kunskapen annars kommer den till slut att 
försvinna (Smith 2001). 
 
Smith (2001) anser även att det också är viktigt att ha teknik som stödjer insamlandet 
och hanterandet av kunskapen då det är medarbetarna, inte tekniken, som bidrar med 
innehållet. Innan en tekniklösning fastställs bör verksamheten se över tekniska, 
funktionella och kulturella krav. Med kulturella krav menas anpassning till sättet som 
anställda kommunicerar på i verksamheten. 
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Bodin (2005) påpekar att det finns andra anledningar till att hantera organisationens 
kunskap på ett systematiskt sätt. Kunskap som innefattar exempelvis rutiner, 
lathundar, mötesprotokoll och olika typer av riktlinjer utgör en organisations minne. 
Den struktur som används vid etableringen av dokumenthanteringen är avgörande för 
hur effektivt organisationens minne vid hantering av kunskap. 
 

3.2 Processer och dokument 
 
För att lyckas med utredningen av dokumenthanteringen är det viktigt att förstå vilken 
roll dokumenten spelar i förhållande till organisationens verksamhetsprocesser samt 
vilka problem som kan uppstå (Sahlén 2005). 
 

3.2.1 Verksamhetsprocesser 
 
En process definieras enligt Swedish Standards Institute (SIS) som en “grupp av 
samverkande och varandra påverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall”. 
Insatser och utfall kan vara både materiella (som råvaror) eller immateriella (som 
information). Alla processer har intressenter som påverkas av dem och ställer krav på 
utfallet och processerna bör vara anpassade efter organisationens mål (Swedish 
Standards Institute 2014). 
 
Sahlén (2005) definierar tre typer av verksamhetsprocesser i en organisation: 
 
Kundprocesser - De verksamheter där organisationen levererar varor eller tjänster till 
sina kunder. Kundprocesserna är de aktiviteter som motiverar varför en organisation 
finns. 
 
Stödprocesser - För att kundprocesserna ska kunna fungera krävs vissa administrativa 
och tekniska funktioner. Till exempel ekonomi, personal, IT och även 
dokumenthantering. 
 
Ledningsprocesser - Till exempel målstyrning, kvalitetsutveckling, planering och 
utvärdering. Den här typen av processer har en strategisk funktion och fungerar också 
som ett stöd för kundprocesserna. 
 
Processer har funnits länge i verksamheter men att idag arbeta processorienterat med 
kundfokusering innebär att mål etableras och kvalitet mäts utifrån kundens krav. Det 
handlar inte om att uppnå så hög kvalitet som möjligt utan om rätt kvalitet. 
Definitionen av den offentliga sektorns kunder skiljer sig från den privata. 
Kommunens kunder är medborgarna och företagens de som vill köpa deras produkter. 
Syftet med processerna skiljer sig dock inte då båda sektorerna vill uppnå samma sak 
- Leverera tjänster till kunden, garantera rätt kvalitet, arbeta effektivt och få fortsatt 
förtroende (Sahlén 2005). 
 
Dokumenthanteringen måste finnas för att kundprocesserna ska lyckas. Dokumenten 
innehåller värdefull information om processen med riktlinjer, beslut och 
tillvägagångssätt. Om inte dokumentationen finns tillgänglig i en process så stannar 
processen upp (Sahlén 2005). 
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Dokumenthanteringens effekt på processerna 
Dokument hör ofta ihop med andra dokument och skapar en dokumentation som 
stödjer en eller flera processer. Till exempel dokumentation som tillhör en specifik 
kund kan bestå av personuppgifter, vilken typ av kund, orderhistorik och även 
lathundar och rutiner som är kopplade till hanteringskrav för kundprocesser. För att 
öka kvaliteten på processerna och öka kontrollen på dokumenthanteringen är det 
viktigt att verksamheten definierar vilken tillhörighet dokumenten har till varandra 
och till processerna. Det är också viktigt att identifiera och definiera ansvar, skapa 
rutiner för versionshantering, skapa rutiner för kontroll av dokumenthantering och 
tydliggöra åtkomstsbefogenheter. (Robitaille 2005) 
 

Kunskapshanteringens effekt på processerna 
Becerra-Fernandez och Sabharwal (2010) beskriver hur verksamhetens processer kan 
utvecklas med hjälp av en effektiv kunskapshantering. En bra spridning av den 
outtalade kunskapen gör att medarbetarna kan ta bättre beslut och uppdaterad uttalad 
kunskap ger medarbetarna möjligheten att hämta den information de behöver i olika 
situationer. Detta leder till färre misstag då medarbetarna är mer förberedda och 
processernas aktiviteter är lättare att anpassa efter nya förutsättningar. En sämre 
kunskapshantering leder till att verksamheten begår misstag och det är inte ovanligt 
att misstagen upprepar sig på grund av att problemen inte fångas upp eller kan 
förutses. 
 
En annan effekt av kunskapshanteringen är att det kan öka både produktiviteten och 
effektiviteten i processerna. Det kan leda till mindre kostnader i form av intjänad tid 
och nöjdare kunder. Effektiv kunskapshantering bidrar också till att ta till vara på 
innovativa lösningar på olika aktiviteter som i sin tur utvecklar processerna. (Becerra-
Fernandez och Sabharwal 2010) 
 

3.3 Effektivisera dokumenthanteringen 
 
De problem som uppdagas i undersökningar kring dokumenthanteringen tycks grunda 
sig i att organisationer inte ser det värde en bra dokumenthantering kan ge och är inte 
villiga att lägga tillräckligt med tid och resurser på den. Istället prioriteras andra 
stödfunktioner som visar sitt värde på ett tydligare sätt. För att hantera de interna 
dokumenten är det vanligt att dokumenthanteringssystem i form av mappstruktur som 
operativsystemet tillhandahåller skapas. Lösningen väljs för att det är enkelt och går 
snabbt att skapa. Strukturen är bekant för många och det blir enklare att se över 
dokumenthanteringen. Det är dock ingen långsiktig lösning. Medarbetaren som skapar 
strukturen tycker att den är logisk samtidigt som andra medarbetare inte alls förstår 
den. Det krävs en noggrann utredning över vilken funktion dokumenten har, vilka 
behov som finns från medarbetarna och vilka problem som finns i dagsläget, både 
tekniska, sociala och funktionella. (Sahlén 2005).  
 
Utvecklingsarbetet för att effektivisera en organisations dokumenthantering utgörs av 
en process och kräver god förståelse för organisationens verksamhet. Sahlén (2005) 
utgår från ISO 15489 när han beskriver sin process för utvecklande av 
dokumenthanteringssystem. Verksamheten bör först analyseras och sedan utarbetas 
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krav utifrån de problem och behov som framkommit i analysen om verksamhetens 
nuläge. Därefter skapas en plan som bygger på verksamhetsanalysen och kraven.  
 
Organisationer, åtminstone i den offentliga sektorn, använder idag 
dokumenthanteringssystemet som ett processöverskridande stödsystem och inte bara 
en förvaringsplats för dokument som det kanske var skapat för från början. Därför är 
det viktigt att integrera systemet med de andra systemen och processerna i 
verksamheten som utvecklats under tiden. Systemet behöver inte integreras rent 
tekniskt men det är viktigt att anpassa det så att det kan användas tillsammans med 
andra system på ett effektivt sätt. Metadata är en viktig funktion för en lyckad 
integration av dokumenthanteringssystemet då det är viktigt att kunna erhålla den 
information som behövs (Leikums 2012). 
 

3.3.1 En process för effektiv dokumenthantering 
 
System förknippas ofta med en teknisk lösning men kan även vara fysiska. Ett 
dokumenthanteringssystem kan bestå av endast papper i pärmar. System kan ses som 
både en systematisk kontroll på dokumenten och dess hantering. Enligt ISO 15489 
innefattar ett dokumenthanteringssystem både den struktur de har på sin 
dokumenthantering och den tekniska lösningen (Sahlén 2005). Sahlén och Bodin 
(2005) presenterar utifrån ISO 15489 riktlinjer att använda som utgångspunkt vid 
införande av ett nytt dokumenthanteringssystem eller utveckling av ett befintligt. 
Dessa riktlinjer innehåller en översiktlig utredning, verksamhetsanalys, identifiering 
av dokumentationskrav, utformning av dokumenthanteringssystem, metoder för 
dokumentation och funktioner i stödprocessen för dokumenthantering. Sahléns 
utgångspunkt är verksamheten kring dokumenthanteringssystemet med dess processer 
och aktiviteter medan Bodin fokuserar på funktionaliteten i systemet. Vi kommer nu 
att utifrån Bodins och Sahléns riktlinjer presentera de delar vi anser är relevanta i 
förhållande till enhetens dokumenthanteringssystem. 
 

Verksamheten 
I förbättringsarbete rekommenderar Sahlén att först göra en verksamhetsanalys för det 
område där  dokumenthanteringssystemet ingår. Det är viktigt inte bara för en mer 
effektiv dokumenthantering utan bidrar även till organisationens övriga 
förbättringsarbete. Verksamhetsanalysen bör innehålla vissa aktiviteter för att 
säkerställa en helhetssyn över dokumenthanteringen, de processer som finns och hur 
de används i den del av verksamheten som analyseras (Sahlén 2005). 
 
Processbeskrivning - Första steget i verksamhetsanalysen är att göra en 
processbeskrivning. Denna syftar till att beskriva processerna som 
dokumenthanteringen ska stödja, vilka aktiviteter, resurser, funktioner och människor 
som berörs samt vem som är ansvarig. Hur utförliga beskrivningarna bör vara 
anpassar verksamheten efter sina behov (Sahlén 2005). 
 
Kartläggning av dokument - När de inblandade processerna beskrivits bör en 
kartläggning av vilka dokument som ingår i processerna genomföras. Sedan 
identifieras dokument som används och behövs av verksamhetsprocesserna. Även de 
dokument som inte används i verksamheten men som ändå behöver sparas, till 
exempel offentliga handlingar, samt vilka som kan gallras bör identifieras. 
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Genomgång av vilket eller vilka format dokumentet har bör göras och dokumenteras 
för att veta vilka dokument som endast finns i elektroniskt format och vilka som även 
finns i pappersformat. Om verksamheten använder flera filformat är det viktigt att se 
över vilka format som kan vara aktuella även i framtiden för att undvika 
kompabilitetsproblem. Detta är speciellt viktigt för de dokument som ska lagras över 
lång tid. Dessa steg kan göras tillsammans av de som är inblandade och ansvariga för 
varje process. På så sätt synliggörs kopplingen mellan varje dokument och den eller 
de aktiviteter det stödjer. Syftet med att beskriva processerna och dokumenten är att 
det skapar en större medvetenhet bland medarbetarna och ger en överblick som är 
svår att få på egen hand (Sahlén 2005). 
 
Identifiera dokumentationskrav - När tydlig dokumentation finns över processernas, 
aktiviteternas och dokumentens förhållande kan dokumentationskrav identifieras. 
Organisationen behöver ta beslut om vilka regler och rutiner som gäller för hur 
dokumenteringen ska genomföras. Rutiner bör etableras som dikterar vilka dokument 
som skapas i varje process och vilken information dokumenten ska innehålla. 
Organisationen bör även göra en bedömning av riskerna om viss dokumentation inte 
finns. Det är viktigt att ansvar och befogenheter utformas för alla som hanterar 
dokumenten. Detta medför att verksamheten får kontroll över hur dokument skapas, 
hanteras och var de lagras (Sahlén 2005). 
 

Funktionaliteten 
Efter verksamhetsanalysen bör dokumenthanteringssystemets funktioner ses över 
grundligt. Bodin (2005) beskriver vilka funktioner som är viktiga att ta i beaktande. 
 
Metadata - Vilka metadata som ska finnas avgör organisationen och bör följa varje 
dokuments funktion och tillhörighet. Viss metadata gäller för de flesta dokumenten 
till exempel titel, datum och tid för skapande, dokumentets skapare, version, innehåll, 
eventuell gallringsfrist, vad dokumentet tillhör för grupp, aktivitet eller process. 
Metadata förenklar sökbarheten och förhindrar osäkerhet kring tillhörighet, version 
och skapare (Bodin 2005). 
 
Versionshantering - För att säkerställa att rätt version hanteras och att informationen i 
dokumentet är oförändrad bör dokumenthanteringssystemet ha en funktion för 
versionshantering. Ett dokument som lagras i systemet bör registreras. När det 
registrerade dokumentet öppnas får användaren upp en kopia som efter att användaren 
bearbetat dokumentet sparas även kopian och registreras med ett nytt 
versionsnummer. Detta underlättar i organisationer där flera medarbetare har behov 
av samma dokument (Bodin 2005).  
 
Återsökning - Indexering är en funktion som är integrerad i systemets sökfunktion för 
att snabbare kunna hitta dokument som tidigare sökt ut. Indexeringen bör vara 
kopplad både till dokumentets metadata och innehåll. På detta sätt kan användaren få 
fram alla dokument som tillhör till exempel en person eller ett visst ärende (Bodin 
2005). 
 
Distribution - Med distribution menas att formatera, konvertera, sprida och publicera 
dokument eller information från dokumenthanteringssystemet både till interna och 
externa mottagare. Dokumenthanteringssystemet bör ha funktionalitet för distribution 
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alternativt vara kompatibel med andra system för distribution exempelvis ett intranät 
eller e-postprogram (Bodin 2005). 
 

4 Empiri 
 
I det här kapitlet presenteras först enheten och dess verksamhet. Sedan redovisas 
resultaten av intervjuer och observationer. 
 

4.1 Om enheten 
 
För en kommun ser det annorlunda ut jämfört med privat sektor då de arbetar utifrån 
offentlighetsprincipen vars syfte är att ge varje medborgare rätt att ta del av allmänna 
offentliga handlingar och få en inblick i hur de offentliga verksamheterna sköts 
(Regeringskansliet 2014). Detta innebär att kommunen följer de lagar och 
förordningar som gäller för samtliga offentliga verksamheter och har direktiv för 
hanteringen av allmänna handlingar. Utifrån intervjusvar och den bild vi har skapat 
oss om enheten kommer vi nu att presentera dess verksamhet. 

Enheten arbetar processorienterat med kundfokus och har ca 40 medarbetare varav de 
flesta arbetar som lönekonsulter. Enheten har flera kundprocesser för att kunna arbeta 
med den komplexa verksamhet det innebär att hantera löner för en hel kommun. Av 
vad vi kunnat se består dessa processer huvudsakligen av rapportering, korrigering, 
intygshantering, chefsstöd, pensioner, sjukskrivningar, posthantering, arkivering och 
telefonsupport. Vissa processer är valfria att delta i och medarbetarna kan anmäla sitt 
intresse till exempelvis telefonsupport, arkivering och posthantering. I processerna 
pensioner och sjukskrivningar arbetar personer med kunskaper om den typen av 
hantering. 

Utifrån vår bild av verksamheten så är rapportering, korrigering, intygshantering och 
chefsstöd något som samtliga lönekonsulter arbetar med. Lönekonsulterna blir 
tilldelade en process på måndagen varje vecka och byter utifrån ett veckoschema. 
Detta schema med processtillhörighet finns uppskriven i det gemensamma 
fikautrymmet på en stor white board. Enligt veckoschema utses också nya ansvariga 
för veckans arbete med varje process vars uppgift är att fördela arbetet i 
processgruppen och förmedla arbetsbelastning, uppdateringar och förändringar. Det 
framgår i vissa intervjusvar att samtliga medarbetare blir väl insatta i enhetens 
verksamhet och det underlättar för resursfördelningen när arbetsbelastningen är extra 
hög vid vissa processer. På så sätt kan enheten fördela sina resurser rätt utifrån de 
behov som finns. 

 

4.1.1 Dokumenthanteringssystemens nuläge 
 
Enligt vår uppfattning har enheten utifrån direktiv färdiga bevarande- och 
gallringsplaner för hanteringen av de offentliga handlingarna. Där står det tydligt 
vilka typer av handlingar som ska bevaras och hur länge. Dessa handlingar är både i 
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pappersformat och elektroniskt format. Vi har sett att pappersdokumenten förvaras i 
pärmar, akter och arkiveras. För denna typ av hantering, av dokument i 
pappersformat, verkar det finnas riktlinjer och erfarenhet vilket gör 
hanteringsprocessen rutinartad. För frågor om hanteringen av offentliga handlingar 
finns en stadsjurist att tillgå. 

Den dokumenthantering vi uppfattat sker i intranätet är i första hand kopplad till 
dokument och information som berör hela kommunen t ex bevarande- och 
gallringsplaner, förteckningsmallar, blanketter och rapporter. Det verkar inte finnas 
entydiga regler för vilken typ av information som hänvisats till intranätet. Däremot 
verkar medarbetarna tycka att intranätet spelar en viktig roll för 
informationsspridning. 

Vår uppfattning är att de elektroniska dokumenten kommer in till enheten antingen 
via intranätet, e-post eller via deras ärendehanteringssystem. Ärenden skapas och 
hanteras i ärendehanteringssystemet och om ett dokument bifogas ett ärende lagras 
det i systemet vilket gör det sökbart. 

De dokument som inte är kopplade till ett ärende verkar hanteras på olika sätt. 
Respondenterna har påpekat att dokument som inkommer via e-post till samtliga 
medarbetare har varje medarbetare själv ansvar för att hantera, även om 
informationen i dokumentet berör alla. Medarbetarna har då tre möjliga alternativ - 
Antingen spara e-postbrevet i e-postprogrammet, spara dokumentet på medarbetarens 
egna lagringsplats på enhetens nätverk (t ex datorns skrivbord) eller spara det på den 
gemensamma ytan på nätverket. 
 

4.1.2 Mappen som system 
 
Det är den gemensamma ytan som är enhetens interna dokumenthanteringssystem och 
det system som undersökts. Respondenterna har beskrivit att enheten använder en 
mapp i det lokala nätverket för att dela  dokument. Den här mappstrukturen skapades i 
början av 2000-talet när en omorganisation av enheten skedde och lönehanteringen 
blev en egen avdelning. Sedan dess har den vuxit för att täcka de behov  som funnits i 
verksamheten och vissa problem har lösts samtidigt som det tillkommit nya. Mappen 
innehåller idag bland annat rutiner, lathundar, mötesprotokoll och annan information 
som är viktig och stöttar alla processer i verksamheten. Respondenterna fortsätter att 
beskriva att alla har tillgång till de dokument som finns i den. En av de anställda har 
skyddat vissa dokument från att ändras men i övrigt finns inga uttalade regler över 
vem som får ladda upp nya dokument. Tillgången är en kvarleva från när systemet 
skapades då det inte var lika omfattande. Det verkade som att det var naturligt att alla 
skulle ha tillgång till samtliga dokument och sedan har det bara fortsatt. Den metadata 
som finns är tid för skapande och senast ändrad och den skapas automatiskt. Alla på 
kontoret använder Windows och sökfunktionen är den Windows tillhandahåller för 
mapp och filsökning. 2011 ändrade enheten arbetssätt till det nuvarande mer 
processorienterade. Förändringen innebar att den mappstruktur 
dokumenthanteringssystemet hade inte längre passade in i verksamheten. Ett 
omstruktureringsarbete med att anpassa dokumenthanteringssystemet till den 
nuvarande processorienterade verksamheten gjordes hösten 2013. 
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4.2 Resultat av intervjuer och observationer 
 
Samtliga fyra intervjuobjekt arbetar som lönekonsulter på enheten och använder 
dagligen det dokumenthanteringssystem som undersökts. Intervjuobjekten är 
anonyma och benämns i hädanefter som Adam, Bertil, Cesar och David. Bertil, Cesar 
och David har alla arbetat i ca 15 år eller mer på enheten medan Adam har varit 
anställd i mindre än 2 år.  
 

4.2.1 Adam 
 
Adam tycker att det är lättare att hitta dokument i dokumenthanteringssystemet nu 
efter omstruktureringen. Nu är mapparna uppdelade efter de processer de arbetar i. 
Han tycker om att alla har tillgång till systemet och han tycker att det fungerar bra för 
det mesta. Samtidigt påpekar Adam att han tycker att det känns omodernt att arbeta i 
en mappstruktur och föreslår att intranätet bör användas till dokumenthanteringen 
istället. De enda dokument Adam skapar och redigerar är intygsdokument och oftast 
använder han sin egna yta på nätverket för att spara intygsinformation tillfälligt. De 
andra dokumenten säger Adam att de inte får redigera i eller ta bort. Det finns en som 
är ansvarig för det. Om Adam inte hittar viss information letar han inte länge utan går 
till en kollega och frågar så att han snabbt kan gå vidare i sitt arbete. Ibland känner 
han att han inte kan lita på informationen i dokumenthanteringssystemet då det finns 
många gamla och utdaterade dokument. Adam berättar också att det inte går att öppna 
eller redigera dokument om någon annan använder det. För att få reda på om 
dokumentet är tillgängligt måste Adam testa att öppna dokumentet med jämna 
mellanrum. Den medarbetare som använt dokumentet glömmer ibland stänga det och 
då kan Adam få vänta länge innan det blir tillgängligt för honom. Dessutom kan 
ytterligare någon annan hinna börja arbeta med det. Vissa dokument är låsta och 
Adam vet inte vilka dokument det är förrän han försöker öppna dem. Han vet inte 
heller vem som har tillgång till de låsta dokumenten. Adam skulle vilja ha fler 
funktioner för att söka och göra dokumenten mer lättillgängliga. 
 

4.2.2 Bertil 
 
Bertil tycker att det är bra att systemet är byggt av medarbetarna och att alla har 
tillgång till det. Systemet ska vara som en kunskapsbank med allt som en medarbetare 
behöver för att kunna arbeta med sina kunder. Han anser att han i 90 procent av fallen 
kan lokalisera dokument på ett enkelt sätt. De resterande 10 procenten är svårare att 
hitta för att de inte har en tydlig titel. Bertil säger att det är bestämt hur vissa 
dokument ska döpas men att det blir problem när inte alla vet om reglerna och när de 
har olika syn på hur dokumenten ska döpas. Det kan ta mellan 5-10 minuter att hitta 
dokument ibland. Bertil har däremot inga problem med att lita på information i 
dokumenthanteringssystemet. Han kan inte se vem som skapat ett dokument men 
tycker att det är viktigare att han kan se när dokumentet är skapat. Är han osäker på 
vilken version dokumentet har går han efter datumet. Bertil anser att han har tillgång 
till samtliga dokument som han behöver men han saknar viss dokumentation i vissa 
fall. En del av arbetet kräver tolkning och det tror Bertil är svårt att skapa 
dokumentation för. Enligt Bertil händer det att dokument försvinner från 
dokumenthanteringssystemet. Då är det någon som råkat ta bort dokumentet men de 
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brukar komma tillbaka efter en halv dag eller så. Annars kan han maila en 
efterlysning till alla på enheten. Ibland när han inte hittar ett visst dokument skapar 
han ett nytt. Bertil anser att systemet är oumbärligt för enheten. Om det kommer ny 
information så hamnar den inte i det gemensamma dokumenthanteringssystemet utan 
då behåller de informationen på sin mail men det tycker han inte är något problem. 
Det som Bertil skulle vilja förbättra är sökfunktionerna. Han tycker att det ibland kan 
vara för många mappar att gå in i innan han kommer till det dokument han behöver. 
Om han inte hittar kan Bertil söka på väldigt breda termer för att få svar och då kan 
det ta 5 minuter innan sökningen är klar. Men det är bara något som händer varannan 
månad och då kan Bertil sysselsätta sig med annat medan han väntar. 
 

4.2.3 Cesar 
 
Cesar tycker att han kan hitta dokument snabbt och enkelt, dock inte genom att söka 
utan för att han vet ungefär var de ligger. Han tycker inte att strukturen är jättetydlig 
och en del dokument ligger fel. Han önskar att det var enklare. Ibland kan han leta i 5-
10 minuter efter dokument. Om han fortfarande inte hittar så frågar han en kollega. 
Det är mest problem att hitta vardaglig information. Exempelvis om en kund ringer 
vill han snabbt kunna ta fram de dokument som rör kunden men sådana dokument kan 
sparas lite överallt och då får han fråga kollegor och ibland är det ingen som riktigt 
vet. Även generell information om ändringar och uppdateringar har ingen given plats. 
Det är ofta generell information som inkommit via e-post han letar efter och det borde 
finnas en given plats för den typen av information. Cesar tycker att det är ologiskt 
med flera system och att all information borde vara samlad i ett. Han tycker också att 
det borde finnas rutiner för att ta bort sådant som inte är aktuellt och lägga till sådant 
som är aktuellt så att inte alla behöver ansvara för det själva. Men systemet idag har 
blivit bättre sedan omstruktureringen. Cesar önskar att informationen var mer 
lättillgänglig och att han kunde få fram all information han behövde som berör en viss 
kund direkt. Som det är nu tycker Cesar att informationen är för utspridd och det kan 
ta flera timmar i veckan av Cesars tid att samla och hitta all information som han 
behöver och det innebär att kunden kan få vänta länge. Han kan heller inte lita på 
informationen på grund av att andra kan ha sparat fel eller lagt den på fel ställe. 
 

4.2.4 David 
 
David anser att det är enkelt att hitta dokument för det mesta. Det har hänt att han har 
letat upp emot en timme men det är sällan det händer. David anser att det största 
problemet är när någon flyttat på dokument eller mappar så att han måste leta efter 
dem. Från David får vi veta att det inte finns några uttalade riktlinjer om vad som 
gäller med dokumenthanteringssystemet. Det är till exempel bara vissa typer av 
dokument som har en färdig mall och de flesta dokument har intenågon metadata. 
Alla kan lägga upp dokument om vad som helst. Han anser att 
dokumenthanteringssystemet är ett stöd för i stort sett alla processer och att enheten 
behöver arbeta mer med både systemet och processerna. Han nämner också att det 
inte finns något uttalat om vem som har ansvar för systemet och resonerar att det 
borde vara chefen som har det yttersta ansvaret. Han tycker att det är ett problem att 
ingen har ansvar. Medarbetarna kan göra som de vill. David har därför på eget 
initiativ tagit visst ansvar genom att han ibland går in och rensar, ändrar och låser 
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dokument för att ingen annan ska ändra dem. Det tar tid från Davids andra 
arbetsuppgifter. Han tycker också att attityden kring systemet kan behöva ändras hos 
en del medarbetare då det verkar som att de ibland inte försöker själva innan de frågar 
om hjälp. David tar också upp precis som andra intervjuobjekt att information om 
ändringar och uppdateringar kring exempelvis lönesystemet eller från 
försäkringskassan har varje medarbetare enskilt ansvar för att hantera. Han tycker att 
det finns behov av ett system där informationen är sökbar och klickbar, att 
dokumentens programvara är kompatibel, att det går att dela ut restriktioner kring 
vem som får ändra och ta bort dokument och att alla lär sig systemets funktioner. 
 

4.3 Översikt av intervjusvar 
 
När anställda generellt ska lokalisera information tycker vissa anställda att det kan 
vara svårt eftersom informationen är spridd över flera system. Ett stort problem som 
uppkommer är att det skickas information med e-post som inte sparas i den 
gemensamma mappstrukturen. Vissa anställda anser att de inte kan lita på 
informationen som finns i mappstrukturen för att de anser att dokumenten är gamla 
och utdaterade eller för att de sparas i fel namn och på fel plats. En anser att det borde 
skapas rutiner för att uppdatera och ta bort information. Två av de anställda tycker att 
dokumenthanteringen ska ske via intranätet. En av de anställda har på eget initiativ 
tagit ansvar för den gemensamma mappstrukturen men det finns inget uttalat om vem 
som är ansvarig. Han går in och uppdaterar, lösenordsskyddar, tar bort och sorterar 
dokument. Det har gjort att de övriga anställda tror att han är ansvarig för systemet. 
 

4.4 Observationer 
 
Under intervjuerna ombads respondenterna att utföra vissa handlingar i den delade 
mappen. Tyvärr fanns ingen dator tillgänglig under intervjun av David så 
observationer kunde endast utföras på tre personer. Respondenterna ombads att visa 
vem som skapat vissa dokument och vem som uppdaterade senast. Många 
respondenter trodde att den informationen fanns men kunde inte lokalisera den. I vissa 
fall fanns det information i dokumentet om upphovsman men det krävde att 
användaren öppnade dokumentet. Flera respondenter ansåg att det kunde ta tid att 
hitta dokument och att sökfunktionen var begränsad. Ingen av respondenterna kunde 
söka efter skrivna fraser som fanns i dokument. De hade alla rättigheter att ta bort 
dokument förutom ett par mallar som var lösenordskyddade. De kunde inte se någon 
historik för uppdateringar av dokument. Generellt sett tyckte intervjuobjekten att det 
både fanns begränsningar i systemet och i deras egna tekniska kunskaper. 
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5 Analys 
 
I det här kapitlet kommer vi att analysera den data vi samlat in utifrån den metod vi 
presenterar i teorin med utgångspunkterna verksamhet och funktionalitet. 
 

5.1 Verksamheten 
 
I empirin framgår det att interna dokument sparas utspritt i flera elektroniska system. 
Detta anser Sahlén (2005) är ett vanligt problem på arbetsplatser idag. Det finns inga 
tydliga riktlinjer för vilken information som hör till vilket system hos enheten vilket 
överför organiseringsansvaret på varje enskild medarbetare. Detta kan skapa problem 
vid senare organisering av dokumenthantering i gemensamma portaler så som 
enhetens gemensamma mapp. Precis som Sahlén (2005) menar kan medarbetaren som 
skapar strukturen i ett mappsystem tycka att den är logisk samtidigt som andra 
medarbetare inte alls förstår den. Detta är också något som framkommit i 
intervjuerna. Vissa tycker att det är en logisk struktur medan andra tycker den är 
ologisk. Konsekvensen blir att medarbetaren får svårt att lokalisera dokument vilket 
rutinmässigt kan orsaka att mer tid läggs på att söka information än vad som annars 
skulle vara nödvändigt. Ett problem vi även kan utläsa av studien.  
 
Flera av intervjuobjekten medgav att de återkommande behöver leta efter dokument. 
Men de ansåg inte att det var ett stort problem. Inledningsvis ville vi främst undersöka 
mappstrukturen för att få en bild av enhetens dokumenthantering. Under studien har 
det observerats att det sprids dokument i flertalet separata dokumenthanteringssystem. 
Information som behövs av flera medarbetare sprids via e-post men finns inte att hitta 
i gemensamma dokumenthanteringssystem. I studien kan vi utläsa att det finns behov 
av att spara ner den informationen i ett gemensamt dokumenthanteringssystem som 
mappstrukturen eller intranätet utgör. Problemet med att sprida dokument med e-post 
är att de är personliga. Om någon byter roll på enheten eller går till en annan 
verksamhet försvinner den informationen. När nya medarbetare anställs finns inte 
informationen tillhands för dem på ett lättillgängligt sätt. Om en medarbetare mottagit 
dokument eller skapat nya dokument bör det vara den medarbetarens ansvar att dela 
informationen i ett dokumenthanteringssystem som är tillgängligt för alla som 
behöver informationen. Men det är i första hand i verksamhetens intresse att 
information inte försvinner när en medarbetare slutar. Rutiner bör därför etableras för 
att låta personal samla ihop information och skapa dokument som förvarar den i ett 
dokumenthanteringssystem som tillåter flera användare att ta del av informationen 
och som inte försvinner med den anställda. 
Enhetens sätt att arbeta med sina kundprocesser bidrar till att medarbetarna lär sig mer 
och kan på så sätt dela både uttalad och outtalad kunskap. Det verkar vara ett av 
syftena med att låta medarbetarna rotera och delta i samtliga processer. På så sätt 
finns det en bra grund för enheten att utveckla sin kunskapshantering. Dock saknas 
det uttalade rutiner för att ta tillvara både den uttalade och outtalade kunskapen även 
om, som Bertil uttryckte det, den gemensamma mappen kan ses som en 
kunskapsbank. Att tilldela den enskilda medarbetaren ansvar för att hantera viktig 
information som inkommer via e-post kan skapa en begränsning i 
kunskapsspridningen. En medarbetare som inte berörs direkt i sitt arbete med viss 
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inkommen information kanske inte har egna rutiner för att hantera den vilket gör att 
när informationen väl blir aktuell för den medarbetaren måste tid avsättas till att leta 
efter den och även kollegors tid då de ofta frågar varandra om hjälp. Hade det funnits 
en annan ansvarsfördelning och tydliga rutiner för att göra inkommen information 
som gäller samtliga medarbetare mer tillgänglig är det möjligt att detta kunnat 
undvikas. 
 
Samtliga respondenter påpekar att de använder sin egna yta på nätverket för att spara 
det de själva tycker att de har nytta av. Cesar gör även egna lathundar för att få en 
struktur på sitt arbete. Det är möjligt att denna typ av outtalad kunskap inte sprids och 
att andra medarbetare skulle ha nytta av de lathundar Cesar och hans kollegor skapat 
åt sig själva. Att skapa en kultur där dessa kunskaper delas skulle kunna bidra till 
effektivitetsförbättringar i samtliga processer. 
 
Enheten omstrukturerade mappsystemet efter processer hösten 2013. Denna struktur 
rekommenderas för processorienterade verksamheter för att dokumenthanteringen ska 
vara effektiv (Sahlén 2005). Det framkom i studien att omstruktureringen fått ett 
positivt resultat. Alla respondenterna ansåg att det blivit bättre men Cesar tyckte att 
vissa dokument inte låg på logiska platser. För Cesar har inte mappsystemet en tydlig 
struktur utan Cesar memoriserar vart dokumenten ligger. Cesar var den som angav att 
han spenderar mest tid med att leta efter dokumentation av samtliga respondenter. Det 
har att göra med att strukturen inte tydliggjorts på rätt sätt. Problem med att anställda 
inte förstår hur dokument är strukturerade uppstår för att det inte finns gemensamma 
beslut kring strukturen (Sahlén 2005). Här skulle effektiva sökfunktioner kunna 
underlätta för anställda då de vid mindre mängder dokument inte behöver förstå 
strukturen för att hitta dokument i rimlig tid. Men vid stora mängder dokument kan en 
förståelse för organiseringen hjälpa till att avgränsa sökningar och fortskynda 
processen att hitta den information som behövs.  
 
Nedan följer en tabell över de problem, konsekvenser och möjliga orsaker som 
identifierats ur verksamhetsynpunkt.  
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Identifierat problem Konsekvenser Möjlig orsak 

Svårigheter att hitta 
dokument i den 
gemensamma 
mappstrukturen.  

Tidskrävande i det vardagliga 
arbetet. Mängden tid de spenderade 
med att leta efter dokument kunde 
skilja sig från 5-10 minuter till en 
timme per vecka.  

Vissa anställda 
tycker att placeringen 
av vissa dokument är 
fel. 
Dokument flyttas 
från sin ursprungliga 
plats. Eller att 
dokument döpts fel. 
 

Generellt svårt att 
lokalisera information 

Tidskrävande i det vardagliga 
arbetet. Mängden tid de spenderade 
med att leta efter dokument kunde 
skilja sig från 5-10 minuter till en 
timme per vecka.  
Anställda sparar dokument i egna 
system/mappar vilket leder till 
svårigheter att anpassa sig till 
gemensamma strukturer. 

Information är spritt 
över flera system 

Kan inte lita på 
information i 
mappstruktur 

Generellt ifrågasättande av 
riktigheten i informationen som 
finns i mappstrukturen. 
 

Dokumenten är 
gammla  
Dokument innehåller 
utdaterad information 
Dokument sparas i 
fel namn 
Dokument sparas på 
fel plats 
 

 

5.2 Funktioner  
 
En viktig funktion att ta hänsyn till är metadata (Bodin 2005). Metadata är något som 
till stor del saknas i enhetens mappstrukur. Det finns metadata för datum skapat och 
ändrat men ingen metadata om vem som skapat, vem som uppdaterat, tillhörighet 
o.s.v. Det drabbar till stor del den sökfunktion som finns och får konsekvensen att 
anställda inte kan se vem som skapat dokument eller att de arbetar med den senaste 
versionen genom systemet. Detta stämmer väl överens med Bodins slutsatser kring 
hur bristen på metadata påverkar dokumenthanteringen. I studien observerade vi att 
mappstrukturen inte har någon inbyggd versionshantering utan att den hanteras, om 
alls, inuti dokumenten. Vi observerade även att återsökningen var begränsad då 
respondenterna inte kunde söka på innehåll i flera dokument samtidigt. Distributionen 
måste delas upp i flera delar. Spridningen och publiceringen observerades problem 
med i vår studie. Det har även framkommit att vissa filer sparas med olika 
programversioner vilket medfört att dokument inte går att öppna. Här skulle det vara 
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önskvärt att tvinga användarna att spara dokument i vissa filformat. Det skulle senare 
underlätta vid läsning och redigering av dokumenten.  
 
Inom alla aspekter som Bodin tar upp har vi sett att det finns brister med att ha en 
mappstruktur som stöd för dokumenthanteringen. Här finns det mycket som enheten 
kan förbättra men det är viktigt att inte ta in funktioner enbart för att de ska finnas där. 
Här bör enheten se till vilka behov de har och ställa dem mot vilka funktioner de då 
behöver. Respondenterna har givit olika svar på hur mycket tid de spenderar på att 
leta efter dokument och information. Vissa respondenter letar återkommande i timmar 
efter dokument medan andra letar i några minuter. Här finns det möjligthet att 
undersöka en uppskattad tidsförlust för alla anställda för att se om det kan finnas en 
ekonomiskt motivation att vidareutveckla dokumenthanteringssystemet. 
 
Nedan följer en tabell över de problem, konsekvenser och möjliga orsaker som 
identifierats ur funktionalitetssynpunkt.  
 

Identifierat problem Konsekvenser Möjlig orsak 

Intervjuobjekten kunde inte 
lokalisera metadata kring 
dokument. 

Intervjuobjekt kan inte alltid 
lita på information eller enkelt 
se vem som är ägare för 
information.  

Bristande funktionstöd för 
metadata i gemensam 
mappstruktur. 

Intervjuobjekten kan inte söka i 
flera dokument samtidigt efter 
innehåll i mappstrukturen. 

Användare måste manuellt leta 
efter information i dokument 
vilket tar mer tid. 

Brist på utbildning för 
sökfunktionalitet. 
Brist på sökfunktioner. 
 

Dokument går inte att öppna Det tar längre tid för anställda 
att få tillgång till information 

Olika programversioner i 
drift 
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6 Slutsats 
 
Syftet med studien har varit att bidra med insikt i hur dokumenthantering går till i 
praktiken och jämföra med befintliga teorier inom dokumenthantering. Detta ville vi 
uppnå genom att undersöka de alternativ som var möjliga för enheten på Kommunen 
och komma med rekommendationer baserat på deras behov och problem med 
dokumenthanteringen. Frågorna vi sökt svar på är: 
 

• Hur arbetar enheten med dokumenthantering idag? 
• Vilka problem och behov finns det med den nuvarande dokumenthantering 

hos enheten? 
• Kan vi utifrån litteraturen ge rekommendationer för att utveckla enhetens 

dokumenthantering? 
 

6.1 Enhetens dokumenthantering idag 
 
Genom vår studie har vi i empiri-avsnittet presenterat hur enheten arbetar med sin 
dokumenthantering idag. Dokumenthanteringssystemet består av en mapp på 
nätverket som samtliga medarbetare har tillgång till. Utöver det har varje enskild 
medarbetare sin egna yta på nätverket och e-postprogrammet till att hantera 
inkommande information. 
 

6.2 Problem och behov 
 
Problem uppstår vid användningen av flera system för dokumenthanteringen. Kopior 
av samma version finns och olika versioner sparas på olika platser. När systemen inte 
är integrerade med varandra och som i enhetens fall, ligger på en medarbetares egna 
nätverksyta, går det inte att söka efter dokumenten. Istället måste man be sina 
kollegor om hjälp att hitta. 
 
Flera system skapar också vissa svårigheter med att sprida information och kunskap 
då det inte finns tydliga rutiner för hanteringen av dokumenten. Information som 
inkommer via e-post och berör samtliga har varje medarbetare ansvar för själv. Då 
stannar informationen hos varje medarbetare och även kunskapen om hur 
medarbetaren väljer att hantera informationen. 
 
Även i den gemensamma ytan återfinns problem med versionshantering och 
sökbarhet. Det finns inga tydliga rutiner för hanteringen av varken metadata, 
namngivning, lagring, redigering, versioner, rättigheter, borttagning och gallring av 
dokumenten. Dessutom finns det ingen tydlig ansvarsfördelning. Alla har rätt att 
skapa, redigera, flytta och ta bort dokument. Det gör att dokument kan flyttas och 
redigeras av en medarbetare utifrån sin egna struktur och en annan medarbetare har 
svårt att hitta dokumentet och kan inte lita på att informationen i dokumentet är 
aktuell och rätt. 
 
Det finns behov av att använda endast ett system för dokumenthanteringen och att 
förbättra tillgänglighet och snabbhet vid sökning av dokument och information. Det 
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finns också behov av tydliga riktlinjer och rutiner för hantering av dokument, 
ansvarsfördelning och funktionalitet såsom versionsidentifiering och metadata. 
Dokumenthanteringssystemet är nära kopplat till enhetens processer och det finns 
behov av att utveckla spridningen av information och kunskap för att även utveckla 
processerna. 
 

6.3 Rekommendationer till enheten 
 
Vi kan utifrån teorin samt de problem och behov som uppdagats i undersökningen 
rekommendera enheten att först analysera sin verksamhet övergripande för att få en 
tydlig bild av på vilka sätt dokumenthanteringssystemet är kopplat till den. Definiera 
processer och kartlägga de dokument, den information och den kunskap som används 
i processerna samt på vilket sätt de används. Tilldela ansvar och befogenheter för 
skapande, ändring och borttagning av dokumenten. Undersök vilka problem som 
finns och vilka behov verksamheten har utifrån varje ansvarsområde. Definiera 
därefter utifrån behoven vilken funktionalitet som är önskvärd i systemet. Detta bör 
mynna ut i en kravspecifikation där enheten tydligt kan lista de funktions och 
användarkrav verksamheten ställer på ett dokumenthanteringssystem. 
 

6.4 Utveckling av dokumenthantering 
 
Det vi funnit i tidigare forskning, teorier och undersökningar om dokumenthantering 
har vi fått bekräftat genom denna undersökning. Att inte lägga tillräckligt med 
resurser på dokumenthanteringen skapar problem som sträcker sig längre än 
dokumenthanteringssystemet. Hela verksamheten påverkas och det tycks vara så att 
den attityd många organisationer har till dokumenthanteringssystemen är att de ska 
vara en lagringsplats för dokumenten. I vår studie har vi belyst att dokumenten fyller 
en viktig funktion på flera olika sätt i en organisation. Den innehåller värdefull 
information både för den enskilda medarbetaren som för verksamhetsprocesserna i 
stort. Både de problem och behov som uppmärksammats i studien och den attityd 
många har till dokumenthantering tror vi är vanligt förekommande idag. Därför tror vi 
också att de rekommendationer vi ger den kommunala enheten även kan användas i 
andra, liknande organisationer. Det finns många värden utöver det monetära i en 
organisation. Information, kunskap och tid är de värden vi har uppmärksammat i den 
här studien och vilken stor påverkan de har på verksamheten. Det finns en risk att de 
organisationer som inte är beredda att lägga nödvändiga resurser på ett effektivt 
dokumenthanteringssystem inte kan utvecklas på ett optimalt sätt.  
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7 Diskussion 
 
Det här avsnittet avser att ge författarnas reflektioner kring resultaten och förslag på 
vidare forskning. 
 

7.1 Reflektioner 
 
Studien har undersökt intern elektronisk dokumenthantering i en kommun och funnit 
att användandet av bland annat mail som dokumenthanteringssystem kan leda till att 
anställda skapar egna strukturer och därmed får svårare att sätta sig in i en gemensam 
struktur. Det här blandat med användningen av ett system som saknar avancerade 
funktioner för sökning och metadata gör att anställda behöver mer tid att leta efter 
dokument som de behöver. Empirin har samlats genom fyra intervjuer på en statlig 
verksamhet med kundfokus och med ett processinriktat arbetssätt där de anställda 
skiftar arbetsområde efter varje vecka. Av egna erfarenheter är enhetens arbetssätt 
något ovanligt vilket kan ha påverkat resultatet. När anställda byter arbetsuppgifter är 
det möjligt att de är i större behov av mallar och kan därmed ha spenderat mer tid att 
leta efter dokument än om de hade haft fasta arbetsuppgifter. Resultatet pekar på att 
det finns ekonomiska motiv till att effektivisera dokumenthantering. 
 
Vi har genom den här studien verkligen insett vilken stor påverkan den interna 
dokumenthanteringen har på hela verksamheten. Låt säga att respondenterna letar 
efter dokument ca 15 minuter per dag, vilket inte låter så mycket i sig. Men det blir ca 
75 minuter per vecka och om 40 medarbetare lägger den tiden på att hitta dokument 
så blir det 50 timmar som går åt vilket motsvarar en medarbetares arbetsvecka plus 10 
timmars övertid. Om verksamheten lyckas få ner tiden varje dag per medarbetare till 
10 minuter, vilket kanske inte är helt orimligt, skulle det innebära att verksamheten 
kan använda nästan 17 timmar på en vecka till sina egentliga aktiviteter.  
 
I undersökningar om dokumenthantering har tidsförlust (vilket också kan innebära att 
företaget förlorar pengar) hamnat högt upp över problem som uppstår vid bristfällig 
dokumenthantering. Många artiklar har i sina studier uppmärksammat problemet 
redan från 1990-talet men det kanske är så att problemet inte uppmärksammats 
tillräckligt. Många organisationer använder än idag sitt interna 
dokumenthanteringssystem som en lagringsplats för dokument och det verkar inte helt 
klart för verksamheterna att dokumenten fyller en viktig processöverskridande roll. 
 

7.2 Vidare forskning 
 
För att skapa en bredare bild av hur dokumenthantering kan förbättras behövs studier 
som tydligt kan påvisa en tidsbesparing genom en effektivare dokumenthantering. För 
att tydligt kunna se en tidsbesparing behövs studier genomföras före och efter ett 
effektiviseringsprojekt inom en verksamhet. Tydliga exempel på tidsbesparingar tror 
vi skulle motivera fler verksamheter att investera pengar i dokumenthantering och 
leda till effektiviseringar inom kunskapsintensiva företag. 
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Bilaga 

Intervjufrågor 
 
Om	  intervjuobjektet: 
Kan	  du	  berätta	  lite	  kort	  om	  dig	  själv,	  hur	  länge	  du	  jobbat	  här	  och	  din	  yrkesroll	  
 
Egna	  systemet: 
Hur	  strukturerar	  du	  ditt	  eget	  system	  med	  de	  dokument	  och	  den	  information	  som	  du	  
får	  utifrån	  t	  ex	  via	  mail? 

	  
Aktivitet:	  
 
Använder	  du	  mappen	  dagligen? 
Hur	  ofta	  skapar	  du	  nya	  dokument? 
Hur	  ofta	  uppdaterar	  du	  dokument? 
Hur	  ofta	  slänger	  du	  dokument? 

	  
Om	  något	  händer:	  
 
Vem	  vänder	  du	  dig	  till	  om	  du	  inte	  hittar	  det	  dokument	  du	  söker?	  Varför	  just	  den	  
personen? 
Vem	  vänder	  du	  dig	  till	  om	  du	  är	  osäker	  på	  om	  du	  har	  rätt	  version	  av	  
dokumentet/aktuell	  information	  i	  dokumentet?	  Varför	  just	  den	  personen? 
Vem	  vänder	  du	  dig	  till	  om	  mappen	  inte	  är	  tillgänglig?	  Varför	  just	  den	  personen? 
Vem	  vänder	  du	  dig	  till	  om	  du	  blir	  osäker	  över	  tekniken	  i	  ett	  dokument	  till	  exempel	  
ett	  popup-‐meddelande	  som	  du	  inte	  förstår?	  Varför	  just	  den	  personen?	  Varför	  just	  
den	  personen? 

	  
Attityder:	  
 
Tycker	  du	  att	  du	  kan: 

hitta	  dokument	  på	  ett	  snabbt	  och	  enkelt	  sätt? 
lita	  på	  den	  information	  som	  finns	  i	  dokumenten? 
använda	  dokument	  utan	  hinder? 
uppdatera	  dokument	  utan	  hinder? 
Ta	  bort	  dokument	  utan	  hinder? 

Om	  du	  letar	  efter	  ett	  dokument	  som	  du	  tror	  finns	  men	  kanske	  inte	  sett	  på	  länge.	  Hur	  
lång	  tid	  tror	  du	  att	  det	  skulle	  kunna	  ta	  att	  hitta	  dokumentet? 
Händer	  det	  att	  du	  inte	  kan	  öppna	  eller	  redigera	  dokument?	  Hur	  ofta? 
Händer	  det	  att	  dokument	  försvinner?	  Hur	  ofta? 
Tycker	  du	  att	  det	  är	  bra	  eller	  dåligt	  att	  ha	  ett	  eget	  system	  och	  ett	  gemensamt?	  
Varför? 
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Finns	  det	  något	  som	  du	  tycker	  fungerar	  bra	  med	  ert	  nuvarande	  system?	  Motivera	  
gärna! 
Finns	  det	  något	  du	  tycker	  som	  skulle	  kunna	  förbättras?	  Motivera	  gärna	  svaret!	  
 
Funktionalitet	  /	  Observation:	  
 
Hur	  intervjuobjektet	  kan	  hantera	  systemet	  G: 
Kan	  du	  se	  vem	  som	  skapat	  dokumentet	  och	  när?	   
Kan	  du	  se	  att	  du	  har	  den	  senaste	  versionen	  av	  ett	  dokument? 
Kan	  du	  	  se	  vem	  som	  senast	  ändrade	  ett	  dokument? 
Kan	  du	  söka	  bland	  dokument	  efter	  nyckelord? 
Kan	  du	  söka	  i	  flera	  dokument	  samtidigt	  efter	  en	  fras? 
Om	  någon	  skulle	  råka	  ta	  bort	  en	  mapp,	  skulle	  ni	  kunna	  få	  tillbaka	  mappen	  igen?	  Hur	  
skulle	  du	  gå	  tillväga? 
Kan	  du	  se	  vilka	  personer	  som	  har	  tillgång	  till	  vilka	  dokument?	  Hur? 
 
Går	  det	  bra	  att	  vi	  återkommer	  med	  kompletterande	  frågor? 
Har	  du	  något	  du	  vill	  tillägga	  senare	  eller	  vill	  ändra	  något	  du	  sagt	  så	  är	  det	  bara	  att	  
höra	  av	  dig	  till	  oss. 
 
 


