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Abstract 
	
This report is investigating the relation between critical success factors and requirements on 
document management. The purpose to know that is if a critical success factors are met by a 
requirement, the chances to succeed increase and in the long runt hat can save both time and 
money.  
 
Initially a literature research will be conducted to sort out the critical success factors, 
thereafter a case study will collect the requirements from a business in the constructing sector 
and finally a comparison between these results will be conducted of the author.  
 
The results show that there is a relation between certain factors and certain requirements. 
Some requirements even fulfil more than one factor and vice versa. For example: the 
requirement ”Well defined engineering discipline” fulfils ”Defined storage routine”, ”User 
involvement”, ”Trust to the system” and ”Training and education of users”.  
 
Keywords: Relations, Requirements, Critical success factors, Document Management. 
	
	
 
Sammanfattning 
	
Detta arbete har som syfte att undersöka samband mellan kritiska framgångsfaktorer och krav 
rörande dokumenthantering. Detta görs för att framgångsfaktorer är något som ökar chanserna 
för ett lyckat resultat om de är uppfyllda och går det redan i kravfasen att uppfylla dessa kan 
det spara både tid och pengar.  
 
Inledningsvis kommer en litteraturstudie att samla in vilka kritiska framgångsfaktorer det kan 
finnas gällande dokumenthantering, därefter kommer en fallstudie att genomföras på en 
verksamhet inom byggbranschen med syfte att reda ut vilka krav de ställer på sin 
dokumenthantering och slutligen kommer en jämförelse mellan dessa två att göras av 
författaren till denna rapport med målet att finna och presentera samband. 
 
Resultaten visar att det finns ett tydligt samband mellan vissa krav och vissa 
framgångsfaktorer. Några av kraven uppfyller även flera framgångsfaktorer och vice versa. T 
ex: Kravet är en ”Väldefinierad teknikdisciplin” och framgångsfaktorerna som uppfylls är 
”Definierad lagringsrutin”, ”Användarinvolvering”, ”Tillit till systemet” och ”Träning och 
utbildning av användare”.  
 
Nyckelord: Samband, Krav, Kritiska framgångsfaktorer, Dokumenthantering 
	
	
	
	
	
	
	



	

	
Förord 
	
Ett	stort	tack	riktas	till	Christian	Lennerholt	som	har	varit	min	handledare	i	detta	
projekt	och	även	till	Jeremy	Rose	som	min	examinator	för	bra	feedback.	Jag	vill	även	
rikta	ett	stort	tack	till	Annika,	Torbjörn,	Martin,	Rebecka,	Lennart	och	framförallt	John	
på	SH	bygg	som	har	varit	till	stor	hjälp	i	den	empiriska	delen	i	detta	arbete	och	vill	tacka	
för	deras	tid	och	input	till	intervjuerna.	
	
	
	
Begrepp 
 
Kritisk framgångsfaktor – De saker som måste finnas för att ett eller flera mål ska uppfyllas. 
(Betydelse-definition.se 2016) 
 
Krav – Oeftergivligt önskemål som ofta ställs som villkor för att utföra eller godta något. 
(NE.se 2016) 
 
Samband – Något som anknyter eller förbinder vissa företeelser. Vanligtvis tämligen abstrakt 
och kan vara svårupptäckt. (NE.se 2016) 
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Inledning 
Detta examensarbete är upprättat av en student(hädanefter refererad som författaren) vid 
högskolan i Skövde. Arbetet kommer undersöka sambandet mellan kritiska framgångsfaktorer 
och krav gällande dokumenthantering där framgångsfaktorerna kommer samlas in genom en 
litteraturstudie medan kraven kommer samlas in genom en fallstudie hos en verksamhet. 
Slutligen kommer dessa att jämföras och analyseras av författaren med syfte att finna 
samband sinsemellan.  
 
Många organisationer drunknar i dokument idag och många har dålig koll på hur de ska ta 
hand om dem och hur de effektivt ska kunna utnyttja dem på bästa sätt. Enkelheten och 
bekvämligheten är två stora faktorer att antalet dokument ökar i samband med övergången till 
elektroniska dokument till följd av IT(informationsteknologi). Denna strukturering sköts ofta 
av ett dokumenthanteringssystem som indexerar och strukturerar dokumenten så de enkelt 
kan eftersökas när de behövs, enligt Leikums (2012). Dock är införandet att ett sådant system 
inte problemfritt och kräver att vissa faktorer är uppfyllda.  
 
Den inledande fasen av denna undersökning kommer ta reda på kritiska framgångsfaktorer 
genom en litteraturstudie där relevant litteratur i synnerhet i form av vetenskapliga artiklar 
kommer att granskas. Resultatet av detta kommer att sammanställas och presenteras i tabeller 
för en enkel överblick och indexeras för att enkelt kunna referera till senare i rapporten.  
 
Därefter kommer en fallstudie att genomföras hos en organisation(hädanefter refererad som 
uppdragsgivaren) inom byggbranschen med syfte att finna vad de har för krav på deras 
dokumenthantering. Detta kommer att göras genom intervjuer hos uppdragsgivaren med olika 
användare med olika arbetsuppgifter. Slutligen ska en analys av materialet från dessa två 
metoder göras i hopp om att finna samband mellan kritiska framgångsfaktorer och krav. 
D.v.s. vilka krav kan ställas för att främja en framgångsfaktor som i sin tur ökar chanserna för 
en lyckad dokumenthantering? T ex: Kravet är att Microsoft Word ska användas som 
ordbehandlare och den kritiska framgångsfaktorn är att alla användare måste använda samma 
verktyg. I detta exempel har ett krav uppfyllt en kritisk framgångsfaktor.  
 
Resultaten visar även att ett krav kan uppfylla flera framgångsfaktorer och en 
framgångsfaktor kan vara uppfylld genom flera olika krav. Exempel från resultaten av denna 
rapport är att kravet på en ”Väldefinierad teknikdisciplin” uppfyller framgångsfaktorerna 
”Definierad lagringsrutin”, ”Användarinvolvering”, ”Träning och utbildning av användare” 
och ”Tillit till systemet”. Här beskrivs det att ett enda krav kan uppfylla fyra kritiska 
framgångsfaktorer och det indikerar att det är ett starkt samband och ett viktigt krav. 	
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Bakgrund 
Detta	kapitel	kommer	ta	upp	de	olika	begreppen	som	återfinns	i	arbetet	och	hur	de	
definieras.	Även	en	presentation	av	verksamheten	där	undersökningen	görs	samt	tidigare	
forskning.		
 
Idag produceras stora mängder dokument av olika slag och kraven som ställs på delning och 
hantering av dokument blir strängare och strängare hela tiden. Byggbranschen är inget 
undantag och dokument som är av stor vikt i denna bransch är ritningar, offerter, 
presentationsunderlag etc. Dessa dokument ska enkelt och snabbt kunna delas över 
geografiska positioner mellan olika aktörer och behöva ändras otaliga gånger innan alla parter 
är nöjda.  
	
För att hantera sådan information används i stor utsträckning EDMS(Enterprise Document 
Management Systems). Dessa system strukturerar, lagrar och håller ordning så det enkelt går 
att finna informationen när den efterfrågas. North Dakota (2016) beskriver EDMS som en 
samling teknologier som arbetar tillsammans för att hantera skapande, indexering, lagring, 
hämtning och strukturering av informationstillgångar i en organisation. Genom att lagra data 
på ett ineffektivt och föråldrat sätt sänks produktiviteten med 19,5% och resulterar i att elva 
timmars arbetstid läggs varje vecka på att söka rätt på dokument som är felaktigt lagrade från 
första början (Nobeli 2014). Denna tid hade spenderats bättre på kärnprocesser som bidrar till 
organisationens nytta istället för att söka efter dokument som i sin tur används i 
kärnprocesserna.  
 
SH bygg har i sin dokumenthantering inget övergripande system som tar hand om alla delar 
utan de använder flera mindre system som sköter olika saker. De upplever att denna lösning 
inte tillgodoser kraven de har på sin dokumenthantering inom organisationen och dess 
värdekedja. De använder onödigt mycket datorkraft, har svårt att veta status på viktiga 
dokument, krångligt att dela dokument inom organisationen men också med 
underleverantörer och kunder. 
 
Tidigare har forskning undersökt vilka kritiska framgångsfaktorer som påverkar en lyckad 
dokumenthantering och vilka hinder som kan uppkomma. Mycket fokus har legat på den 
ekonomiska aspekten som underlag för investering. Dock har ingen tidigare avhandling 
undersökt sambandet mellan dessa tre begrepp och hur de påverkar varandra.  

 

Dokument och dokumenthantering (Document Management) 
	
Ett dokument är en samling av information representerad av olika symboler som är 
sammansatta och lagrade tillsammans för att tydas och förstås av människor (Sprague 1995). 
Definitionerna av ett dokument är många men de påminner om varandra och mångt och 
mycket. I stort kan vi vara rörande överens om att dokument kan komma många olika former, 
presenteras på många olika vis och många olika situationer. Ett dokument kan vara en ritning 
av ett hus på papper, en offert på ett projekt i ett mejl eller en kalkylering av ett bygge i ett 
Excel dokument.  
 
Dokumenthantering är hur dessa dokument skapas, lagras, organiseras, ändras, delas och 
hittas för att uppfylla organisationens krav (Sprague 1995). Det kan även beskrivas som för 
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att kunna använda dessa dokument och för att de ska göra någon nytta i organisationen måste 
de vara strukturerade för att de ska kunna hittas i rätt tid när de behövs. De måste också kunna 
ändras då verkligheten ändras måste även verksamheten ändras för att hänga med i 
utvecklingen. Dokument som inte används mer och som är irrelevanta måste kunna raderas 
för att frigöra lagringsutrymme för nya dokument.  

 

Innehållshantering för organisationer (Enterprise Content Management) 
	
Tidigare avsnitt behandlar dokument och dokumenthantering. Detta kapitel kommer gå in på 
dess efterträdare. ECM definieras enligt  Aiim (2016) som ”Enterprise Content Management 
(ECM) is the strategies, methods and tools used to capture, manage, store, preserve, and 
deliver content and documents related to organizational processes.” Kortfattat kan det 
beskrivas som samling av verktyg, metoder och strategier för att hantera och utvinna 
information för att stödja organisationens processer. Det är snarlikt med definitionen om 
EDMS men ECM som begrepp framkom senare och är en modernare tappning över hur data 
hanteras. Framförallt har det växt sig starkare i samband med att data som används i 
organisationer blir mer och mer ostrukturerad vilket också gör den mer svårhanterlig. Data 
samlas in från många olika källor och idag tenderar man att prata mer om ostrukturerat 
innehåll snarare än strukturerade dokument.  
 
Kunstová (2010) undersökte för och nackdelar av att investera i ECM där hon kom fram till 
en rad intressant punkter. Dels beskriver hon utvecklingen från DM till ECM dvs. 
utvecklingen från strukturerad data till ostrukturerad för att sedan via en kvantitativ 
marknadsundersökning ta reda på de mest framträdande nackdelarna och fördelarna. Det som 
framkom av denna studie var att det största hindret mot att implementera ECM var brist på 
resurser i form av personal, finansiering och teknologi.  
	

Kritiska framgångsfaktorer 
 
En framgångsfaktor är något som måste finnas för att ett eller flera mål ska uppfyllas. Det kan 
t ex: handla om att hela personalstyrkan måste vara enade om att ett nytt datorprogram måste 
införas för att underlätta deras arbetsuppgifter. Om inte alla är med blir det ett hinder och är 
alla med blir det en framgångsfaktor. Vad gäller framgångsfaktorer används Sutton och 
Lemay (1999) som en referens. Deras arbete tar upp implementeringsfasen från start till mål 
och presenterar alla aspekter som de anser ska beaktas under hela processen. De reder ut och 
förklarar begreppen mål, delmål, svårigheter, kritiska framgångsfaktorer, förutsättningar och 
slutligen presenterar de en, enligt dem, optimal implementationsprocess. De resultat som 
presenteras i detta arbete är generella och inte branschspecifika. Arbetet tar upp en bra grund 
som förutsättning vid implementation av dokumenthantering.  
 
Oades (2008) däremot tar upp framgångsfaktorer som påverkar implementationen av 
dokumenthantering. Hennes fokus ligger mer på en ekonomisk grund där hon tar upp vilka 
hinder som kan påverka dokumenthantering och sedan går hon in på vilka kompetenser som 
krävs av de drivande resurserna vid en sådan implementation.  
 
Mjukvaruprojekt är ofta olika och skiljer sig en hel del sinsemellan. De kan ha olika syfte, 
olika omfattning och olika förutsättningar. Detta tar Sudhakar (2012) upp i sin studie där hon 
sammanfattar kritiska framgångsfaktorer i mjukvaruprojekt. Först förklarar hon kritiska 
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framgångsfaktorer och sedan tar fram en konceptuell modell över faktorer som hon sedan 
kategoriserar för att enklare kunna använda. Denna undersökning är generell för samtliga 
mjukvaruprojekt men den reder tydligt ut vilka kritiska faktorer som finns i en 
utvecklingsprocess och som kan tillämpas i många olika branscher.  
 

Byggbranschen  
 
Byggbranschen i Sverige idag sysselsätter fler än 300 000 personer landet över i allt från 
byggnation av flerbostadshus, renovering av redan befintliga fastigheter, utbyggnad av 
infrastrukturen och förbättring av järnvägen för att nämna några (Sveriges byggindustrier 
2015). För företagen innebär detta att det inte bara är själva byggandet som är av stor vikt 
utan även upphandlingar, planeringar och logistik med andra aktörer. I takt med att 
byggbranschen blommar i form av nybyggnationer sväller de även över av dokument av alla 
dess slag.  
 
Det kan röra sig om allt från många former av administrativa, ekonomiska och juridiska 
dokument i form av policys, kalkyler och kontrakt till mer tekniska dokument som CAD-filer 
av olika slag som består av modeller, ritningar och plottfiler (Löwnertz, Doverlöv, Johansson, 
Nilsson, Samrell & Svensson 2003).  
 

Verksamheten 
 
SH bygg som är studiens uppdragsgivare är ett medelstort byggföretag verksamt i 
Uppsala/Stockholmsregionen. De utför primärt bygg, sten och anläggningsarbeten i allt från 
mindre projekt till större totalentreprenader runt om i regionen. Med sina 300 anställda har de 
en bred kompetens inom flera områden och det ställer stora krav på koordination mellan 
resurser och avdelningar. (SH bygg 2016).  
 
I nuläget använder SH bygg ett dokumenthanteringssystem, bestående av flera olika 
fristående system som integreras med hjälp av användarna, som vi kallar systemet. Systemet 
är webbaserat och bygger på en digital version av en fysisk pärm som körs i molnet. Detta för 
att samtliga användare ska ha tillgång till samma dokument som uppdateras på ett ställe 
istället för flera. Det grafiska gränssnittet mellan användare och virtuell pärm är utformad så 
identisk som möjligt som den fysiska för att vara så enkelt som möjligt att lära sig. Systemet 
används primärt för att dela och strukturera dokument i organisationen. 
 
För skapande, redigering och presentation av dokument används Microsoft Officepaketet som 
innehåller Microsoft Word som ordbehandlare, Microsoft Powerpoint som 
presentationsverktyg och Microsoft Excel för behandling av kalkylblad. Microsoft Office 
innehåller alla de verktyg du behöver för att få jobbet gjort på webben, på datorn och allt 
däremellan, enligt Office (2016). Även Adobe Acrobat Reader används för presentation och 
förhandsgranskning av framförallt PDF-filer. Adobe själva beskriver sin produkt som 
”Programmet Adobe Acrobat Reader DC är den kostnadsfria globala standarden för att visa, 
skriva ut och kommentera i PDF:er på ett tillförlitligt sätt.” Adobe (2016). I organisationen 
används detta program främst för att presentera dokument som skickas mellan olika personer.  
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Problemområde  
Detta kapitel kommer ta upp problematiken med dokumenthantering och vad arbetet kommer 
att fokusera på i form av frågeställningar, syfte och avgränsningar.  
 
I dagens högteknologiska samhälle har tekniken möjliggjort snabb duplicering och enkel 
lagring av data där stora mängder tar endast sekunder eller minuter att kopiera. Detta i 
samband med att det sker till en låg kostnad gör att antalet dokument idag ökar. 
Dokumentteknologi har inte bara utvecklats åt en förenklad duplicering utan även mot en 
lägre kostnad. (Ziming 2004).  
 
Detta leder till att data kopieras och skapas mer idag och för att kunna använda dessa data 
ställs höga krav på att den är strukturerad och organiserad på ett korrekt sätt för att enkelt 
kunna eftersöka den och för att kunna veta vart varje dokument är lagrat. Det är här 
dokumenthantering kommer in i bilden och det handlar om hur dokument, som en uppsättning 
av olika symboler strukturerade för att tolkas av en människa, med hjälp av modern 
informationsteknologi skapas, ändras, lagras och delas för att tillgodose en organisations 
behov och krav. (Sprague 1995). Exempel på dokument kan vara rapporter, mejl, manualer, 
ritningar och videoklipp för att nämna några och i takt med att verksamheten växer adderas 
även antal dokument. Enligt Leikums (2012) använder många institutioner DMS(Document 
Management Systems) för att kunna möta denna ström av nya dokument inom organisationen 
genom att indexera och göra dokumenten sökbara. Dock fallerar många av dessa projekt eller 
upplevs som att de inte uppfyller de krav som ställdes från verksamheten.  
 
Enligt Cerpa och Verner (2009) fallerar mjukvaruprojekt pga. att flera faktorer inte uppfyllts. 
Det nämner även i deras studie att 73 % av de fall som de undersökte fallerar till följd av 
otillräckliga krav vid beslut om överlämnande. Genom att uppfylla dessa faktorer genom att 
ställa rätt krav bör chanserna öka för ett lyckat resultat.  

Problemprecisering 
	
Organisationen har i samråd med författaren kommit fram till att undersöka hur nuvarande 
situation rörande dokumenthantering kan förbättras genom att undersöka vilka krav 
organisationens olika intressenter ställer på dokumenthantering. Med olika intressenter menas 
olika anställda med olika arbetsuppgifter som har olika krav på hur just dem hanterar 
dokument. De beskriver problematiken som svårt att veta vilken version av ett dokument som 
är det senaste, de upplever svårigheter att dela dokument samt svårigheter att ändra i ett 
dokument parallellt med någon annan och se vem som har ändrat vad. Problematiken kan 
enligt organisationen sammanfattas som bristfällig versionshantering, minimal spårbarhet 
gällande skapande, ändring och radering av ett dokument och ineffektiv delning av dokument 
inom verksamheten men även utanför.  
 
Versionshanteringen tillsammans med delning av dokument mellan resurser nämns som ett 
problem med den ökade mängden dokument som finns idag inom organisationer och att det 
ofta är ett problem. Det är av stor vikt för organisationen att snabbt och enkelt kunna dela 
dokument i framförallt projekt där olika resurser utför arbete på olika geografiska platser. Vad 
gäller versionshanteringen är det av stor vikt att den senaste versionen finns tillgänglig för och 
att den är lättillgänglig för att snabbt få fram den när det behövs, enligt Intranet connections 
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(2016), Bitfarm (2016). Även Sprague (1995) nämner både versionskontroll och status som 
delar som måste fungera för att ha en välfungerande dokumenthantering.  
 
Vad gäller implementering av dokumenthantering i en organisation kan det finnas många 
hinder men även framgångsfaktorer. En implementation är ofta inte en rak väg in i mål utan 
kantas ofta av ojämnheter lite här och där. Sutton och Lemay (1999) beskriver denna 
implementation som en process bestående av flera steg. Först måste det sättas upp tydliga 
med mätbara delmål för att kunna följa processen. Det finns ofta många antaganden och 
faktorer som måste övervinnas och definieras för att implementera dokumenthantering på ett 
lyckat sätt.  
 
Syftet med detta arbete är att finna vilka framgångsfaktorer som påverkar en organisations 
dokumenthantering samt vilka krav en specifik verksamhet ställer på hur deras dokument 
hanteras. Slutligen ska kraven från verksamheten analyseras tillsammans med 
framgångsfaktorerna från litteraturstudien med förhoppningen att finna samband mellan 
dessa.   

Frågeställningar 
• Vilka samband mellan krav och kritiska framgångsfaktorer kan det finnas rörande 

dokumenthantering? 
o Vilka kritiska framgångsfaktorer kan finnas för dokumenthantering? 
o Vilka krav ställer SH bygg på dokumenthantering?	

Förväntat resultat 
	
Författaren använder i detta arbete två underfrågor för att samla in material för att kunna 
besvara huvudfrågan. Förväntningarna på underfrågorna är teoretiska och empiriska resultat 
som sammanfattas och tydliggörs i tabeller för läsarens skull. Vid besvarande av huvudfrågan 
kommer kraven som samlats in från den specifika verksamheten att jämföras med de kritiska 
framgångsfaktorerna som samlats in i litteraturstudien. Denna jämförelse har till syfte att se 
om ett krav som ställs kan bana väg för att en kritisk framgångsfaktor uppfylls om på så sätt 
ökar sannolikheten att kravställningen lyckas. Detta är av vikt för att tidigt i processen kunna 
ställa rätt krav och således spara både pengar och tid. 
 
Författaren förväntar sig en tabell där det tydligt framgår vilka krav som kan ha samband med 
kritiska framgångsfaktorer. Denna tabell ska utformas så den är så enkel och entydig som 
möjligt.  

Avgränsning 
 
I detta arbete kommer ingen teknisk implementation att göras hos vare sig verksamheten eller 
kopplat till rapporten. Kraven som undersöks hos verksamheten kommer sammanfattas utefter 
varje respondent.  
 
Datainsamling kommer att ske med personer som har stor delaktighet i dokumenthantering 
och således den största erfarenheten av vad som fungerar bra, vad som fungerar mindre bra 
och vad som måste fungera. Övriga personer på företaget kommer inte tas med vid 
datainsamlingen dels pga. tidsbrist och dels pga. relevans.  
Underlaget och frågebanken som kommer användas vid intervjuerna kommer fokusera på hur 
personerna använder dokument och vilka krav de ställer på hur dokument används för att de 
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ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Det kommer inte fokusera på drivande krafter för 
förändring. 

Metod 
Detta kapitel beskriver hur denna rapport har arbetats fram. Vilka olika metoder som har 
använts och varför dessa har använts.  
	
Detta arbete använder sig av en kombination av en litteraturstudie som kommer samla in, 
värdera och presentera information för att besvara den första underfrågan. Detta för att 
kritiska framgångsfaktorer är något som litteraturen täcker bra och för att det är en bidragande 
faktor till en lyckad implementation. Den andra komponenten i denna kombination är en 
fallstudie hos en verksamhet inom byggsektorn. Hos verksamheten kommer det undersökas 
vilka krav dem ställer på dokumenthantering. Detta är inget som går att läsa sig till på ett bra 
sätt och inget som i nuläget finns väl dokumenterat. Därför kommer intervjuer att genomföras 
med olika roller hos företaget för att fånga upp så många krav som möjligt.  
 
Slutligen är förhoppningen att finna samband sinsemellan för att se om vissa krav kan främja 
vissa kritiska framgångsfaktorer. Kan det ske redan under kravfasen kan både tid och pengar 
sparas och kravställarna kan snabbare i processen ställa rätt frågor. Även om denna fallstudie 
är gjord inom byggbranschen är förhoppningen och förväntningen att resultatet även är 
applicerbart inom andra branscher.  
 

	
Figur 1 - Övergripande modell över metoden 

Litteraturstudie 
 
Detta arbete kommer inledningsvis bedrivas som en litteraturstudie med fokus på den första 
underfrågan som handlar om vilka kritiska framgångsfaktorer som identifieras vid 
mjukvaruutveckling. För att samla in relevant litteratur och material kommer primärt internet 
att användas. Då framgångsfaktorer är i fokus kommer även detta begrepp att användas som 
sökord. Vad gäller databaser och sökverktyg kommer worldcat.local att användas men även 
google schoolar. Dessa två sökmotorer används med fördel för att hitta vetenskapliga artiklar 
från välrenommerade tidskrifter och forskare. Utöver dessa två sökmotorer kommer även 
tidigare examensarbeten att utgöra en stor del av källorna och framförallt genom att granska 
dess referenslistor som härleder till ytterligare material.  
 
När författaren anser att tillräcklig mängd artiklar och material har samlats in kommer 
materialet att successivt analyseras för att finna det som frågeställningen efterfrågar. Figur 1 
nedan illustrerar det tänkte händelseförloppet.  

 
	
Figur 2 – Sökning och insamling av litteratur 
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Figuren ovan beskriver hur händelseförloppet ser ut med en start. Sedan sker sökningen i 
någon av de beskrivna sökmotorerna. Det som händer efter det är att författaren beslutar om 
artikeln i fråga är användbar och relevant utifrån syftet med arbetet. Är den relevant sparas 
den för vidare analys men är den inte användbar kasseras artikeln och en ny sökning initieras. 
Efter sparande av artikel ställs frågan om materialet som sparats är tillräckligt för att besvara 
frågeställningarna dvs. har mättnad uppnåtts? Finns tillräckligt med material för att besvara 
frågeställningarna avslutas litteratursökningen men har mättnad inte uppnåtts börjar 
sökningen om.  
 

Fallstudie 
 
Vad gäller den andra frågeställningen kommer inte litteraturen utgöra den primära källan utan 
här skiftar fokus till empirin med målet att besvara frågan på bästa möjliga sätt utifrån 
organisationens erfarenheter och önskemål. Intervjuerna och observationerna kommer 
genomföras tills det att författaren upplever mättnad och att inte mer data behövs för att 
genomföra arbetet. Figur 1 beskriver ett tänkt händelseförlopp men det kan med tiden komma 
att ändras.  

	
Figur 3 - Insamling och sammanställning av fallstudie 

Datainsamling 
 
Datainsamlingen för den empiriska delen av detta arbete kommer ske i form av intervjuer. Då 
även försök till observationer undersöktes men det stod tidigt klart att detta skulle bli svårt 
pga. tidsbrist hos de tillfrågade personerna. Även praktiskt är en observation mer tidskrävande 
och mer komplex att samla data från. Därför valdes det att endast samla in data via intervjuer.   

Intervjuer 
	
Intervjuerna som kommer ligga till grund för detta arbete kommer vara av en kvalitativ 
karaktär då fokus är att få reda på vad intressenterna i organisationen tycker om nuvarande 
situation och hur den bör fungera på bästa sätt. Enligt DiCicco-Bloom och Crabtree (2006) 
handlar kvalitativa intervjuer om att samla in kunskap baserad på intervjupersonens 
personliga erfarenheter genom ett aningen ostrukturerat manus med stort svängrum för öppna 
diskussioner.  
 
Intervjuerna i detta arbete kommer bedrivas som semi-strukturerade där intervjuaren har en 
kort mall med några frågor för att guida in intervjupersonen på ämnet men utöver det kommer 
det råda ett öppet och fritt klimat där diskussioner och intervjupersonens erfarenheter komma 
vara i fokus. Semi-strukturerade intervjuer utgår ofta från några fördefinierade frågor men 
låter diskussionen forma följdfrågor. (DiCicco-Bloom & Crabtree 2006).  
 
Urvalet av personer för intervjuerna kommer göras genom att försöka fånga upp samtliga 
nivåer i företaget. Med det menas att förhoppningen är att en person från ledningsgruppen, en 
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person från kalkyleringsavdelningen samt en platsansvarig från ett bygge ska delta då dessa 
personer använder dokument på olika sätt och har olika krav på hur det ska fungera. 
Dessutom kommer personerna som väljs ut för intervjuerna kommer noga att informeras om 
vad som förväntas av dem, hur materialet kommer att behandlas och användas, hur intervjun 
kommer att fungera samt att de närsomhelst kan avbryta utan konsekvenser. Detta är viktigt 
utifrån de etiska aspekterna på det hela när personer delar med sig av erfarenheter och hur de 
utför vissa saker. Vetenskapsrådet (2009) tar upp fyra etiska principer som ska följas vid 
forskning och dessa är Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet	och 
Nyttjandekravet. Dessa krav kommer noga att beaktas och följas vid insamling av data.  
 

Dataanalys 
 
Varje intervjuinspelning kommer att transkriberas för att enklare kunna analysera materialet. 
Transkriberingen kommer göras genom att genom att en liten del av inspelningen spelas upp 
och sedan återges ordagrant i text med hjälp av ordbehandlare av författaren. Resultatet av 
detta kommer bli en löpande text som återspeglar konversationen mellan respondenten och 
den ansvarige för intervjun.  
 
Detta material kommer att läsas igenom flera gånger för att få ett helhetsperspektiv av vad 
som framkommit. Därefter kommer författaren leta efter det som kan definieras som krav 
enligt frågeställningen. Varje analys av transkripten kommer rendera i en punktlista. Dessa 
punktlistor kommer sedan analyseras för att se samband sinsemellan och om några punkter 
återkommer i flera intervjuer.  
 
Målet är att analysen av samtliga transskript kommer utmynna i en slutgiltig lista med krav 
utifrån olika perspektiv dvs. krav från olika intressenter med olika arbetsuppgifter. Det 
slutgiltiga resultatet kommer vara noga strukturerat för att vara enkelt att tolka och enkelt att 
förstå.  
 

Analys 
 
Analysen i detta kapitel kommer ske genom att författaren kommer gå igenom de insamlade 
kraven från den empiriska delen och genom att jämföra dem var för sig med de kritiska 
framgångsfaktorerna(hädanefter förkortas de som KF) från litteraturstudien. Vare sig 
jämförelsen resulterar i ett samband eller ej kommer detta att antecknas för att enklare hålla 
reda på vilka krav och KF:s som har använts. När det inte längre finns några krav kommer 
även det att antecknas och sedan kommer analysen att avslutas. Processen beskrivs i figur x 
nedan.  

 
Figur	4	-	Analysmetod	för	utvinning	av	samband	
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Resultat 
Detta kapitel besvarar de underliggande frågeställningarna i tur och ordning från först 
litteraturstudien och sedan från fallstudien. Resultaten kommer att sammanfattas och 
presenteras på ett så enkelt sätt som möjligt.  

Litteraturstudiens resultat 
	
Nedan kommer de resultat som framkommit från litteraturstudien att presenteras. Många av 
de resultat som hittats kan generaliseras och är inte specifika för just dokumenthantering. De 
gäller för många olika slag av mjukvaruimplementationer och kan ytterligare kategoriseras för 
en enklare översikt.  

Kritiska framgångsfaktorer 
 
Vad gäller kritiska framgångsfaktorer i ett projekt finns det många av dem och vissa mer 
vitala och bärande än andra. Den undersökning som gjordes av Sudhakar (2012) beskriver 
detta väldigt noga och utförligt. Genom en omfattande litteraturstudie hittades sju stycken 
olika kategorier som sedan innehåller de faktiska faktorerna. Även Sutton & Lemay (1999) 
har bidrag i tabell 1 där deras studie mest fokuserat på ledningen och dennes roll i processen. 
Den sista studien som använts som underlag vid framtagande av tabell 1 är Oades (2008) som 
kollade på framgångsfaktorer utifrån en revisors perspektiv där fokus är på presentation och 
informationsbehov.   
 
Nummer Framgångsfaktorer 
1 Kommunikation 
2 Reducera tvetydighet 
3 Samarbete 
4 Teknisk osäkerhet 
5 Integration av system 
6 Ökad effektivitet 
7 Användarinvolvering 
8 Användarens tillit till systemet 
9 Juridiska problem 
10 Träning och utbildning av användare 
11 Uppgiftsorientering 
12 Befogenhet 
13 Organisera och delegera auktoritet 
14 Identifiera presentationsformat 
15 Ledningens stöd och engagemang 
16 Definiera lagringsrutin 
Tabell	1	-	Författarens	syntes	av	litteraturens	framgångsfaktorer	

	
Tabell 1 är framtagen genom en sammanslagning av tre stycken tidigare studier på ämnet och 
reducerad utifrån de krav och samband som framkommit från den empiriska delen. Faktorerna 
i tabell 1 anses vara de mest relevanta för denna studie och vissa faktorer framkom i samtliga 
källor. Faktorerna förekommer inte i någon ordning efter hur de används och begreppen i 
tabell 1 kan vara sammanslagningar från flera studier med samma syfte och mening.  
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Empiriska resultat 
	
Nedan följer resultaten av de intervjuer som har genomförts hos organisationen. Varje 
intervju är sammanfattad i text och sedan avslutas varje intervju med en sammanfattning av 
kraven. Kraven som måste uppfyllas benämns med ”ska” och kraven som inte är nödvändiga 
med önskvärda benämns med ”bör”. 
 
Idag sköts dokumenthantering genom flera olika system som inte har någon integration på en 
teknisk nivå. Det finns fyra olika ställen att spara dokument på och det råder viss förvirring 
om vart dokument är lagrade, vilken version av ett dokument som gäller och vart de hittas 
med kortast accesstid. Till följd av verksamhetens kraftiga expansion den senaste tiden ställs 
andra krav på dokumenthantering idag än det gjorde för några år sen. Expansionen medför 
fler dokument och större och mer krävande processer och dokumenthanteringen i 
verksamheten har inte riktigt hängt med i denna utveckling. Genom intervjuerna kommer 
funktionella krav att växa fram och fånga upp en så bred bild som möjligt för hela 
verksamheten.  

Intervju 1 – Marknadskoordinator och webbredaktör 
	
Hon har arbetat på SH bygg i ungefär ett år och är marknadskoordinator och webbredaktör. 
Webbredaktörsarbetet handlar mycket om det interna intranätet och hålla information där 
uppdaterad och även se till hemsidan. Marknadskoordinatorjobbet beskriver hon som en mer 
sammanhållande roll med allt från event till produktion av interntidningen i både fysisk och 
digital form men i mångt och mycket handlar det om marknadsföring.  
 
Hon berättar att hennes roll skiljer sig väldigt mycket från de andra på företaget. Hon är i 
princip den enda som inte jobbar i en fjärrstyrd miljö då hennes arbetsuppgifter kräver tyngre 
programvaror som bildredigeringsprogram och det stöds inte i den fjärrstyrda miljön. Även de 
dokument som hon rörs av är det endast hon som har tillgång till och hon är den enda med 
behörighet att ändra dessa. De dokument som hon berörs av är i huvudsak bildfiler från 
programmet Adobe InDesign men även PDF-filer förekommer i stor utsträckning vid delning 
med andra även om detta är ett relativt sällsynt fenomen. För att citera Rebecka angående en 
av hennes viktigaste krav ”en	dator	med	tillräcklig	kapacitet	för	att	kunna	hantera	de	här	
större	och	tyngre	programmen”	och	då	syftar	hon	speciellt	på	Adobe	InDesign.	 
 
Det som framförallt behöver fungera och de grundläggande krav hon ställer för att kunna 
utföra sina arbetsuppgifter är en tillräcklig datorkapacitet, stor bildskärm och stort 
lagringsutrymme. När dokumenten hon arbetar med ska lagras sker detta på det lokala 
filsystemet eller på intranätet och endast hon har behörighet att ändra dessa dokument då de 
akan innehålla grafiska profiler som är standarder i företaget. Det beror även på att hon är den 
enda med programvara för just den uppgiften.  

Sammanfattning	krav	
• Det ska finnas rätt programvara tillgängligt 
• Det ska finnas tillräcklig datorkraft för att köra programvaran 
• Det ska finnas tillräckligt med lagringsutrymme 
• Det ska finnas begränsad behörighet för mallar och grafiska profiler 
• Det ska gå att arbeta hemifrån vid behov 
• Det bör finnas en stor bildskärm 
• Det ska gå att dela dokument internt och externt 
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Intervju 2 – IT-ansvarig  
	
Han har arbetat på företaget i sex år och är ansvarig för allt som rör IT. Hans primära 
arbetsuppgifter är att underhålla och säkerställa driften av system och hårdvara som 
verksamheten använder samt delaktig vid inköp och upphandlingar av nya tekniska tjänster 
och produkter.  
 
De dokument som han kommer i kontakt med i sitt dagliga arbete är framförallt mejl. 
Huruvida ett mejl ses som ett dokument eller inte låter han vara osagt men de innehåller 
åtminstone information. Utöver det rör det sig mest om Word-filer som mottas eller skickas. I 
90 % av fallen behöver de endast sparas om till PDF-format och detta görs för att kunna 
hantera dokumenten på samtliga enheter. Innehållet i dessa dokument kan se väldigt olika ut. 
Han beskriver dessa som fakturor, offerter, avtal och mötesprotokoll. 
 
Han ger en övergripande förklaring av sin involvering av dokument och beskriver det bäst 
som ”alla dokument som användarna använder” och med det menar han att han kan supporta 
samtliga användare på företaget och således kan komma i kontakt med alla möjliga typer av 
dokument. Dock är det inte alla typer av dokument han arbetar med på en djupare nivå. Just 
supportuppgifterna har introducerat honom för de flesta flöden på företaget och gjort att han 
sett och kommit i kontakt med samtliga dokumenttyper.  
 
Vad gäller de krav som ställs på dokument är det framförallt att de är tillgängliga och det med 
en rimlig accesstid. Han beskriver att han behöver komma åt dokumenten fort i vissa skeden 
och behöver även komma åt dem på olika enheter. Även de dokument som arbetas fram över 
en mejlkonversation behöver en tydlig versionshantering och historik. Det ska tydligt gå att se 
vem som har gjort ändringar, när de har gjorts och vad de ersatte.  
 

Sammanfattning	av	krav	
 

• Det ska gå att lagra dokument på ett säkert sätt 
• Det ska finnas tillgång till dokument 
• Det ska vara rimliga accesstider till dokument 
• Det ska vara rätt format på dokument 
• Det bör finnas en tydlig versionshantering 

o Framgå vem som gjort ändringar i ett dokument 
o Framgå när ändringar har gjorts i ett dokument 
o Framgå vad ändringarna ersatte i ett dokument 
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Intervju 3 – VD och styrelsemedlem 
	
Han berättar att det var fem år sedan han kom till SH bygg och dessförinnan var han 
Sverigechef för HSB i Stockholm under en tioårsperiod. Idag är han VD för SH 
Fastighetsutveckling och sitter med i samtliga fyra styrelser i SH-koncernen med olika roller. 
Hans arbete som VD går mycket ut på att köpa och sälja samt att representera bolaget han är 
VD för.  
 
De dokument som han kommer i daglig kontakt med är framförallt mejl men stort fokus 
ligger på avtal av alla möjliga slag, olika skrivelser som tillhör bolaget samt styrelseprotokoll. 
Dessa dokument är primärt i PDF-format men även WORD-format förekommer för att enkelt 
kunna redigera innehållet. För att hantera dessa dokument använder han en kombination av 
Microsoft Outlook där han enligt en egen mappstruktur organiserar mejlen utifrån projekt och 
tidsrelevans. Det andra hjälpmedlet han använder ofta är iBinder som är företagets 
projektverktyg för dokumenthantering.  
 
iBinder strukturerar projekt på ett visuellt sätt i form av digitala pärmar med olika flikar 
beroende på vad som ska ingå i projektet. Dokument laddas sedan upp till iBinder där de kan 
nås av de personer som fått rättigheter att läsa. Detta är enligt honom en mycket 
välfungerande kombination som stödjer hans arbete på ett bra sätt.  
 
För att sammanfatta säger han ”att det är lätt att lagra, jag ska lätt kunna hitta dem”	och	det	
som	måste fungera för att han ska kunna utföra sina arbetsuppgifter är att det ska vara enkelt 
att lagra och att det ska vara enkelt att hitta det som lagrats. Det är otroligt sällan som 
sökningen i mejlen inte resulterar i önskat mejl och genom iBinder går det enkelt att hitta och 
visa dokument i samtliga enheter såsom dator, smartphone och tablet.  
 
Dock lyfter han fram förbättringsförslag som direkt påverkar hans arbete och här ligger stor 
vikt på att reducera pappershanteringen och gå mer över mot en papperslös arbetsplats. Han 
menar att tekniken finns och det vore optimalt att bara använda sin smartphone och tablet. 
Problemet idag är att vid möten görs anteckningar och dess anteckningar går inte att lagra på 
ett bra sätt på en tablet. Problemet ligger i att få fram dessa anteckningar med en kort 
accesstid.  
 

Sammanfattning	krav		
	

• Det ska gå att strukturera dokumenten i Outlook 
• Det ska gå att ha tillgång på samtliga enheter som tablet, smartphone, dator 
• Det ska gå att lagra dokument 
• Det ska gå fort att lagra dokument 
• Det ska tydligt framgå vart dokumenten lagras 
• Det ska gå fort att hitta dokument 
• Det ska gå att söka efter dokument 
• Det bör gå att föra mötesanteckningar på tablet 
• Det bör gå att minimera pappersanvändning med hjälp av tekniken 

 
	



	 14	

Intervju 4 – Chef för produktionsstöd 
	
Har arbetat på företaget sedan 2008 och är i nuläget chef för produktionsstödsavdelningen och 
det betyder att hon är ansvarig för alla staber inom ekonomi, marknad, IT, juridik och 
personal/lön och har ansvar för runt 20 personer. I hennes arbetsuppgifter ingår det att ansvara 
för budget och personal på produktionsstödsavdelningen samt ansvara för SH byggs 
verksamhetssystem för kvalité, miljö och arbetsmiljö. Mer konkret handlar det om av 
utveckla, uppdatera, utbilda och sprida information inom dessa områden.  
 
De dokument hon använder är ofta mallar i antingen Word-format eller Excel-format från 
verksamhetssystemet. Hon berättar även vidare att SH bygg är certifierade enligt BF9K som 
ställer krav på att verksamheten håller koll på dokumentversioner och har en 
dokumentförteckning och versionshanteringen av dokument sker idag manuellt och ställer 
stora krav på de som upprättar och använder dokumenten.  
 
Hon berättar även att hon till stor del upprättar och protokollför möten från ledningsgruppen 
och de olika avdelningarna och dessa lagras sedan på deras dokumentserver vid namn 
iBinder, i byggsamordnaren eller den gemensamma filservern. Den gemensamma servern blir 
lite stelbent på det sätt att det inte finns systematik i hur dokumenten lagras och detta ger ofta 
upphov till att det finns dubbletter. Det finns inte heller något behörighetssystem där vilket 
gör att alla kan göra allt. Vad gäller iBinder så hanterar det programmet inte dokument som 
uppdateras på löpande band på ett bra sätt. Det är framförallt byggt för att ladda upp och dela 
dokument men inte löpnade uppdatera. Då får man ladda upp ett nytt dokument istället. Dock 
är det smidigt och enkelt att styra åtkomster med behörigheter för varje enskilt projekt.    
 
Vad gäller önskemål på framtida förbättringar nämner hon att det vore önskvärt med bättre 
åtkomst till dokument i allmänhet utanför brandväggarna och att det införs en 
versionshantering som sker mer standardiserat och automatiskt. Idag är den mänskliga faktorn 
alltför närvarande för att upprätthålla en bra versionshantering och uppfylla kraven på 
certifieringen BF9K. Även att man inför något system eller enhet som stödjer anteckningar 
via skärm på ett bra sätt för att komma ifrån pappersberoendet och att det ska gå att komma åt 
samtliga dokument via smartphone eller tablet.  
	

Sammanfattning	krav	
	

• Det ska finnas en versionshantering 
• Det ska finnas en dokumentförteckning 
• Det ska gå att lagra dokument 

o Det bör inte finnas dubbletter 
• Det ska gå att uppdatera dokument 
• Det bör gå att komma åt dokument på intranätet utanför brandväggarna 
• Det bör finnas en mer automatiserad och standardiserad versionshantering 
• Det bör gå att föra anteckningar på skärm och reducera pappersberoendet 
• Det bör gå att komma åt samtliga dokument från smartphone och tablet 
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Intervju 5 – Chefsekonom 
	
Han har arbetat på SH bygg i åtta år med start under 2008. Han beskriver sin arbetsroll som 
ekonomiansvarig med det övergripande ansvaret i företaget. Mer konkret beskriver han det 
som ett övergripande ansvar för affärer och planering rörande ekonomi men han är även 
delaktig vid revisioner och har insyn i in och utbetalningar.  
 
Dokumenten som han framförallt berörs av beror på vilken period de befinner sig i. Vid 
intervjutillfället befann sig verksamheten i en prognosperiod och då ligger stort fokus på olika 
prognoser och rapporter som tillhandahålls i en rapportcentral. Är det istället fokus på 
styrelsemöten etc. så handlar dokumenten mycket om tidigare protokoll. Han beskriver även 
att han använder PDF-filer när mottagaren bara behöver få en bild av dokumentet och att han 
sällan delar Word-filer med exempelvis banken. Bland de viktigare delarna rörande de 
dokument som han berörs av är säkerheten och behörigheten. ”Det viktigaste är att det finns 
en behörighetstänk”	och	med	det	menar	han	att	det måste finnas behörighet som endast 
tillåter vissa personer tillträde och även att avtal och rapporter behandlas på ett säkert sätt.  
 
I dagens system ligger stort ansvar på mejlen och de flesta dokument delas därigenom. De 
statiska dokumenten samlas i iBinder, på intranätet eller på den lokala filservern i ett klassiskt 
mappsystem. Dock är intranätet utvalt som den primära och gällande lagringen då 
dokumenten som tillhandahålls där är de rådande.  
 
Han trycker även mycket på att det ska vara enkelt att använda och lyfter fram disciplin och 
någon form av versionskontroll som centrala och viktiga delar. Idag har de olika anställda 
sina egna rutiner men på de gemensamma ställena råder det ibland förvirring och dubbletter 
pga. att alla inte har samma rutiner när de lagrar och namnger dokument. Framtida önskemål 
från honom är ett snabbare system överlag där enkla men viktiga uppgifter som att skriva ut 
går fort och smidigt och att dokument är enkla att hitta och enkla att eftersöka.  
 

Sammanfattning	krav	
 

• Det ska finnas ett behörighetssystem 
• Det ska vara enkelt att lägga in dokument 
• Det ska vara lättöverskådligt 
• Det ska vara säkert 
• Det ska vara enkelt att använda 
• Det bör finnas tydliga rutiner i hur processer utförs 
• Det bör finnas disciplin vid hantering på gemensam nivå 
• Det bör finnas en högre spårbarhet rörande dokument 
• Det bör gå fort i arbetsmiljön 
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Intervju 6 – Projekteringschef  
	
Han har arbetat på företaget i sex år och numera är han chef på projekteringsavdelningen. 
Denna avdelning har ansvar för den inledande fasen i varje byggprojekt och mycket av arbetet 
går ut på att ta fram korrekt handlingar, stämma av krav från rörda intressenter utifrån regler 
och lagar och se till att skriva avtal med leverantörer och kunder. När sedan handlingarna får 
status ”bygghandling” betyder det att de kan lämnas över till entreprenadcheferna som 
ansvarar för själva byggandet. Han beskriver även att han ibland tar uppdrag som 
projekteringsledare eller till och med projektledare i de fall det behövs.  
 
Vad gäller dokument kommer han i kontakt med många olika i sina roller. Det rör sig om 
protokoll från möten men även CAD-ritningar, ramhandlingar, avtal, beräkningar och 
beskrivningar. De flesta av dokumenten är i PDF-format och tillhandahålls antingen på 
projektservrarna eller via mejlen. Han beskriver att många av attestflödena fungerar lite på 
samma sätt och att när han arbetar fram ett dokument som ska godkännas av flera parter sker 
detta via mejl där nya dokument skapas för varje sändning där en part är ansvarig för att lägga 
in allt i startdokumentet och sammanfatta. Det andra sättet som dokument kommuniceras på 
är via iBinder som är deras övergripande dokumenthanteringsverktyg inom projekten. Här 
struktureras varje projekt upp med de delar som behövs och de personer som behövs. I 
iBinder laddas mest PDF-filer och CAD-filer upp och organiseras på rätt ställe. Det är även 
här andra intressenter tar del av dokumenten och det går att avisera till utvalda personer vid 
uppladdning.  
 
Han är även noga att påpeka att han ställer krav på teknikdisciplinen hos de som använder 
dokument i sina projekt. Det är viktigt att de följer vissa mallar och görs på samma sätt för att 
enkelt kunna känna igen sig i dokumenten. Utöver det är status och historik något som behövs 
för att kunna använda ett dokument och för att det ska kunna göra nytta. Sist men inte minst 
nämner han versionshantering och det är inget som används på ett bra sätt idag även om det 
används.  
 
Utöver kraven nämndes även några intressanta förbättringsförslag som skulle underlätta 
många av processerna. Ett av dem är att börja använda digitala signaturer som i sin tur skulle 
effektivisera många av attesteringskedjorna. Ett andra förslag är en visuell tidslinje som 
framförallt skulle underlätta för en projektledare. Denna tidslinje skulle tillåta att man 
samlade alla dokument i ett projekt, sätta deadlines, sätta villkor för fortsatt arbete och koppla 
relevanta dokument och göra dem klickbara för direkt härledning.  

Sammanfattning	av	krav	
 

• Det ska gå att lagra dokument på ett säkert sätt 
• Det bör finnas en tydlig status på ett dokument 
• Det bör finnas historik för ett dokument 

o Framgå vem som gjort ändringar i dokumentet 
o Framgå när ändringar har gjorts i dokumentet 
o Framgå vilka tidigare versioner som funnits av dokumentet 

• Det ska finnas en väldefinierad teknikdisciplin för användande 
• Det ska tydligt framgå datum på dokument 

 



	 17	

Sammanfattning av empiriska resultat 
	
Utifrån de sex intervjuer som gjorts med olika personer inom företaget skiljer sig kraven 
beroende på vilken arbetsroll de har men vissa krav stämmer även väl överens oberoende 
arbetsuppgifter och roll. Vad gäller verksamheten i stort kan kraven sammanfattas som nedan: 
 

• Det ska gå att lagra 
o Det ska gå att veta vart det är lagrat 
o Det ska vara säkert att lagra 
o Det ska finnas tillräckligt med lagringsutrymme 

• Det ska gå att dela  
• Det ska finnas behörigheter 
• Det ska vara lättöverskådligt 
• Det ska vara rätt format 
• Det bör finnas en tydlig teknikdisciplin 
• Det bör finnas en tydlig versionshantering 

o Det ska finnas historik för varje dokument 
§ Framgå vem som gjort ändringar 
§ Framgå när ändringar har gjorts 
§ Framgå vilka tidigare versioner som existerat 

• Det bör finnas åtkomst på samtliga enheter 
• Det bör gå att reducera pappershanteringen ytterligare 
• Det bör gå att ha åtkomst till intranätet utanför brandväggarna 
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Analys 
I detta kapitel kommer huvudfrågan att besvaras med hjälp av diskussioner och resonemang 
av författaren utifrån de resultat som presenterats i tidigare kapitel.  
 
Utifrån den metod som beskrivs tidigare i detta arbete har de insamlade resultaten från först 
litteraturstudien och sedan fallstudien jämförts och analyserats och resulterat i tabellen nedan. 
Varje samband har getts ett index för att enklare kunna refereras till senare i rapporten när en 
mer utförlig förklaring av sambandet presenteras. De kritiska framgångsfaktorerna kommer 
endast symboliseras av deras nummer från tabellerna i resultatdelen.  
	
 

Nr	 Krav	 Uppfyller	 Kritisk	framgångsfaktor	
1	 Väldefinierad	teknikdisciplin		 à	 	(92),	(27),	(32),	(35)	
2	 Lagring		 à	 (92),	(10),	(34),	(8)		
3	 Begränsad	behörighet		 à	 	(43),	(59),	(34)	
4	 Tydlig	versionshantering		 à	 	(4),	(25),	(41)	
5	 Det	ska	gå	att	dela	dokument		 à	 	(1),	(7)	
6	 Korrekt	format		 à	 	(91)	
7	 Åtkomst	på	samtliga	enheter	 à	 	(12)	
Tabell	2	-	Samband	mellan	krav	och	KF	

Samband nummer 1 i tabell nio handlar om relationen mellan kravet på en väldefinierad 
teknikdisciplin, från respondent Martin Lindgren, och faktorn ”Definiera lagringsrutin”. 
Dessa två hänger ihop för att en definierad lagringsrutin är en del av en väldefinierad 
teknikdisciplin. Om inte användarna vet hur de ska lagra och strukturera de olika dokumenten 
kommer de vara svåra att söka efter och hitta när det efterfrågas. Lagringsstrukturen kan 
upplevas som ”rörig”. Även de andra KF:s som nämns i tabell nio som är 
”Användarinvolvering”, ”Tillit till systemet” och ”Träning och utbildning av användare” är 
alla en del av teknikdisciplinen. För att överhuvudtaget ha en teknikdisciplin måste 
användarna utbildas i hur den ska fungera, det kräver att användarna använder den för att den 
ska fungera och den kräver att användarna har tillit till den för att använda den. De tre sista 
KF:s är nära besläktade och fokuserade på användarna av disciplinen.  
 
Samband nummer 2 behandlar lagring och sammanfattar samtliga krav som respondenterna 
ställer på lagring så som 1,”Det ska gå att lagra”, 2,”Det ska vara säkert att lagra”, 3,”Det ska 
finnas tillräckligt lagringsutrymme” och 4,”Det ska framgå vart dokument är lagrade”. Dessa 
olika krav kommer från nästan alla respondenter men sammanfattas för enklare presentation 
och att de är nära sammankopplade. Samtliga krav främjar en ”Definierad lagringsrutin”. 
Krav 2 minimerar en teknisk osäkerhet och även minimerar juridiska problem som kan 
uppkomma om det inte finns någon säkerhet i hur dokument lagras. Kan exempelvis externa 
aktörer som inte ska ha tillgång till vissa dokument komma åt dem kan det dra in 
verksamheten i juridiska problem.  
 
Samband tre handlar om kravet att ”Begränsa behörighet” på dokument för att säkerställa att 
endast de som ska ha tillgång till dokument också har det. Detta krav hänger samman med 
befogenhet i en grupp där olika roller kräver olika typer av åtkomster. En utvecklare behöver 
exempelvis inte har tillgång till budgeteringar och kunna ändra i dem. Det hänger även 
samman med att organisera och delegera auktoritet. Dessa KF:s är väldigt lika och betyder i 
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princip samma sak. En projektledare har t ex: större auktoritet än en dokumentationsansvarig 
då den är ansvarig för hela projektet och behöver ta del av alla delar. Slutligen i detta 
samband handlar det om juridiska problem där ett projekt kan minimera riskerna att juridiska 
problem uppkommer om behörigheterna är noga tilldelade för att säkerställa att ändringar 
endast sker av resurser som har kompetens på området. Det är även enklare att ringa in 
ändringar om behörigheter är tillsatta.  
 
Samband 4 har en tydlig koppling till en KF och det är att reducera tvetydighet. Finns en 
välfungerande versionshantering med möjlighet att ta fram historik över dokument och att 
ständigt veta vilket dokument som är det senaste reduceras tvetydigheten. Att det endast finns 
ett dokument minskar riskerna att ett förlegat dokument används av misstag men det är även 
viktigt att det finns möjlighet att gå tillbaka i tiden och finna dokument från vissa möten. 
Även här spelar versionshanteringen stor roll och är en viktig faktor. Detta krav hjälper även 
till att uppfylla ”Ökad effektivitet” och ”Uppgiftsorientering”. Vet alla tydligt vilka versioner 
som gäller behöver ingen tid läggas på att reda ut det och således kan mer tid läggas på de 
värdeskapande uppgifterna. Likaså underlättas orientering mellan uppgifter och dokument 
kopplade till respektive uppgift har en tydlig ordning gällande versioner.  
 
Punkt fem i listan handlar om att det ska gå att dela dokument och var ett krav som framkom 
från samtliga respondenter. Detta krav uppfyller främst kommunikation men även ett 
samarbete som underlättas om dokument som rör arbetet kan delas mellan samtliga rörda 
parter. Samband nummer 6 framkom från en respondent och handlar om att det måste vara 
korrekt format på de dokument som ska användas. Detta krav uppfyller framgångsfaktorn 
”Identifiera presentationsformat”. Även om kravet framkom från en respondent är det troligt 
att även fler av de tillfrågade men även andra personer i verksamheten tycker det är viktigt.  
 
Det sista sambandet handlar om åtkomst till dokument på samtliga enheter så som tablet, 
smartphone och dator. Detta krav framhölls främst av respondenterna som dagligen sitter i 
möten och behöver presentera och anteckna. Framgångsfaktorn som detta krav delvis 
uppfyller är integration av system och det är för att de olika enheterna använder alla olika 
system men behöver utföra samma uppgifter. De behöver presentera, ändra, skapa och radera 
och därför krävs en integration för att samma dokument ska kunna hanteras på alla enheter.  
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Slutsatser 
I detta kapitel kommer författaren att presentera sina slutsatser av arbetet och hur resultatet 
från arbetet bidrar till den vetenskapliga progressionen.  
 
I inledningen av detta arbete ställdes frågan ”Vilka samband mellan krav och kritiska 
framgångsfaktorer kan det finnas rörande dokumenthantering?” och denna fråga har besvarats 
med hjälp av två stycken underfrågor i ”Vilka kritiska framgångsfaktorer kan det finnas för 
dokumenthantering, enligt litteraturen?” och ”Vilka krav ställer SH bygg på sin 
dokumenthantering?”. Den första underfrågan har besvarats med hjälp av en litteraturstudie 
där slutligen tre stycken artiklar har utgjort svaret som presenteras under kapitlet ”Resultat”. 
Den adnra underfrågan har besvarats med hjälp av en fallstudie som genomförts hos en 
verksamhet inom byggbranschen där svaren har samlats in via intervjuer med olika personer i 
olika roller. Även dessa svar presenteras under resultatdelen. Slutligen har huvudfrågan 
besvarats genom att analysera svaren från de två underfrågorna i ”Analyskapitlet”.  
 
En slutsats som författaren kan göra över den empiriska delen och det som framkommit i 
intervjuerna är att verksamheten är i behov av att undersöka och utvärdera deras nuvarande 
dokumenthantering. De system som används idag och som tillsammans utgör 
dokumenthanteringen uppfyller inte alla krav och mottas bättre hos vissa än hos andra. 
Resultaten från denna undersökning kan användas för att starta och fortsätta kravinsamlingen 
från verksamheten men är inte i nuvarande tillstånd tillräcklig. Verksamheten har vuxit snabbt 
under senare tid och har inte riktigt förberett sig på den ökade ström av dokument och hur 
dessa ska hanteras på ett effektivt och bra sätt. Det som framkommit under intervjuerna är att 
vissa delar fungerar bra men ett stort förbättringsbehov av framförallt versionshantering och 
rutin/disciplin i hur teknik och dokument används.  
 
Vad gäller detta arbete kan författaren dra slutsatsen att det finns tydliga kopplingar mellan 
krav och framgångsfaktorer. Genom att ställa rätt krav kan flera framgångsfaktorer uppfyllas 
och det ökar chanserna för ett lyckat resultat. Givetvis finns det fler samband mellan de 
framgångsfaktorer som återfinns i denna studie och krav från andra branscher och det vore 
intressant att se detta. Denna studie kan ligga till grund och ge vidare forskning en grund till 
att undersöka mer inom området.  
 
Kraven som framkommit i detta arbete är av en funktionell karaktär vilket innebär att de 
behandlar hur saker och ting ska fungera. De klassiska framgångsfaktorerna rör en mer 
strategisk nivå med stort fokus på ledningen och drivande faktorer för en förändring. Även 
om sådana faktorer förekommer så är det inte där tyngdpunkten ligger och detta kan addera en 
ytterligare dimension till forskningen.  
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Diskussion 
I detta kapitel kommer författaren att diskutera och reflektera över arbetets syfte, metod och 
resultat. Författaren kommer även lyfta fram både styrkor och svagheter med arbetet och 
avsluta med att ge förslag på framtida forskning. 

Reflektioner 
	
Syftet med detta arbete var att analysera och hitta samband mellan kritiska framgångsfaktorer 
för dokumenthantering och krav på dokumenthantering. Framgångsfaktorerna har samlats in 
med hjälp av en litteraturstudie som inledde detta arbete. Därefter har en fallstudie genomförts 
i form av intervjuer hos en verksamhet inom byggbranschen med syfte att finna vilka krav 
just den verksamheten ställer på dokumenthantering. Slutligen har resultaten från dessa båda 
metoder jämförts och analyserats med syfte att finna samband. Varför skulle det vara 
intressant att finna samband? För att desto tidigare i en utvecklingsfas en framgångsfaktor 
tillgodoses desto troligare är det att den uppfylls och således ökar också troligheten att hela 
projektet lyckas. Sambanden kan göra att man i ett tidigt skede i ett utvecklingsprojekt kan 
ställa rätt frågor och rätt krav för att öka chanserna att lyckas.   
 
Resultaten från litteraturstudien visade att det finns mycket gjort på området men främst inom 
systemutveckling i största allmänhet. Dock är det även applicerbart vad gäller 
dokumenthantering. Litteraturstudien visar svar från tre olika artiklar som har sammanställts i 
tabeller och indexerats för att enkelt kunna använda dem när frågeställningen besvaras.  
 
Fallstudien visade även den många intressanta resultat. Urvalet till intervjuerna speglar svaren 
till stor del. Målet var att fånga upp många olika krav från intressenter med olika 
arbetsuppgifter. Det lyckades bra, enligt författaren, även om många av de krav som framkom 
var liknande från flera intressenter. De respondenter som har en arbetsroll som chef eller 
styrelsemedlem ställer större krav på att dokument ska vara tillgängliga på många olika 
enheter och till korta accesstider medan de mer operativa ställer större krav på att de ska ha 
tillräcklig datorkraft för att köra tyngre program eller en tydlig versionshantering för ökad 
spårbarhet. Resultaten från fallstudien kan även ses som branschspecifika för just 
byggbranschen men de anses även fungera mer generellt, enligt författaren.  
 
Urvalet av respondenter till fallstudien var lyckat i efterhand, anser författaren. 
Respondenterna hade olika uppgifter inom verksamheten och således olika krav på 
dokumenthantering vilket skapade en bred bild av de krav som används. Hade exempelvis 
respondenter från ledningen bara valts så tror författaren att det hade påverkat resultatet i form 
av färre krav och mer liknande krav. Detta till följd av mer liknande arbetsuppgifter. Även de 
forskningsetiska principer som nämns under metodkapitlet har efterlevts vid varje intervju i 
form av ett utskickat intervjuunderlag som respondenten tagit del av ett par dagar innan 
intervjutillfället. Detta underlag återfinns under bilagor senare i rapporten. Även vid 
intervjutillfället har författaren som utfört intervjuerna konfirmerat att dessa principer 
godkänns och även gått igenom respondentens rättigheter.  
 
Inledningsvis och i början av detta arbete upplevde författaren att det kan bli svårt att finna 
samband och en rädsla fanns även att dessa skulle vara spegelbilder av varandra. T ex: 
”styrelsens stöd” är en framgångsfaktor och ”Det ska vara styrelsen som initierar 
förändringen” kan vara ett krav. Hade endast en litteraturstudie genomförts så hade nog 
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resultaten blivit liknande de i exemplet och kanske inte varit så givande. Med det sagt tros 
fallstudien och dess resultat ha bidragit till ett rikare resultat som primärt verksamheten kan ta 
del och dra nytta av men även att andra verksamheter kan dra nytta av resultaten av denna 
studie. 
 
Vad gäller resultaten och möjligheten att finna samband så har de kritiska 
framgångsfaktorerna större fokus på organisatoriska och grupparbetsaspekter medan de krav 
som är framtagna är av mer teknisk natur därav det stora utbudet av KF jämfört med krav. 
Dock stämmer många av dem in på flera vilket gör att ett samband kan innefatta ett krav men 
flera KF:s och vice versa.  
 
Jag anser att resultaten från denna studie kan användas som en grund vid kravställning i 
framtida utvecklingsprojekt. Vare sig om det rör just dokumenthantering eller andra typer av 
mjukvaruimplementering så kan resultaten vara intressanta. Förvisso är kraven framtagna hos 
en verksamhet inom byggbranschen men de kan stämma in på verksamheter även inom andra 
branscher vilket gör studiens nytta än större.  
 
Även att det finns samband mellan dessa två begrepp kan hjälpa till att ställa ”bra” krav tidigt 
i processen vilket i sin tur ökar chanserna för ett lyckat resultat. Vad jag menar med bra krav 
är krav som uppfyller en framgångsfaktor och en är en framgångsfaktor uppfylld ökar även 
chanserna för ett lyckat resultat.  

 

Styrkor 
 
Den primära och stora styrkan i detta arbete det presenteras en frågeställning, det finns ett 
tillvägagångssätt hur den frågeställningen ska besvaras och den besvaras på ett tydligt sätt.  
 
Även metoden är en styrka då den tydligt beskriver och samlar in data på olika sätt av olika 
anledning för att i slutändan besvara en fråga på ett så nyanserat och tydligt sätt som möjligt.  

 

Svagheter  
	
En av svagheterna i arbetet är att de resultat från litteraturstudien inte enbart behandlar 
framgångsfaktorer som gäller enkom för dokumenthantering. Dock behöver inte det betyda att 
arbetets trovärdighet sjunker då framgångsfaktorer ofta är generella och gäller för många 
projekt med olika karaktärer.  
 
En annan svaghet som har uppdagats under arbetets gång är att inte observationer utgjorde en 
del av metoden. Detta var tanken från början men efter konsultation med verksamheten 
framkom det är det skulle bli svårt att utföra observationer under den period när 
datainsamlingen ägde rum pga. tidspressade projekt. Denna svaghet behöver inte betyda något 
för resultatet men om det skulle göras igen skulle möjligheten att utföra observationer 
undersökas tidigare i arbetsprocessen.  
	

Rekommendationer till verksamheten 
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Denna studie har kommit fram till många olika krav från personer inom verksamheten med 
olika roller och olika arbetsuppgifter. Något som dock var genomgående från samtliga var att 
den kraftiga expansionen över den senaste tiden i kombination med att dokumenthanteringen 
inte har hängt med i utvecklingen gör att det uppstår svårigheter. I takt med att verksamheten 
växer ökar även antal dokument som produceras och tillhandahålls.  
 
Min rekommendation, efter i synnerhet de sex stycken intervjuer som gjorts, är att 
verksamheten bestämmer sig för en primär kommunikationskanal för gällande dokument. I 
nuläget är den disciplinen lite oklar och dokument sparas på flera olika ställen. Det finns en 
vision om att det interna intranätet ska användas primärt och detta är något som även bör 
följas till fullo.  
 
Jag skulle även rekommendera att undersöka om den fjärrstyrda miljön som majoriteten 
arbetar genom kan optimeras och göras snabbare. Vissa indikationer visar på att den upplevs 
som seg och långsam och detta är inget som kommer bli bättre när fler dokument hanteras.  

 

Framtida forskning 
	
Det som kan vara intressant i framtiden att titta vidare på utifrån detta arbete är att samla in 
krav från fler olika branscher och fler kritiska framgångsfaktorer. Det skulle även vara 
intressant att se hur hinder kommer in i bilden och påverkar. Det kanske bara blir en 
spegelbild av någon av de andra men det kan vara intressant att undersöka.  
 
En annan sak som är intressant att kolla vidare på och som framkommit i denna undersökning 
är möjligheterna att ta ytterligare steg mot en papperslös arbetsplats. Några av respondenterna 
har tagit upp detta som ett framtida önskemål och tekniken blir mer och mer pålitlig och 
användbar.  
 
Det vore även intressant att utveckla denna studie än mer och ta det till ett 
implementationsstadie och se om kraven som ställs uppfyller rätt framgångsfaktorer och i 
slutändan ger ett lyckat och välfungerande resultat. En sådan studie skulle kräva stora resurser 
och mer arbete men då får man svar på om sambanden kan leda till en fungerande 
dokumenthantering.  
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Bilagor 
I detta kapitel redovisas samtliga bilagor och stöddokument som använts i arbetet. Det rör 
sammanfattningar och transkriberingar från intervjuer och intervjuunderlag med frågor och 
författaren har förhållit sig till de etiska principerna under datainsamlingen i synnerhet.  

Intervjuunderlag 
	
Information om hur intervjun kommer gå till 
Denna intervju kommer att spelas in för att enklare kunna analyseras i efterhand och 
materialet kommer enkom användas i syfte att besvara frågeställningen i mitt examensarbete. 
Dock kommer materialet att publiceras och vara tillgängligt för allmänheten. Ska det gå att 
härleda dina svar eller fullkomlig anonymitet? 
 
Etiska principer 
Informationskravet 
Respondenten ska meddelas dess syfte i denna intervju och på vilka villkor de deltar. De ska 
även upplysas om att det är frivilligt och har rätt att avbryta när de behagar. 
 
Samtyckeskravet 
Respondenten ska samtycka till villkoren för intervjun, bestämma hur länge denne vill delta 
och ska inte utstå påtryckningar vid beslut att avsluta. 
 
Konfidentialitetskravet 
Det ska framgå hur informationen som inhämtas ämnas användas och all information som kan 
härledas till unik person måste hanteras ytterst varsamt och efter respondentens krav. 
 
Nyttjandekravet 
Information från intervjun får inte användas utanför kontexten eller i andra sammanhang utan 
samtycke från respondenten. 
 
Frågor 
Inledande frågor 

• Vad heter du? Hur länge har du arbetat här? osv. 
• Vilken är din arbetsroll och primära arbetsuppgifter? 

 
Fortsättningsfrågor 

• Vilken typ av dokument använder du i ditt dagliga arbete? 
• Vilka andra personer behöver ta del av dokumenten och hur görs det idag? 
• Vad behöver fungera för att du ska kunna utföra dina arbetsuppgifter vad gäller 

dokument? 
• Behöver de skickas till vissa? Behöver de attesteras? Ändras? 
• Vad ställer du för krav på hur dokument hanteras(skapas, ändras, delas och raderas) i 

er verksamhet för att dina arbetsuppgifter ska fungera på ett optimalt sätt? 
• Har du några saker du vill tillägga eller visa som kan vara av intresse för studien? 

 
Tack för din tid och för din input!	
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Transskript och sammanfattningar av intervjuer 
	

IT-ansvarig – Intervju 20/4 - 2016. Längd 13:20 
	
Intervjuare	
Vad	heter	du	och	hur	länge	har	du	arbetat	här?	
	
Respondent	
John	Hiller	heter	jag	och	jag	har	arbetat	här	i	ganska	precis	sex	år.		
	
Intervjuare	
Vilka	är	dina	arbetsuppgifter?	
	
Respondent	
IT-ansvarig	och	det	innebär	allt	ifrån	drift	av	IT-miljö	till	utveckling	och	drift	av	alla	våra	
system,	support.	Ja	alla	våra	etableringar	ska	ha	IT	å	så.		
	
Intervjuare	
Så	du	kommer	egentligen	i	kontakt	med	alla	avdelningar	på	ett	eller	annat	sätt?	
	
Respondent	
Precis	och	sen	har	vi	telefoni	också	med	yrkesarbetarna	å	så.		
	
Intervjuare	
Telefoni	för?	
	
Respondent	
Ja,	alltså	jag	håller	i	telefoni	för	bolaget	med	abonnemang	och	telefoner.	
	
Intervjuare	
Okej,	och	det	var	det	som	ni	bytte	nyligen?	
	
Respondent	
Aa,	precis.	
	
Intervjuare	
Vilken	typ	av	dokument	kommer	du	i	kontakt	med	i	ditt	dagliga	arbete?	
	
Respondent	
Alla	dokument	som	användarna	använder.	Så	det	är	väl	alla	som	vi	använder	på	
företaget	generellt.		
	
Intervjuare	
Asså	typ	protokoll	och	avtalshandlingar?	
	
Respondent	
Aa	och	fakturor,	offerter	och	allt	möjligt.			
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Intervjuare	
Är	det	någon	mer	person	som	behöver	tillgång	till	de	dokument	du	använder	
samtidigt?	
	
Respondent	
Ja,	det	är	ju	en	offertutvärdering	eller	så	då	är	man	oftast	fler.	Men	så	länge	det	är	internt	
så	är	det	inga	problem	att	dela	dokument	på	de	filservrar	vi	har	idag.		Men	å	sen	så	är	
det	så	att	där	fler	behöver	komma	i	kontakt	med	samma	dokument	är	fakturor.		Det	kan	
vara	en	attestkedja	på	tre	pers.		
	
Intervjuare	
Och	där	behöver	den	skickas	fram	och	tillbaks	då	eller?	
	
Respondent	
Så	då	kommer	den	först	till	mig	och	kanske	till	Annika	och	så	till	Lasse	var	det	ju	förut	
men	nu	går	den	till	ekonomichefen.			
	
Intervjuare	
Och	det	görs	idag	via	mejl?	
	
Respondent	
Nej,	för	fakturorna	har	vi	ett	annat	system	som	heter	”Palett”.		
	
Intervjuare	
Okej,	hur	fungerar	det	då	i	grova	drag?	
	
Respondent	
Pappersfakturor	vi	får	eller	nu	börjar	det	gå	över	i	e-fakturor	men	dem	går	Hackås,	
scannas	in	där	av	ett	företag	och	så	får	vi	in	dem	i	vårt	fakturasystem	och	så	lägger	våra	
ekonomiassistenter	vilket	flöde	de	ska	ha.	Om	de	ska	till	mig	eller	vilka	som	ska	ha	de	
efter	eller	före	och	när	jag	trycker	signera	så	går	den	till	nästa	person	i	kedjan	liksom.	
	
Intervjuare	
Så	varje	part	i	kedjan	måste	signera	för	att	det	ska	komma	vidare?	
	
Respondent	
Aa,	precis	man	sätter	attesten	och	vilket	konto	det	ska	ligga	på	å	så	men	den	hanteringen	
fungerar	bra.	Den	är	smidig	faktiskt.			
	
Intervjuare	
Okej,	är	det	några	andra	flöden	än	just	fakturorna	du	kommer	i	kontakt	med?	Där	
ni	är	flera	som	samarbetar	som	i	fakturakedjan.	
	
Respondent	
Nej,	det	är	ju	inte	egentligen	så	mycket	så	för	vår	del	utan	det	är	mest	att	man	att	man	
kommer	i	kontakt	med	det	för	att	man	supporterar	alla	andra	liksom	så	är	det	något	som	
projekteringsavdelningen	gör	som	strular	då	är	det	vi	som	kikar	på	det	men	vi	är	oftast	
inte	så	specifikt	insatta	i	hur	de	jobbar	om	det	är	en	arkitekt	eller	men	samtidigt	så	har	
vi	sett	dem	flesta	flödena	i	alla	fall.	
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Intervjuare	
Men	du	är	inte	involverad	i	det	på	det	sättet?	
	
Respondent	
Nej,	inga	fler	kedjor	än	just	faktureringen	då.		
	
Intervjuare	
Okej,	nästa	då	är	Vad	behöver	kunna	fungera	för	att	du	ska	kunna	utföra	dina	
arbetsuppgifter	vad	gäller	dokumenten?	Vad	är	det	som	måste	fungera?	
	
Respondent	
Det	är	primärt	att	man	kommer	åt	dem	och	kommer	åt	dem	inom	en	rimlig	accesstid.	
	
Intervjuare	
Behöver	de	skickas	mellan	vissa,	behöver	de	attesteras,	behöver	dokument	
ändras?	
	
Respondent	
Aa	men	det	händer	ju	absolut.	Får	man	in	en	offert	så	skickar	man	bara	ett	mejl	som	
motsvar	till	den	som	har	levererat	offerten	till	exempel	så	får	ju	dem	ändra	det	i	offerten	
och	skicka	tillbaka.	
	
Intervjuare	
Så	man	kan	säga	att	du	skapar	ett	nytt	dokument	med	dina	ändringar	eller	det	du	
vill	ha	in	i	offerten?	
	
Respondent	
Då	skriver	jag	ett	mejl	och	det	kan	man	ju	kalla	för	ett	dokument	i	viss	mån	och	sen	
förväntar	jag	mig	ändringarna	tillbaka	då.	
	
Intervjuare	
Okej,	men	är	det	mycket	som	man	har	i	huvudet.	Alltså	man	vet	själv	att	man	
skickat	ett	mejl	och	väntar	svar	men	finns	det	något	i	systemet	som	talar	om	att	du	
förväntas	svar	från	den?	
	
Respondent	
Jag	brukar	flagga	upp	mejlen	i	Outlook	där	jag	vet	att	jag	väntar	och	sen	så	kan	man	
sortera	in	dem	rätt	smidigt.	Här	har	jag	”rödflaggat”	tio	stycken	och	då	har	jag	inte	fått	
svar	på	dem	
	
Intervjuare	
Och	sen	försvinner	flaggan	när	du	får	svar?	
	
Respondent	
Precis	eller	då	klickar	jag	bort	den	bara.	
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Intervjuare	
Om	man	säger	i	stort,	vad	ställer	du	för	krav	på	hur	dokument	ska	hanteras	i	din	
arbetsroll?	Vad	är	det	för	krav	på	dem	dokument	som	du	kommer	i	kontakt	med?	
	
Respondent	
Det	beror	lite	på	vad	det	är	för	dokument	skulle	jag	säga.	Får	jag	en	Word-fil	skickad	till	
mig	så	gör	jag	i	90	%	av	fallen	om	jag	inte	ska	göra	några	ändringar	då	i	fall	det	är	ett	
protokoll	eller	så	då	sparar	jag	alltid	om	den	som	en	PDF-fil	för	att	just	kunna	läsa	den	
på	alla	enheter.	Det	känns	som	det	är	en	standard	nästan	alla	har	tagit	vid	att	statiska	
dokument	lägger	man	i	PDF-format	även	fast	vissa	fortfarande	skickar	Word-filer	och	
annat	liksom	men	det	är	för	att	jag	bara	ska	kunna	jobba	med	dokumenten	på	ett	vettigt	
sätt	men	sen	finns	det	andra	kravställningar	men	de	har	inte	riktigt	med	dokumenten	i	
sig	att	göra	utan	det	är	mer	”hur	arkiverar	man	dem?”	men	det	är	ju	fortfarande	fysiskt	
ganska	ofta	eftersom	det	är	fysiska	signaturer.	
	
Intervjuare	
Om	90	%	av	alla	dokument	som	kommer	som	bara	behöver	sparas	om	känns	det	
som	ett	onödigt	moment	som	förvisso	inte	tar	så	lång	tid	men	det	känns	som	det	
vore	bättre	att	ha	som	rutin	att	alltid	skicka	i	PDF-format?	Vad	jag	förstod	på	
Martin	så	är	det	nästan	bara	PDF-filer	som	behandlas	i	iBinder.		
	
Respondent	
Aa,	precis	primärt	i	iBinder	skulle	jag	tro.	Du	kan	ju	ladda	upp	en	Word-fil	det	kan	du	
göra	men	ska	du	då	ändra	i	den	filen	då	ska	du	ladda	ned	den,	göra	ändringen,	spara	om	
den	och	sen	ladda	upp	den	igen	så	man	kan	inte	bara	öppna	den,	ändra	två	meningar	och	
spara	om	den	direkt	i	systemet	utan	det	är	en	extern	plats	att	lagra	dokument		
	
Intervjuare	
Okej,	så	egentligen	kan	man	säga	att	det	inte	är	så	jättemånga	dokument	du	
kommer	i	kontakt	med	just	i	din	roll	utan	det	är	mest	PDF-filer	och	Word-filer	i	
form	av	protokoll?	
	
Respondent	
Ja,	alltså	de	dokument	jag	kommer	i	mest	kontakt	med	det	är	mejlen	och	jag	sitter	inte	
och	drunknar	i	avtal	eller	sådana	där	saker	heller	eller	jag	har	ganska	lite	sådant	
eftersom	jag	jobbar	ju	mest	internt	så	jag	skriver	ju	inga	avtal	mot	våra	andra	
avdelningar.	Liksom	det	är	inga	supportavtal	på	det	sättet	utan	det	är	bara	den	nivån	
som	ledningsgruppen	har	satt	som	man	ska	hålla	då.		
	
Intervjuare	
Okej,	så	det	är	mer	som	det	ni	gjorde	senast	här	att	ni	bytte	ut	telefonin	typ	sådana	
avtal	är	du	med	och	styr	upp	om	det	är	någon	ny	typ.	Nu	ska	ni	väl	gå	över	till	
molnet	vad	gäller	server…	
	
Respondent	
Precis	och	det	är	också	ett	avtal	men	själva	avtalsprocessen	har	ju	vår	leverantör	då	och	
sen	ska	vi	läsa,	godkänna	och	skriva	på	avtalet	då	till	exempel.	Så	att	den	processen	jag	
har	att	gör	med	det	dokumentet	är	att	jag	tar	emot	den	och	nu	då	skriver	ut	den	och	
skriver	på	den	då	om	vi	tycker	att	det	är	rimligt.	
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Intervjuare	
Så	skriver	på	den,	scannar	in	den	och	skickar	tillbaka	den?	
	
Respondent	
Ja,	oftast	men	ibland	drar	man	den	fysiska	kopian	också	just	för	att	dem	ska	ha	den	i	sin	
arkivering	så	får	man	tillbaka	en	kopia	också	som	dem	har	signerat.	
	
Intervjuare	
Och	det	skickas	via	post	då	om	det	är	fysiska?	
	
Respondent	
Ja,	eller	om	man	åker	dit.	Det	har	också	hänt	om	det	är	nära	så	kan	man	åka	och	slänga	in	
det	lika	gärna	men	generellt	är	det	brev	om	dem	inte	köper	att	man	scannar	in	det	för	
det	gör	jag	alltid	ändå	så	jag	kan	komma	åt	dem	lätt	och	så.		
	
Intervjuare	
Okej,	tack.	Det	var	väl	egentligen	de	frågor	jag	hade.	Har	du	något	mer	att	tillägga	
angående	dokumenthantering	som	jag	kan	ha	missat?	
	
Respondent	
Nej,	egentligen	inte	men	för	min	del	beror	det	mycket	på	om	man	ser	mejl	som	
dokument	och	där	hanterar	man	ju	dem	och	skickar	och	det	kan	man	emellanåt	kalla	en	
attestkedja	också	eller	åtminstone	ett	flöde	då	och	dokument	som	träffar	många	då	men	
något	vi	behöver	förenkla	det	är	att	dela	riktiga	dokument	om	man	säger	på	ett	smidigt	
sätt	och	jobba	gemensamt	i	samma	fil	kanske.	
	
Intervjuare	
Precis	det	var	det	du	nämnde	tidigare	innan	som	förbättringar	att	man	att	man	
ska	kunna	typ	google	docs	principen?	
	
Respondent	
Precis	och	det	tror	jag	skulle	underlätta	för	många.	Man	slipper	sida	bredvid	varandra.	
Det	gör	man	ofta	idag	om	man	är	två	stycken	som	går	in	i	ett	projekt	så	kan	man	istället	
få	upp	dokumentet	göra	ändringar	och	spara	om	det	så	får	den	andra	upp	ändringarna	
så	är	dem	markerade	och	vi	har	ju	några	entreprenadchefer	som	rör	på	sig	rätt	mycket	
så	kan	dem	i	så	fall	bara	ta	ett	videosamtal	sen	stämmer	dem	av	dokumentet	samtidigt	
och	gör	ändringarna	så	är	det	färdigt	istället	för	att	först	ringa	och	sen	träffas	och	så	
skriver	man	anteckningarna	på	ett	papper	och	sen	ska	någon	föra	in	det.	Det	skulle	bli	
lite	mer	effektivt.	
	
Intervjuare	
Det	skulle	egentligen	påverka	ganska	många	om	den	här	attestkedjan	
förbättrades	med	att	simultant	arbeta	i	dokumenten.	Vad	kan	det	ställa	för	krav	
på	dokumenten?	Vilken	information	ska	finnas	som	i	en	status	till	exempel?	
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Respondent	
Ja,	att	det	är	någon	form	av	versionshantering	är	bra	om	det	finns.	Har	person	2	varit	
borta	en	vecka	och	person	1	har	jobbat	järnet	med	det	här	dokumentet	då	kan	det	vara	
svårt	att	se	exakt	vilka	ändringar	som	är	gjorda	och	då	vore	det	bra	om	man	kunde	se:	
Hur	såg	förra	versionen	ut	och	kunna	jämföra	dem	då.		
	
	
Intervjuare	
Så	man	har	någon	form	av	historik	för	det	dokumentet	då?	Vad	skulle	den	
historiken	innehålla	då?	
	
Respondent	
Datum,	ändringar,	vem	som	har	gjort	ändringen	är	väl	det	viktigaste	egentligen	och	ifall	
någonting	har	tagits	bort	helt	så	att	man	ser	alla	förändringar	och	det	är	egentligen	en	
klassisk	versionshantering	men	det	är	inget	vi	använder	på	något	bra	sätt	idag.	Inget	
som	blir	enkelt	att	använda.	
	
Intervjuare	
Då	får	jag	tacka	så	mycket!	
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Projekteringschef - Intervju 19/4 - 2016. Längd 47:27 
	
Vad	heter	du?	Hur	länge	har	du	arbetat	här?	osv.	
Martin	Lindgren	och	har	arbetat	på	SH	bygg	i	sex	år.		
	
Vilken	är	din	arbetsroll	och	primära	arbetsuppgifter?	
Gått	från	att	vara	arbetsledare	ute	på	fältet	dvs.	i	projekten	till	entreprenadingenjör	där	
man	skriver	avtal	och	hanterat	ekonomin	till	att	vara	projekteringsledare	och	styra	
projektörer,	ta	fram	handlingar	styra	andra	som	cad:ar	i	olika	discipliner	och	numera	
avdelningschef	för	en	avdelning	med	projekteringsledare	men	jag	jobbar	fortfarande	
aktivt	själv	som	projekteringsledare	och	projektledare	när	det	behövs.	Skillnaden	på	det	
är	att	som	projektledare	tar	man	det	mer	övergripande	eller	helikopterperspektivet	
över	ett	helt	projekt	och	är	med	från	start	till	slut.	Man	behandlar	allt	från	ekonomi	till	
hur	saker	ska	slutföras	medan	som	projekteringsledare	är	man	delaktig	i	förstadiet	i	
början	av	projektet.	Primärt	arbetar	jag	som	projekteringsledare	och	har	ansvar	i	form	
av	chef	över	den	avdelningen	men	hoppar	även	in	som	projektledare	när	inte	
entreprenadchefer	inte	hinner	med.			
	
Sammanfattning	av	projekteringsledare	och	projekteringsledare	
	
En	projekteringsledare	är	en	person	som	är	ansvarig	i	förstadiet	av	ett	byggprojekt.	Stor	
vikt	ligger	i	att	ta	fram	rätt	handlingar	och	se	till	att	alla	intressenters	kravställningar	
tillgodoses	utifrån	regler	och	lagar.	Att	alla	förberedelser	är	gjorda	och	skriva	de	viktiga	
avtal	som	behövs	med	leverantörer	och	kunder.	När	dokumenten	ges	status	
”bygghandlingar”	är	de	redo	att	lämnas	över	till	en	entreprenadchef	som	kommer	
realisera	själva	byggandet	ute	på	plats.	När	statusen	ändras	till	”bygghandlingar”	kan	
man	säga	att	projekteringsledarens	uppgift	är	klart	i	projektet	och	arbetet	lämnas	över	
till	nästa	fas.		
	
Som	projektledare	däremot	är	du	fortfarande	högst	involverad	i	projektet	och	hänger	
fortfarande	med.	I	det	så	kallade	förstadiet	är	projektledarens	roll	att	ha	ett	mer	
övergripande	ansvar	och	synsätt	under	hela	processen.	Det	kan	handla	om	beslut	om	
exempelvis	vilka	underleverantörer	ska	vi	använda?	Vilka	systemlösningar	ska	
användas?,	enligt	Martin.	För	att	beskriva	det	på	ett	enkelt	sätt	kan	man	säga	att	en	
projekteringsledare	är	mer	operativ	medan	en	projektledare	är	mer	administrativ	med	
fokus	på	att	utifrån	rapporter	och	uppdateringar	bestämma	projektets	väg	än	att	faktiskt	
utföra	arbetet	på	denna	väg.		
	
Vilken	typ	av	dokument	använder	du	i	ditt	dagliga	arbete?	
		
Avtal	mellan	parter,	beskrivningar	av	hur	saker	ska	göras	och	vad	som	ska	ingå,	
ramhandlingar,	ritningar,	beräkning	ar	av	olika	slag	för	att	motivera	förslag,	protokoll	av	
många	olika	slag	och	framförallt	mötesprotokoll	i	Word-format	som	är	
dokumentationen	från	mötet	och	som	innehåller	vad	som	sades,	vilka	som	var	
närvarande,	vad	man	kom	fram	till	men	även	anbud	som	senare	ofta	resulterar	i	avtal.		
	
Mycket	kommer	i	PDF-format	och	är	oföränderligt	där	man	på	sin	höjd	kan	lägga	till	
kommentarer.	Även	Word-filer	som	ändras,	delas	till	andra	personer	som	i	sin	tur	
ändrar	och	skickar	vidare.	Ingen	simultan	ändring	alls	i	nuläget.	Systemhandlingar	som	
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beskriver	vilka	system	vi	ska	arbeta	i	och	vilket	märke	de	är	ifrån.	Så	specificerat	som	
möjligt.	Detta	är	upp	till	projekteringsledaren	som	bestämmer	det	utan	vidare	
konsultation	med	beställaren.	När	den	sedan	övergår	i	granskningshandling	börjar	även	
interaktionen	med	beställaren	och	där	båda	parter	ska	vara	överens.	Vid	
granskningshandlingar	är	det	mycket	interaktion	fram	och	tillbaka	där	SH	bygg	i	detta	
fall	är	dem	som	”äger”	dokumentet	och	de	som	sköter	ändringar	i	det.	Input	får	dem	
däremot	från	den	andra	parten	som	upprättar	nya	dokument	innehållandes	dess	
föreslagna	ändringar.	Dokumenttyperna	det	rör	sig	om	är	PDF-filer	eller	Word-filer.		
	
	
De	flesta	processer	där	båda	parter	behöver	varsin	signerad	kopia	av	ett	dokument	går	
till	som	så	att	genom	mejlkontakt	eller	fysiska	möten	kommer	man	överens	om	villkor	
och	vad	som	ska	ingå	i	exempelvis	ett	avtal.	Därefter	är	det	vanligt	att	den	andra	parten	
skriver	ut	dokumentet	i	två	upplagor	och	signerar	med	penna.	Därefter	scannar	dem	in	
dokumentet	igen	och	mejlar	över	det	till	oss.	Vi	skriver	ut	dokumentet	och	signerar.	I	
detta	nu	är	dokumentet	signerat	av	båda	parter.	Slutligen	scannas	dokumentet	in	en	
andra	gång	och	skickas	via	mejl	till	mottagaren	så	dem	får	sin	kopia	av	avtalet	och	vi	
skriver	ut	vår	kopia	och	arkiverar.	Detta	medför	även	att	vi	har	en	digital	kopia	av	
dokumentet	som	sparas.	Denna	process	föregick	av	att	de	fysiska	dokumenten	skickades	
med	post	mellan	parterna	tills	det	att	båda	parter	hade	en	signerad	kopia.	Den	fysiska	
kopian	sparas	beroende	på	hur	omfattande	avtalet	är	och	hur	stora	risker	som	finns.	
Man	kan	säga	att	ju	större	och	fler	delar	ett	avtal	innehåller	och	således	även	hur	mycket	
pengar	det	rör	sig	om	desto	viktigare	och	mer	noggrann	blir	avtalsprocessen.	T	ex:	
köper	du	en	korv	i	mojjen	här	bredvid	behöver	du	inget	kvitto	då	det	rör	sig	om	15:-,	är	
det	ett	medelstort	avtal	som	rör	sig	om	säg	100	000:-	kronor	vill	vi	ha	ett	kvitto	på	det	
att	vi	faktiskt	är	överens	och	rör	det	sig	om	en	affär	värd	3	000	000:-	vill	vi	ha	ett	gediget	
avtal	som	är	signerat	på	varje	sida.	Storleken	på	varje	avtal	påverkar	hur	
avtalet/dokumentet	ser	ut	och	hanteras.		
	
Vad	gäller	processen	ovan	finns	det	idag	lösningar	på	detta	problem	med	mer	effektiva	
och	tidssparande	processer	men	inget	som	vi	på	Sh	bygg	använder	oss	av.	Här	ser	jag	en	
stor	förbättringspotential.			
	
Vilka	andra	personer	behöver	ta	del	av	dokumenten	och	hur	görs	det	idag?	
Kunder,	underleverantörer,	entreprenadchefer,	beställare.	Görs	via	att	skicka	ett	förslag	
eller	utkast	i	PDF-format.	Detta	läses	av	mottagaren	som	i	sin	tur	upprättar	ett	nytt	
dokument	med	föreslagna	ändringar	som	skickas	som	svar.	Dessa	ändringar	läggs	in	i	
ursprungsdokumentet	och	skickas	igen	för	ytterligare	granskning.	Denna	process	
upprepas	tills	båda	parter	är	nöjda	och	överens.	En	person	åt	gången	ändrar	i	ett	
dokument	som	hela	tiden	sparas	över.		
	
Dokument	kommuniceras	på	traditionellt	vis	via	mejl	i	stor	utsträckning	men	även	att	
det	laddas	upp	på	en	projektsite.	Där	laddas	ett	dokument	upp	och	sedan	aviseras	de	
personer	som	dokumentet	kan	tänkas	röra	genom	ett	meddelande.	Det	är	upp	till	
personen	som	laddar	upp	att	även	ställa	in	aviseringarna	till	de	rörda	personerna.	Det	
går	även	att	se	vilka	som	har	öppnat	dokumentet.	Samtliga	parter	som	rörs	av	ett	
projekt	kopplas	till	detta	projekt	på	projektsiten.		
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	Vad	behöver	fungera	för	att	du	ska	kunna	utföra	dina	arbetsuppgifter	vad	gäller	
dokument?	Behöver	de	skickas	till	vissa?	Behöver	de	attesteras?	Ändras?	
Dokumentsdelning	sker	i	stor	utsträckning	med	hjälp	av	iBinder	som	är	ett	
projektverktyg	som	samlar	alla	dokument	på	ett	ställe.	Varje	projekt	sätts	upp	var	för	sig	
beroende	på	storlek	och	omfattning.	De	intressenter	som	är	delaktiga	i	projektet	kopplas	
till	det	och	kan	då	ta	del	av	information	som	rör	projektet.	Vid	de	fall	där	personer	som	
inte	har	någon	profil	hos	iBinder	behöver	delges	i	projektet	sätter	personen	i	fråga	upp	
en	profil	med	diverse	information	om	sig	själv	och	sedan	bjuds	den	personen	in	till	
projektet	av	ansvarig.	Denna	tjänst	måste	fungera	för	att	alla	intressenter	ska	kunna	ta	
del	av	informationen	som	skapas	inom	projektet.			
	
En	annan	sak	som	jag	använder	mycket	är	direkt	kommunikation	med	många	olika	
parter	och	det	verktyg	som	behöver	fungera	då	är	mejlen.	iBinder	på	projektservrarna	
används	inte	till	det	ändamålet.		
	
Vad	ställer	du	för	krav	på	hur	dokument	hanteras(skapas,	ändras,	delas	och	
raderas)	i	er	verksamhet	för	att	dina	arbetsuppgifter	ska	fungera	på	ett	optimalt	
sätt?	
	
Status(skiss,	preliminärhandling,	granskningshandling	etc.)	
Tidslinje	för	ett	projekt	
Historik	för	ett	dokument	
Historik	av	kommunikation	likt	”whats	up”	
Tydlig	datumsättning	för	ökad	spårbarhet	
Tydlig	versionshantering	där	tidigare	versioner	ska	vara	lättillgängliga	
Teknikdisciplin	på	de	som	ska	leverera	handlingar	
	
Framtida	förbättringsförslag	
	

• Digitala	signaturer	på	dokument	
• Ett	dokument	som	jobbas	fram	av	båda	parter	istället	för	ett	startdokument	som	

efter	delande	fram	och	tillbaka	resulterar	i	nya	dokument	med	förslag	som	ska	in	
i	startdokumentet.		

• Tydlig	markering	av	uppgifter	som	ska	göras,	uppgifter	som	görs	och	uppgifter	
som	är	gjorda.	Kontrasignering	av	ändringar	i	ett	dokument	

• Jobba	samtidigt	i	ett	dokument.	
• En	effektivare	process	där	handlingar	går	från	skiss	till	överenskommen	

sluthandling	
• Visuell	tidslinje	som	dokument	i	ett	projekt	är	kopplade	till.	Kan	innehålla	

deadlines	på	vad	som	måste	vara	klart	vissa	datum	och	dessa	dokument	måste	
färdigställas	innan	projektet	kan	gå	vidare	på	tidslinjen.	Detta	skulle	förbättra	
överblicken	över	ett	projekt	och	kunna	koppla	ihop	alla	dokument	med	
tidsramen.	

• Kopplingar	mellan	dokument	som	görs	klickbara	från	ett	och	samma	ställe	som	
gör	användandet	enklare.		
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VD och styrelsemedlem – Intervju 26/4 - 2016. Längd 22:06 
	
Intervjuare	
Vad	heter	du	och	hur	länge	har	du	jobbat	på	SH	bygg?	
	
Respondent	
Jag	heter	Torbjörn	Wennberg	och	har	varit	i	SH-sfären	i	fem	år.	Jag	har	tidigare	förflutet	
i	HSB	och	var	Sverigechef	för	HSB	i	tio	år	och	innan	dess	var	jag	född	och	uppvuxen	i	
Skanska	som	chef	i	Skanska	Stockholm.	
	
Intervjuare	
Vilka	är	dina	primära	arbetsuppgifter?	
	
Respondent	
Jag	sitter	i	SH	byggs	alla,	i	fyra	styrelser.	Jag	är	ordförande	i	SH-maskin,	
styrelseordförande	i	SH-asfalt	och	jag	sitter	i	den	stora	koncernstyrelsen	där	jag	är	
ledamot.	Sen	är	jag	VD	i	SH	Fastighetsutveckling	som	är	ett	bolag	som	utvecklar	
fastigheter	för	att	kunna	bygga	på.		
	
Intervjuare	
Är	det	som	underfilialer	till	själva	SH	bygg?		
	
Respondent	
Nej,	det	är	inte	under	utan	det	kallas	dotterbolag.	
	
Intervjuare	
Och	dina	arbetsuppgifter	där	är?	
	
Respondent	
Jag	är	VD.		
	
Intervjuare	
Vilken	typ	av	dokument	kommer	du	i	kontakt	med	och	använder	i	ditt	dagliga	
arbete?	
	
Respondent	
Oftast	är	det	ju	avtal,	styrelseprotokoll,	andra	skrivelser	som	tillhör	bolaget	då.	
	
Intervjuare	
Så	inte	handlingar	av	typen	beskrivningar,	beräkningar?	
	
Respondent	
Nej,	inte	det	har	jag	andra	som	gör	men	jag	har	ju	inte	så	mycket	ritningshantering,	
väldigt	lite	ritningshantering	men	mer	protokoll	och	bilagor	till	dem.	Styrelseprotokoll	
och	avtal.	Vi	köper	ju	mycket	och	jag	köper	och	säljer	mycket,	alltså	fastighetsavtal	men	
mycket	styrelseprotokoll	och	då	vill	man	kunna	dela	upp	det	där	så	man	vet	vart	det	
ligger	och	man	snabbt	kan	få	fram	det.	Vi	har	ju	ett	system	som	heter	iBinder	/*LÅNGT	
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UTLÄGG	OM	iBINDER*/.	Använder	även	Outlook	för	att	strukturera	och	organisera	
mejlen	i	en	mappstruktur.	Rensar	alltid	så	att	inkorgen	ryms	på	en	sida.		
	
Intervjuare	
Vilka	andra	personer	behöver	ta	del	av	dokumenten	och	hur	görs	det	idag?		
	
Respondent	
Oja,	det	är	ju	en	som	är	ansvarig	för	iBinder	och	lägger	in	för	det	vill	man	ju	inte	att	alla	
ska	kunna	lägga	in.	Då	har	vi	som	ofta	så	i	alla	fall	i	styrelsepärmarna	att	det	är	en	som	
lägger	in	men	det	kan	vara	två	som	har	tillgång	till	det	eller	hundra.	Vissa	av	flikarna	
sätter	man	på	ett	hänglås	och	då	är	det	bara	jag	som	kommer	åt	dem	då	ser	inte	dem	
andra	99	att	här	finns	det	ett	hänglås	utan	den	fliken	finns	inte	för	dem.	Teoretiskt	kan	
du	ha	så	att	alla	kan	lägga	in	genom	att	göra	alla	till	administratörer	men	de	här	
pärmarna	och	dokumenten	är	för	viktiga	för	att	många	ska	ha	dem	rättigheterna	för	då	
kan	någon	ta	bort	någonting	och	det	här	är	legala	saker.	Du	måste	kunna	bevisa	något	
efter	några	år	eller	någonting	därför	har	vi	valt	att	begränsa	antalet	personer	som	har	
tillgång	till	det.			
	
Intervjuare	
Vad	behöver	fungera	för	att	du	ska	kunna	utföra	dina	arbetsuppgifter?	
	
Respondent	
Att	det	är	lätt	att	lagra,	jag	ska	lätt	kunna	hitta	dem.	Man	bygger	lite	själv	upp	systemet	
för	att	kunna	söka	det.	Om	jag	tar	återigen	då	min	Outlook,	det	systemet	bygger	jag	ofta	
upp	efter	projekt	och	så	går	jag	in	och	söker	där	då	och	för	mig	funkar	det	bra	och	
samtidigt	så	kommer	jag	åt	den	precis	närsomhelst,	på	vilken	tid	på	dygnet	som	helst	
och	från	vilken	dator	som	helst.	I	iPhone,	iBinder	kommer	jag	åt	Outlook.	För	mig	
fungerar	kombinationen	iBinder	–	Outlook	helt	ypperligt.	Sen	är	ju	vissa	företag	eller	nu	
är	inte	lagringsutrymme	en	kostnad	men	för	Skanska	för	en	15	år	sedan	då	kostade	
lagringsutrymme	så	mycket	att	då	fick	du	inte	ha	så	mycket	i	Outlook.	Det	jag	är	noga	
med	det	är	att	inkorgen	aldrig	får	innehålla	mer	än	vad	som	visas	på	en	sida.	Det	innebär	
att	antingen	slänger	jag	det	eller	sorterar	in	det	i	mappstrukturen.	Papperskorgen	den	
tömmer	jag	varje	dag	för	den	tar	lika	mycket	kraft	som	inkorgen	och	inkorgen	får	aldrig	
vara	så	att	jag	behöver	bläddra	i	den	sen	är	det	en	del	som	har	10	000	mejl	i	inkorgen	för	
dem	har	inte	det	här	systemet.	Sen	har	jag	ju	sökfunktionen	också	och	det	är	väldigt	
sällan	man	inte	hittar	det	som	eftersöks		
	
Intervjuare	
Vad	har	du	för	framtida	förbättringsförslag?	
	
Respondent	
Jag	skulle	vilja	bli	papperslös.	Den	här	(pekar	på	sin	iPad)	har	ju	egentligen	alla	
funktionerna.	Varför	ska	jag	hålla	på	med	det	här	(visar	upp	sina	papper	och	post-it	
lappar)	men	det	finns	inget	bra	system	som	är	komfortabelt,	som	är	lätt.	Några	testar	
One	note,	ibland	när	du	sitter	på	ett	styrelseprotokoll	då	tar	jag	ofta	agendan	som	jag	har	
med	mig	och	gör	minnesanteckningar	och	då	kan	det	se	ut	såhär	(visar	upp	en	gammal	
agenda	med	anteckningar	gjorda	med	bläckpenna)	och	det	tar	du	med	dig	till	nästa	gång.	
Då	skulle	jag	vilja	att	det	funkar	och	inte	är	krångligt,	jag	borde	kunna	ha	det	här	(pekar	
på	sin	iPad).	Jag	kan	ta	upp	styrelseprotokollet	i	en	app	som	heter	Upad	eller	nått	
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liknande	där	kan	jag	skriva	i.	Här	kan	jag	dra	upp	ett	dokument	men	det	måste	vara	i	
PDF-format	då	kan	jag	göra	det.	Frågorna	som	kvarstår	är	hur	ska	jag	lagra	det?,	vart	ska	
jag	lagra	det?,	hur	får	jag	upp	det?	Jag	har	inte	funnit	något	system	än	så	jag	kör	ofta	
agendan	eller	kallelsen	med	och	sen	tittar	jag	i	föregående	bilagor	och	protokoll	och	så	
för	jag	anteckningar	men	jag	skulle	vilja	ha	allt	i	paddan.		
	
Intervjuare	
Är	dessa	anteckningar	något	du	för	in	digitalt	sen?	
	
Respondent	
Nej,	nej.	Det	jag	har	funderat	på	är	om	jag	ska	scanna	in	den	så	den	ligger	som	en	bilaga	
till	det	protokollet.	Tja	det	kan	jag	ju	göra	men	jag	har	inget	bra	system.	
	
Intervjuare	
Så	att	gå	ännu	mer	åt	det	digitala	hållet?	
	
Respondent	
Ja,	jag	vill	ha	den	här	jäveln	mer	behöver	jag	inte	ha	egentligen.	Jag	behöver	inte	ha	ett	
enda	jä**a	papper	men	jag	är	inte	där	ännu	för	att	jag	inte	har	hittat	ett	system	som	är	
komfortabelt.	Jag	kan	göra	ett	system	där	jag	kan	lagra	men	grejen	är	ju	att	på	två	
sekunder	ska	jag	veta	vart	finns	det	och	hur	får	jag	fram	det.	Ska	jag	behöva	leta	i	fem	
minuter	då	funkar	det	inte.	Det	kan	vara	ett	möte	eller	ett	telefonsamtal	och	då	måste	jag	
liksom	poff	upp	med	det.	Än	så	länge	vet	jag	att	det	ligger	där(pekar	på	högen	med	
antecknade	agendor	från	tidigare	möten)	men	jag	hittar	inget	system.	Här	är	det	en	
jättebrist,	vi	är	för	dåliga	kravställare.	Ursäkta	uttrycket	men	det	är	en	”datornörd”	som	
uppfinner	ett	program	som	tror	att	det	ska	vara	användbart	för	olika	discipliner	men	det	
är	vi	som	användare	som	ska	säga	att	det	är	det	här	och	det	här	och	det	här	vi	vill	ha,	
verkställ!	Lasse	Svensson	använder	ju	One	note	men	han	är	inte	bekväm	med	att	få	fram	
det	på	tre	sekunder,	det	ser	jag.			
	
Intervjuare	
Så	det	finns	ingen	bra	lagringsstruktur?	
	
Respondent	
Nej,	jag	har	inte	hittat	någon	i	alla	fall.	Målet	för	mig	det	är	att	ha	paddan	och	mobilen	
och	inte	ett	enda	papper.	Det	är	fan	allt	jag	behöver.			
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Chef för produktionsstöd – Intervju 1/5 – 2016. Mejlintervju 
	
	
	
Annika	Andersson,	anställd	sedan	augusti	2008.	
Befattning:		
Chef	Produktionsstöd.	Ansvarig	för	alla	staber	som	ekonomi,	marknad,	IT,	juridik,	
personal/lön.	Ingår	i	ledningsgruppen.	Personalansvar	för	20	personer.	
Arbetsuppgifter:	
Personal-	och	budgetansvar	för	Produktionsstöd.	Ansvarar	också	för	Sh	byggs	
verksamhetssystem	för	kvalité,	miljö	och	arbetsmiljö.	I	det	ingår	att	utveckla,	uppdatera,	
utbilda	och	sprida	information	inom	dessa	områden.	
Dokument:	
Använder	ofta	mallar	i	Word	eller	Excel	från	vårt	verksamhetssystem.	Sh	bygg	är	
certifierade	enligt	BF9K	vilket	gör	att	vi	har	krav	på	oss	att	ha	koll	på	
dokumentversioner	och	att	vi	har	en	dokumentförteckning.	Många	av	våra	mallar	ligger	
i	vårt	produktionssystem,	Byggsamordnaren.		
Skriver	ofta	protokoll	som	sparas	i	iBinder.	Det	är	från	möten	med	ledningsgrupp,	
produktionsråd(representanter	från	alla	avdelningar	träffas	och	diskuterar	praktiska	
problem	för	produktionsavdelningarna)	och	möten	inom	Produktionsstöd.	Underlag	och	
protokoll	från	dessa	möten	ska	delges	alla	som	är	kallade	samt	ledningsgrupp.		
Dokument	sparas	i	iBinder,	i	Byggsamordnaren	eller	på	vår	gemensamma	server.	På	
servern	är	det	ett	problem	att	det	inte	finns	någon	systematik	i	var	dokumenten	lagras	
och	att	det	ofta	finns	dubbletter.	I	iBinder	upplevs	hantering	av	dokumenten	som	lite	
stelbent,	troligen	p	g	a	att	det	från	början	är	ett	system	som	ska	hantera	bygghandlingar	
och	göra	dem	tillgängliga	externt	i	ett	byggprojekt.	iBinder	är	inte	gjort	för	att	
administrera	dokument	som	löpande	uppdateras.	Vid	uppdateringar	måste	nya	
dokumentversioner	laddas	upp.	Det	går	inte	heller	att	skriva	ut	flera	dokument	på	en	
gång.	Ändringar	i	mallar	i	Byggsamordnaren	är	hårt	styrt	med	behörigheter	och	endast	
ett	fåtal	har	behörighet	att	göra	det.	Ändringar	på	vår	server	har	i	princip	inga	
behörigheter.	I	iBinder	går	det	att	styra	med	behörigheter.		
Arbete	mot	server	och	Byggsamordnaren	kräver	att	man	är	inloggad	på	Sh	byggs	
nätverk.		
Att	tänka	på	vid	byten	av	system	inom	Sh	byggs	så	är	det	att	datamognaden	skiftar	
väldigt.	Många,	främst	yngre,	är	mer	mottagliga	för	ny	teknik	medan	en	del	har	svårt	
med	t	ex	outlook	och	office	programmen.	Det	är	endast	ett	fåtal	som	har	t	ex	iPads	via	
jobbet.		
Önskemål	framöver.		

• Enklare	åtkomst	utanför	brandväggar	
• Versionshantering	(sker	helt	manuellt	i	dag)	
• System	som	klarar	anteckningar	på	skärm	
• Åtkomst	via	telefon	
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Marknadskoordinator – Intervju 4/5-2016. Längd 14:48 
	
Intervjuare	
Vad	heter	du	och	hur	länge	har	du	arbetat	här?	
	
Respondent	
Rebecka	Ell	och	efternamnet	stavas	E	L	L	och	ck	på	Rebecka	då.	Jag	har	jobbat	här	i	drygt	
ett	år	egentligen	bara.		
	
Intervjuare	
Vilken	är	din	roll	och	vilka	är	dina	arbetsuppgifter?	
	
Respondent	
Mm,	den	är	delad	så	det	är	marknadskoordinator	och	webbredaktör	då	och	om	man	
säger	webbredaktörsarbetet	är	ju	intranätet	främst	och	externa	webben	kan	man	säga	
och	alla	sociala	medier	och	digitala	kanaler	som	vi	har	medan	marknadskoordinator	är	
mer	en	sammanhållande	roll.	Det	kan	vara	allt	från	event	till	produktion	av	den	här	
interntidningen	då	och	allehanda	alltså	väldigt	brett	med	marknadsföringsmaterial	och	
profilprodukter	och	den	biten.	
	
Intervjuare	
Okej,	hur	ofta	kommer	den	här	interntidningen	ut?	
	
Respondent	
Den	kommer	ut	ungefär	5-7	gånger	per	år	och	den	är	mellan	12	och	16	sidor	lång	
beroende	på	det	material	som	vi	får	in	då	och	den	kommer	dels	i	pappersform	där	den	
skickas	ut	till	alla	medarbetare	och	en	del	samarbetspartners	och	konsulter	och	sen	
ligger	den	digitalt	på	hemsidan	också	
	
Intervjuare	
Okej,	och	vad	innehåller	den?	
	
Respondent	
Lite	vad	som	har	hänt	med	vilka	olika	projekt	som	pågår	och	det	kan	vara	att	vi	lyfter	
värdeordarbete	liksom	att	man	har	som	temanummer	där	vi	senast	hade	tema	
”kompetens”,	mycket	intervjuer	med	medarbetare	med	vad	folk	gör	på	fritiden	eller	vad	
det	betyder	att	vara	arbetsledare	där	man	kanske	följer	med	en	person	en	hel	dag	och	
lite	roliga	saker	som	har	hänt	som	event	och	sådant.		
	
Intervjuare	
Utöver	tidningen	eller	nyhetsbladet,	vilka	andra	typer	av	dokument	kommer	du	i	
kontakt	med?	
	
Respondent	
Det	är	ju	mycket	om	man	säger	såna	här	layout-dokument	som	görs	i	”InDesign”	främst	
och	det	kan	vara	broschyrer	och	foldrar	som	används	i	marknadsföringssyfte.	Det	kan	
vara	olika	layoutuppdrag,	det	kan	vara	någon	som	säger	”kan	du	göra	en	inbjudan	för	vi	
vill	bjuda	in	kunder	till	en	bowlingkväll?”	eller	det	kan	vara	att	man	säger	”nu	ska	vi	ha	
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nya	organisationsscheman	över	våra	affärsområden,	kan	du	layouta	dem?”	så	att	det	är	
mycket	sånt	och	det	är	väldigt	blandat.	Stor	vikt	på	grafisk	design.		
	
Intervjuare	
Kommer	du	även	i	kontakt	med	PDF	och	Word-filer	som	många	av	de	andra	
nämner	i	form	av	avtal	och	protokoll	bland	annat?	
	
Respondent	
Nja,	lite	mindre	sånt	men	det	är	klart	att	det	blir	en	hel	del	PDF:	er	av	det.	Jag	jobbar	
väldigt	lite	i	Microsoft	Word	i	och	med	att	det	blir	så	mycket	design	så	räcker	Word	inte	
alltid	till.	Detta	kan	i	sig	ställa	till	lite	problem	ibland	så	jag	är	den	enda	på	hela	företaget	
som	har	”indesign”	så	är	jag	också	den	enda	som	kan	komma	åt	och	ändra	dokumenten	
vilket	är	både	bra	och	dåligt.	Dem	görs	ju	till	PDF:	er	när	de	ska	ut	till	andra	och	de	är	då	
oftast	inte	heller	redigerbara	och	ska	det	till	någon	ändring	så	är	det	ju	jag	som	måste	
göra	den	också	då.		
	
Intervjuare	
Så	det	är	du	som	har	en	typ	av	ensamrätt	på	programmet	”indesign”?	
	
Respondent	
Aa,	precis.	Och	det	ingår	ju	i	det	här	CS-paketet	så	det	ingår	även	Photoshop	som	jag	
också	jobbar	rätt	mycket	med.	Illustrator	ingår	också	men	det	jobbar	jag	inte	alls	med	i	
någon	större	utsträckning.	
	
Intervjuare	
Är	det	några	andra	personer	som	behöver	tillgång	till	de	dokument	du	använder?	
	
Respondent	
Väldigt	sällan	och	är	det	så	att	någon	behöver	det	så	får	man	nästan	gå	tillbaka	och	göra	
det	i	word	så	andra	kommer	åt	det.	
	
Intervjuare	
Och	”indesign”-filerna	får	du	gå	tillbaka	och	göra	o	själv	då	helt	enkelt?	
	
Respondent	
Aa,	precis	och	manuellt	börja	om	helt	enkelt.	
	
Intervjuare	
Vad	behöver	fungera	för	att	du	ska	kunna	utföra	dina	arbetsuppgifter?	
	
Respondent	
Dels	för	mig	så	måste	ju	jag	ha	eller	det	kanske	inte	hör	hit	men	en	dator	med	tillräcklig	
kapacitet	för	att	kunna	hantera	de	här	större	och	tyngre	programmen	men	det	kanske	
inte	var	det	du	syftade	på?	
	
Intervjuare	
Jo,	det	är	faktiskt	exakt	det	jag	syftade	på	och	är	ute	efter.	Just	de	förutsättningar	
du	behöver	för	att	kunna	arbeta	och	det	här	verkligen	till	det.		
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Respondent	
Okej,	och	inklusive	det	att	när	jag	sitter	här	på	plats	att	jag	behöver	en	större	bildskärm	
så	att	det	går	att	se	och	jobba	med	det	så	man	ser	vad	man	håller	på	med	på	ett	bättre	
sätt	och	förstås	i	och	med	att	man	sparar	dessa	filer	så	behövs	en	hel	del	utrymme	på	det	
mappsystem	som	vi	har	då.	Där	har	vi	en	mapp	som	heter	”Marknad”	som	i	princip	bara	
jag	och	några	till	då	kommer	åt	där	allting	sparas	och	hanteras.	
	
Intervjuare	
Använder	du	även	iBinder	och/eller	byggsamordnaren	också?	
	
Respondent	
Nej,	det	gör	jag	inte	men	jag	har	ett	inlogg	till	iBinder	men	det	är	väldigt	sällan	jag	går	in	
där	och	byggsamordnaren	har	jag	aldrig	varit	inne	i.	
	
Intervjuare	
Det	är	den	här	lokala	filservern	du	använder	mest	då?	
	
Respondent	
Ja,	precis	och	sen	har	ju	jag	en	speciallösning	på	min	dator	för	jag	jobbar	inte	via	
fjärrskrivbordet	som	alla	andra	gör	just	pga.	de	här	tyngre	programmen	och	vad	det	är	
för	exakt	lösning	det	vet	jag	inte	men	den	skiljer	sig	i	alla	fall	mycket	också	för	att	jag	ska	
kunna	sitta	hemifrån	och	jobba	med	det	här	om	det	behövs.		
	
Intervjuare	
Okej,	men	i	och	med	att	du	är	ensam	med	din	lösning	och	program	förmodar	jag	
att	ingen	annan	behöver	attestera	de	dokumenten	du	tar	fram?	T	ex:	du	tar	fram	
en	inbjudan	och	någon	vill	ha	ändringar.	Hur	sköts	det?	
	
Respondent	
Ja,	så	kan	det	vara	att	jag	skickar	det	vidare	till	berörd	person	som	får	komma	med	
åsikter	om	de	vill	ha	några	ändringar	men	de	lägger	sig	inte	i	själva	layouten	mer	än	att	
emellanåt	när	vi	gör	seriösa	tidningsannonser	och	så	då	har	jag	alltid	en	dialog	med	min	
chef	och	han	är	väl	den	enda	då	som	tycker	till	om	formen	och	designen	men	inte	andra	
på	företaget	de	tycker	i	så	fall	till	om	innehållet.		
	
Intervjuare	
Är	det	då	du	gör	”indesign”-filen	till	en	pdf	à 	mejlar	den	till	berörd	personàDen	
granskaràMejlar	tillbaka	ändringsförslag?	
	
Respondent	
Ja,	precis	och	emellanåt	har	jag	skickat	indesign-filer	om	vi	jobbar	med	externa	
kontakter	som	är	art	directors	och	creative	directors	som	hjälper	oss	när	vi	gör	större	
saker	och	då	kan	det	hända	att	jag	skickar	indesign-filer	men	då	packas	de	enligt	
konstens	alla	regler	i	programmet	men	det	förutsätter	att	mottagaren	också	har	
programmet	och	det	har	dem	ju	om	de	är	en	byrå	men	annars	är	det	bara	att	harva	och	
göra	PDF:	er	och	ofta	få	tillbaka	den	i	pappersform	med	anteckningar	där	någon	har	
kluddrat	på	den		
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Intervjuare	
Jaha,	alltså	en	fysisk	utskrift?	
	
Respondent	
Ja,	det	är	ofta	så	i	byggbranschen.	Man	använder	gärna	pappersform	fortfarande.	Jag	har	
någon	variant	på	Adobe	där	jag	kan	bryta	upp	en	PDF-fil	och	redigera	i	jag	kommer	inte	
riktigt	ihåg	vad	den	heter	och	den	tror	jag	inte	alla	andra	har	heller	så	det	är	nog	därför	
dem	skriver	ut	och	så	och	skriver	för	hand	mycket.	
	
	
Intervjuare	
Och	inte	bara	så	man	kan	kommentera	i	PDF-filen	utan	du	kan	verkligen	redigera?	
	
Respondent	
Aa,	precis	och	jag	tror	den	är	en	del	av	det	här	CS-köret.		
	
Intervjuare	
Sista	frågan	är	vad	ställer	du	för	direkta	krav	för	att	du	ska	kunna	utföra	ditt	jobb?	
	
Respondent	
Det	som	är	bra	utifrån	min	aspekt	är	att	andra	inte	kan	gå	in	och	ändra	hur	som	helst	i	
dokumenten.	Vi	följer	ju	en	grafisk	profil	med	vilka	färger	och	kodningen,	hur	loggan	ska	
se	ut	och	vart	den	ska	vara	placerad	och	skulle	alla	ha	tillgång	till	de	här	dokumenten	
skulle	de	börja	se	ut	hur	som	helst	och	det	finns	det	ju	exempel	på.	Jag	menar	hur	de	har	
sett	ut	längre	tillbaka	i	tiden	att	man	ändå	får	en	samstämmighet	i	hur	våra	dokument	
ser	ut	och	på	så	vis	är	det	bra	att	alla	inte	har	access	till	mappsystemet	eller	
programmen	och	det	är	väl	egentligen	mitt	krav	för	att	jag	ska	kunna	göra	mitt	jobb	
	
Intervjuare	
Och	den	delning	som	sker	är	genom	mejl	bara?	
	
Respondent	
Det	finns	ju	en	gemensam	mapp	som	heter	”G”	och	där	kan	man	ju	lägga	upp	dokument	
som	alla	kommer	åt	så	det	har	hänt	att	jag	gjort	ibland	när	man	satt	ihop	ett	bildspel	som	
alla	kan	ta	med	ut	och	visa	för	kunder	och	då	kan	den	ligga	allmänt	på	den	mappen	så	
alla	kan	gå	in	och	plocka	den	men	mycket	kommuniceras	också	på	intranätet	som	alla	
ska	ha	tillgång	till	om	det	är	några	mallar	som	följer	den	grafiska	profilen	men	som	är	
fria	att	fylla	med	innehåll		
	
Intervjuare	
Ligger	dem	här	mallarna	på	filsystemet?	
	
Respondent	
Nja,	både	och	de	finns	där	men	framförallt	på	intranätet	skulle	jag	säga.		
	
Intervjuare	
Det	blir	lite	rörigt	nu	för	det	är	iBinder,	byggsamordnaren,	lokala	filsystemet,	intranätet?	
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Respondent	
Ja,	intranätet	är	ju	mycket	till	för	att	de	som	jobbar	här	ska	kunna	gå	in	och	hämta	
uppdaterade	och	riktiga	dokument	och	det	kan	vara	allt	från	blanketter	från	patent	och	
registreringsverket	till	saker	som	används	vid	anbud	till	en	tom	Powerpoint	mall	med	
korrekt	grafisk	profil.	Jag	tror	att	mycket	låg	på	den	här	filservern	innan	men	planen	har	
varit	att	flytta	det	till	intranätet	så	det	är	där	man	hämtar	sin		
	
	
Intervjuare	
Då	känner	jag	att	jag	fått	svar	på	det	jag	vill	och	har	du	inget	mer	att	tillägga	så	
avslutar	vi.		
	
Respondent	
Nej,	det	känns	som	allt.		
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Chefsekonom – Intervju 11/5-2016. Längd 22:27 
	
Intervjuare	
Vad	heter	du	och	hur	länge	har	du	arbetat	här?	
	
Respondent	
Jag	heter	Lennart	Jakobsson	och	har	jobbat	här	sedan	2008.		
	
Intervjuare	
Vilka	är	dina	arbetsuppgifter	och	vilken	är	din	arbetsroll?	
	
Respondent	
Oj,	haha	ja	jag	har	övergripande	ansvar	för	ekonomin,	de	centrala	ekonomidelarna.	Vi	
har	en	ekonomichef	i	Kalle	som	då	kör	vanlig	redovisning	och	han	kör	den	löpande	
redovisningen	med	in	–och	utbetalningar	och	bokslut.	Sen	har	jag	övergripande	affärer	
och	planeringen	på	så	sätt	sen	hjälper	jag	till	vid	bokslut	och	såna	saker	också	men	
övergripande	ekonomiansvar	kan	man	säga	att	jag	har.		
	
Intervjuare	
I	ditt	vardagliga	arbete,	vilka	dokument	kommer	du	i	kontakt	med?	
	
Respondent	
Det	skiftar	väldigt	mycket	va	men	för	min	del	är	vi	inne	i	budg..	Nu	är	vi	inne	i	en	
prognosperiod	och	då	jobbar	jag	i	ett	system	som	heter	rapportcentralen	som	hanterar	
alla	prognoser	och	sådana	saker	rapporter	och	den	biten.	Och	dokument	ja	det	är	
mycket	avtal	och	såna	saker	som	kommer	ut	men	det	har	man	ju	i	sin	mejl	så	det	är	det	
vanliga.	
	
	
Intervjuare	
Är	det	mest	via	mejl	som	dokument	kommer	till	och	lämnar	dig?	
	
Respondent	
Aa,	precis	man	skickar	fram	och	tillbaka	via	enbart	mejl.		
	
Intervjuare	
Är	det	dokument	i	dem	mejlen	eller	är	det	bara	skrivet	i	mejlet?	
	
Respondent	
Jaja,	nja	det	kallar	jag	inte	för	dokument	utan	det	är	väl	en	konversation	helt	enkelt	men	
dokument,	sen	har	man	ju	om	man	har	ett	avtalsförslag	där	man	funderar	på	någonting	
eller	ska	presentera	någonting	för	banken	eller	nått	då	gör	man	ju	en	Word	eller	Excel	
och	så	bifogar	man	det.	
	
Intervjuare	
PDF:er	har	jag	även	förstått	är	populärt?	
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Respondent	
Ja,	skickar	man	ut	nått	som	inte	är	arbetsmaterial	till	banken	så	gör	man	en	PDF	av	det	
helt	enkelt	så	att	dem	inte	ska	spåra	eller	man	vill	inte	att	de	ska	gå	in	eller	man	vill	att	
de	bara	ska	ha	en	bild	men	det	är	mer	i	officiella	sammanhang.		
	
Intervjuare	
Så	i	de	fall	det	inte	ska	vara	ändringsbart	skickar	man	PDF?	
	
Respondent	
Nej,	det	ska	inte	vara	ändringsbart.	
	
Intervjuare	
De	dokument	som	du	har	hand	om	mest	är	det	andra	personer	som	också	behöver	
komma	i	kontakt	med	dem?	
	
Respondent	
Ja	om	man	säger	att	det	gäller	avtal	så	finns	det	en	lista	på	personer	där	det	går	runt	
mellan	och	alltid	någon	som	äger	avtalet.	Eller	man	ska	ha	ett	möte	kan	det	vara	ganska	
många	personer	som	behöver	tillgång	till	det.		
	
Intervjuare	
Och	det	sker	via	mejl?	
	
Respondent	
Ja,	då	mejlar	man	och	bifogar	de	dokument	som	behövs.		
	
Intervjuare	
iBinder	används	inte	till	sånt?	
	
	
Respondent	
Nja	alltså	iBinder,	ska	jag	vara	riktigt	ärlig	så	använder	jag	det	ganska	lite	då.	Jag	har	den	
främst	till	möte	med	ledningsgruppen	där	samtliga	protokoll	ligger	lagrade	på	ett	bra	
sätt.	Då	ligger	protokoll	lagrade	efter	varje	möte	och	då	kan	jag	ta	fram	underlag	men	jag	
lägger	inte	in	någonting	där	på	det	sättet.	Sen	används	det	i	vissa	projekt	och	samlar	
ihop	dokumenten	så	man	vet	var	man	har	dem.	Om	det	är	för	vissa	avtal	och	för	vissa	
kunder	då	vet	jag	att	de	finns	i	iBinder.			
	
Intervjuare	
Vad	behöver	fungera	för	att	du	ska	kunna	utföra	just	dina	arbetsuppgifter	rörande	
dokument	såsom	delning,	lagring	etc?	
	
Respondent	
Ja	det	är	en	fråga	om	mognad	och	vad	man	är	van	med.	Förut	skrev	man	papper	och	gick	
personligen	med	sen	kom	mejl	osv.	Långt	utlägg	som	är	irrelevant!!	
	
Intervjuare	
Om	vi	ska	försöka	göra	en	liten	sammanfattning,	vad	ställer	du	för	krav	på	hur	
dokument	hanteras?	
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Respondent	
Det	viktigaste	är	att	det	finns	en	behörighetstänk.	Det	är	väl	det	man	har	lite	problem	
med	ibland.	Sen	ska	det	vara	väldigt	enkelt	att	lägga	in	och	väldigt	överskådligt.	Sitter	
man	ensam	kan	man	hålla	koll	på	vart	saker	finns	men	är	man	fler	6,	8,12	stycken	då	
måste	det	finnas	någon	form	av	struktur.		
	
Intervjuare	
Så	man	kan	säga	att	det	måste	finnas	en	typ	av	disciplin?	
	
Respondent	
Aa,	man	måste	skapa	lite	rutiner	över	hur	man	ska	jobba.	Det	finns	individuella	rutiner	
men	inget	uttalat.	Sen	då	behövs	en	versionshantering	så	man	vet	vilket	dokument	som	
gäller	och	är	aktuellt.	Vi	har	det	outtalat	att	de	dokument	som	ligger	på	intranätet	är	de	
som	gäller	och	ligger	det	dokument	på	flera	ställen	är	det	på	intranätet	som	gäller.		
	
Transkriberingen	avbryts	för	att	all	information	om	det	som	efterfrågas	har	antecknats.	
Resterande	konversation	från	inspelningen	är	ej	intressant.		
	
	


