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Sammanfattning:   

För att organisationer ska kunna ta del av organisatorisk information på ett effektivt och 

strukturerat sätt har det elektroniska dokumenthanteringssystemet etablerat sig allt mer hos 

företag. Akademiska studier har kartläggt de för- och nackdelar som dessa system medför till 

ett företag och vikten av slutanvändarens involvering i implementationsprocessen för deras 

upplevda för- och nackdelar. Vi ville ha svar på hur faktiska användare upplever hur deras fil- 

och dokumenthanteringssystem fungerar och deras åsikt gällande systemets för- och 

nackdelar. Vidare ville vi även se om användarna faktiskt var inkluderade i 

implementationsprocessen som då bidrog till deras syn på systemet från start och de effekter 

systemet har. För att undersöka och få svar på detta undersöktes akademiska studier och 

litteratur och därefter upprättades två huvudområden som de genomförda intervjuerna skulle 

besvara. De som intervjuades var anställda som använde sig av ett fil- och 

dokumenthanteringssystem. När den empiriska datan var insamlad jämförde vi och 

analyserade den med den litteratur vi har täckt. Uppsatsens resultat är att fördelar stämmer 

enligt användare i hög grad överens medan nackdelar inte upplevs på en individuell nivå. 

Vidare har vi funnit att involvering av användare ej har haft en markant påverkan på 

intervjupersonernas upplevda effekt av systemet. 
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1 Introduktion 

Detta kapitel introducerar denna uppsats bakgrund, problemdiskussion, forskningsfråga, 

syfte och avgränsningar. Bakgrunden behandlar varför dokumenthanteringssystem har 

uppstått som nästintill en nödvändighet för organisationer. Genom forskningsfrågan och 

syftet ämnar kapitlet att klargöra varför studien görs och vilka faktorer som ligger till grund 

för att ett dokumenthanteringssystem implementeras. Avslutningsvis nämner kapitlet de 

avgränsningar som satts för studien. 

1.1 Bakgrund 

Information har blivit en allt större konkurrensfördel för företag. För att hantera all den 

information som existerar i en organisation är behovet av ett IS allt mer påtagligt. Denna 

information ter sig bland annat i en form av elektroniska dokument som är av vikt för en 

organisation. Det elektroniska dokumenthanteringssystemet började sin resa på 1990-talet, då 

systemet mest fanns till för att hantera den fysiska placeringen av dokument men började 

gradvis att utvecklas för att hantera elektroniska dokument (Adam, 2008). Eftersom att de 

flesta organisationer historiskt sett förvarat information i fysisk pappersform så fanns länge en 

längtan efter det “papperslösa kontoret”, som kunde ses i futuristisk film och media (Smart, 

1995). Idén om ett papperslöst kontor har dock varit ifrågasatt lika länge. Det mer rimliga 

alternativet är en organisation med mindre papper (Smart, 1995). 

För att hantera den information som flöder inom en organisation försäkrar ett 

informationssystem att hanteringen av informationen kan effektivt bli exempelvis hämtad, 

lagrad och processerad (Dixon, 2000). Ett elektroniskt dokumenthanteringssystem syftar att 

underlätta just sådan hantering av information. För närvarande finns det flera definitioner på 

vad ett elektroniskt dokumenthanteringssystem egentligen är och vad det ämnar underlätta. 

Zantout & Marir (1999) påvisar exempelvis att elektroniska dokumenthanteringssystem är ett 

sätt att komma åt, lagra och hantera informationen i form av dokument.  

Framgången av ett informationssystem, som ett fil- och dokumenthanteringssystem är, beror 

på hur användarna använder och anpassar sig till systemet. Om en organisations anställda ej är 

villiga att anpassa eller ens acceptera det nya systemet så kommer det med stor sannolikhet 

leda till ouppnådd potential av systemet, menar bland annat Davis och Venkatesh (2000). Om 

en organisation vars anställda har egna sätt att hantera dokumentation på vid avsaknaden av 

ett fil- och dokumenthanteringssystem är det viktigt att att ledningen faktiskt agerar och 

säkerställer att användaren förstår vikten av ett nytt sätt att utföra dokumenteringen på under 

implementationen av ett fil- och dokumenthanteringssystem (Downing, 2006).  

Trots förbättringarna som det elektroniska dokumenthanteringssystemet har påvisats ge en 

organisation och dess användare, så är historier om användare som inte tar till sig systemet 

fortfarande väldigt vanliga. Bloggar och IT-inriktade hemsidor håller ett stort antal artiklar av 

typen “top 10” som utforskar varför EDMS-implementationer (EDMS står för “Electronic 
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Document Management System”) misslyckas, och på listorna kan man oftast utläsa 

användarnas brist på acceptans som en av anledningarna. Om systemet ger de fördelar som 

leverantörer och akademiska granskningar föreslår, vad är det som gör att användarna själva 

inte alltid tar till sig systemet? Rimligtvis borde den effektiviserade processen av att söka efter 

och hitta dokument vara en självklar förbättring i användarnas arbete, men verkligheten 

verkar se annorlunda ut. Det är detta faktum som ligger till grund för vårt intresse av ämnet. 

Med denna bakgrund önskar vi alltså att undersöka hur användare av fil- och 

dokumenthanteringssystem upplever att för- och nackdelarna av deras system är jämfört med 

vad som beskrivs i akademiska studier. Vidare vill vi även undersöka om användarna var 

involverade i implementationsprocessen och om det kan ha bidragit till deras syn på systemets 

effekter. 

1.2 Problemdiskussion 

Elektroniska dokumenthanteringssystem har flera tydliggjorda effekter för en organisation, så 

som reducerade kostnader för lagring och mindre tid spenderad med dokument bland 

anställda (Kennedy & Schaunder, 1998). Ändå har användarnas syn på det i stort sett 

ignorerats utan någon hänsyn till användaracceptans och dess roll i en lyckad implementation 

(Tyrväinen et al, 2006). År 2007 rapporterade Microsoft att deras produkt SharePoint Server 

(som bland annat används som ett fil- och dokumenthanteringssystem) var deras snabbast 

växande produkt i företagets historia, något som talar för en trend på marknaden. Trots att fil- 

och dokumenthanteringssystem implementeras i stora mängder är det svårt att tillgå 

användarnas upplevelser av systemen efter en tids användande.  

Vikten av att kunna strukturera och enklare kunna hämta organisatoriska dokument blir allt 

mer centralt för en organisation. På grund av den trend som marknaden påvisar angående ett 

fil- och dokumenthanteringssystem och de “top 10”-artiklar som ofta skrivs om varför 

implementationen av ett elektroniskt dokumenthanteringssystem misslyckas, intresserar det 

oss att få faktisk data angående slutanvändarens upplevda för- och nackdelar av deras system. 

Vi anser att det är viktigt att besvara denna fråga då tidigare undersökningar har kollat på om 

systemens faktiska funktionella effekter har påverkat en organisation och således uteslutit 

slutanvändarna. 

1.3 Forskningsfråga 

Överensstämmer fördelarna likväl nackdelarna med fil- och dokumenthanteringssystem som 

beskrivs i akademiska studier med användarnas upplevelser av systemet? Vidare kommer 

uppsatsen att utforska betydelsen av involveringen av användare i implementationsprocessen 

och användarens övrigt upplevda för- och nackdelar. 
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1.4 Syfte 

Uppsatsen ämnar undersöka akademiska studiers för- och nackdelar med ett fil- och 

dokumenthanteringssystem och jämföra dessa med hur användaren upplever de effekter som 

akademiska studier presenterar. Vidare kommer uppsatsen att undersöka om involvering av 

användare i implementationsprocessen har påverkat användarens upplevelse av systemet och 

om användarna upplever att det finns övriga för- och nackdelar med systemet som 

akademiska studier inte kartlagt. Med uppsatsen kommer vi kunna baserat på faktisk empiri 

undersöka och presentera hur slutanvändare faktiskt upplever deras fil- och 

dokumenthanteringssystems effekter. 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas till att enbart fokusera på användarens upplevelse av systemet och ej 

undersöka om systemet bidrar till de tänkta organisatoriska effekterna. Vidare kommer 

uppsatsen ej undersöka hur organisationer kan göra för att säkerställa ett fil- och 

dokumenthanteringssystems fördelar eller för att undvika dess nackdelar. 

  



Elektroniska dokumenthanteringssystem och slutanvändaren Berg och Macsotay 

 

 

4 

 

2 Litteraturgenomgång 

Detta kapitel ämnar visa vad akademiska studier säger om ämnet. Det som presenteras är 

teori som är av vikt för uppsatsens forskningsfråga där teorin sedan sammanfattas för att 

ligga till grund för den diskussion och slutsats som sedan presenteras. I detta kapitel tar vi 

upp vad ett EDMS är och vad det ämnar förbättra, och de fördelar och nackdelar som 

tidigare studier har påvisat att ett EDMS ger. Slutligen tas användarinvolvering upp för att 

påpeka vikten av att involvera användare vid införandet av ett nytt system. Dessa teorier 

kommer ligga till grund för det ramverk som skall upprättas. 

2.1 Elektroniskt Dokumenthanteringssystem (EDMS) 

Följande teorisamling ger en förståelse för vad ett EDMS är och vad det gör, och varför 

behovet av EDMS har uppstått. 

Historiskt sett har datorer endast hanterat fakta och rå data, organiserat i datorfiler (Sprague 

Jr, 1995). Det som är av störst värde för en organisation är trots det alla koncept och idéer 

som utgör innehållet i en organisations dokument (Sprague Jr, 1995). Sprague Jr (1995) 

utvecklade en modell över teknologiarkitekturen för EDM (Electronic Document 

Managemet): 

 
Figur 2.1: Technology Architecture för EDM (Sprague Jr, 1995) 

Här delas arkitekturen av ett EDM in i tre lager. Det översta lagret behandlar affärsvärdet av 

dokumenthantering. Det mellersta lagret behandlar den dokumentarkitektur som är nödvändig 

för funktionaliteten i ett dokumenthanteringssystem. Infrastrukturen som gör EDM möjligt att 
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arbeta med för användarna finns i nedersta lagret. EDM-infrastrukturen utgör stommen i ett 

EDMS, och är därför viktig att förstå. 

Definitioner av vad ett EDMS är har gjorts på flera håll. Gillespie (1995) menar att ett EDMS 

inte är begränsat till att innefatta textdokument, utan alla filer som har ett datainnehåll (alltså 

innehåller definitionen även video, bild och ljudfiler till exempel). Det är den definitionen 

som det här arbetet kommer att utgå ifrån. Funktionerna av ett EDMS hade i dag varit ytterst 

begränsade om det endast hanterade vanliga textdokument, då ett flertal sorters filtyper delas 

inom organisationer. 

EDMS anses av Zantout och Marir ha ett flertal viktiga funktioner (1999). De viktigaste 

funktionerna enligt dem är: 

● Att direkt kunna manipulera dokument, 

● Indexera, lagra och hämta dokument, 

● Kommunicera genom utbytet av dokument, 

● Samarbeta kring dokument, 

● Modellera och automatisera flödet av dokument. 

 

Dessa funktioner blir tydliga i ett EDMS, jämfört med ett eget system. Egna system för att 

hantera dokumentfiler finns typiskt sett i organisationer utan ett eget implementerat EDMS 

(Downing, 2006). Ett sådant system för vanligtvis med sig en del problem, då användare ofta 

kan arbeta utifrån sina egna regler om hur länge ett dokument ska existera (Downing, 2006). 

Ett EDMS introducerar alltså även riktlinjer och discipliner, till exempel att användare måste 

klassificera dokument vid deras skapande (Downing, 2006). 

2.1.1 Innehållshanteringssystem (ECMS) 

ECMS (kort för “Enterprise Content Management Systems”) innefattas i definitionen av 

EDMS för det här arbetets ändamål. Båda systemen hanterar filer i form av bilder, text och 

ljud. Den största skillnaden är att ett innehållshanteringssystem traditionellt sätt också 

hanterar webb-innehåll utöver de andra filtyperna, då ofta benämnt som WCMS eller Web 

Content Management System (Boiko, 2005). 

2.1.2 Molnbaserat dokumenthanteringssystem 

Enligt en undersökning av North Bridge Venture Partners (2015) ökar organisationers 

användning av molnbaserade tjänster allt mer och mer. I takt med detta är fördelarna med ett 

molnbaserat dokumenthanteringssystem allt mer attraktiva. Genom att flytta en organisations 

data från deras privata servrar till ett publikt moln påvisar Ford (2013) flertalet fördelar: 

reducerad kostnad för lagring av data, tillgång till allt material oberoende av geografisk plats 

och att det ökar produktiviteten. På grund av den ökning som undersökningen redovisar är det 

av vikt att även beakta dessa fördelar då trenden av molnbaserade dokumenthanteringssystem 

ökar. 
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2.2 Involvering av användaren i implementationsprocessen 

Här redogörs för den påstått viktigaste aspekten av EDMS-integration, för att uppnå högsta 

möjliga användaracceptans. Denna involvering är att tillåta användare kommer med åsikter 

om hur det nya systemet bör vara och vad som är önskvärt då systemet påverkar dem i högsta 

grad. Det är denna faktor som ofta framställs som ett vanligt skäl till att implementationer av 

ett fil- och dokumenthanteringssystem misslyckas. 

En enskild faktor för att undvika att implementationen av ett elektroniskt 

dokumenthanteringssystem misslyckas föreslås av Michael Grange och Malcolm Scott 

(2010). De föreslår att slutanvändarens involvering har den kanske största effekten på om ett 

sådant system kommer att lyckas implementeras eller inte. Deras slutsats efter att ha intervjuat 

slutanvändare och samlat data med enkäter är att ju större inverkan på slutprodukten som 

användaren anser sig ha, desto bättre resultat uppnås vid dess implementation. Av den 

anledningen bör slutanvändarens krav och behov alltid tas i noga åtanke innan systemets 

implementation, för att maximera chansen för att projektet i slutändan lyckas (Grange & 

Scott, 2010). 

Grange och Scotts fynd understöds av Kennedy och Schaunder (1998), som också påpekar 

vikten av att involvera slutanvändaren. Sammanfattat av Grange och Scott: “End user support 

is essential and measures should be made to gain this and one of the most effective methods is 

to give the end users direct involvement in the systems development and implementation.” 

(Grange & Scott, 2010). 

Genom att involvera hela organisationen på det här sättet i systemets utformande och 

implementation så stärks samtliga anställda i sina roller (Adam, 2008). Genom att skapa 

ägandeskap för anställda så höjs moralen och ger en inflytelserik roll till den gemene anställde 

(Adam, 2008). Förändringen som tillkommer vid en systemimplementation måste ske på 

individuell nivå, eftersom att alla slutanvändare måste acceptera systemet för att dess 

implementation ska lyckas (Adam, 2008). 

Rob Knowles poängterar också hur viktigt det är att involvera slutanvändaren (1995). Enligt 

honom så kommer ett system oundvikligen att misslyckas om inte det finns stöd bland dess 

användare för systemet. 

Toms Leikums menar att under utvecklingen och implementationen av informationssystem så 

måste flera aspekter tas i åtanke för att lyckas: analys av företagsprocesser, finansiella 

aspekter, systemanalyser, programmering och testning för att nämna ett par (2012). Ändå, 

menar han, så glöms ofta systemets faktiska användare bort (Leikums, 2012). Han anser att 

även det bäst planerade och utvecklade systemen kan misslyckas om inte användarna tagits i 

åtanke, något som direkt kan kopplas till de ovannämnda författarnas fynd. 
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2.3 Fördelar med dokumenthanteringssystem 

Här redogörs det för de främsta fördelarna med EDMS som kan hittas i tidigare akademiska 

arbeten, med förklaringar. Detta kapitel ligger till grund för intervjufrågorna i empirin. 

Samhällsaspekter och organisatoriska aspekter tas också med här, för att ge en helhetsbild av 

fördelarna med EDMS i förhållande till individen och dess omvärld. 

Dokumenthanteringssystem beskrivs av John Heckman som en absolut nödvändighet för 

mellanstora till stora företag (2008). Han menar att det finns flera fördelar att ta del av för en 

organisation med ett installerat dokumenthanteringssystem. Bland dessa nämner han till 

exempel reducerade fel på grund av den mänskliga faktorn, som uppnås genom att användare 

inte kan lägga filer i fel mapp av misstag (Heckman, 2008). Eftersom att systemet 

understödjer en centralisering av dokumenten, där samtliga anställda blir tvungna att använda 

samma system, blir användarna också tvungna att använda samma mappar och filutrymme. 

Korrespondens sparas under “korrespondens” i systemet, och inte i en lokal mapp på 

användarens dator nämns som ett exempel (Heckman, 2008). 

Genom inbyggda sökfunktioner minskar tiden det tar för en anställd att hitta ett dokument 

(Heckman, 2008). Utan ett integrerat system förlitar sig de anställda till stor del på att de 

själva minns var dokumentet ligger, vilket han ser som problematiskt. Ytterligare fördelar han 

tar upp är till exempel versionshantering, mejl-integration och webb-tillgång till dokument 

(Heckman, 2008). 

Några andra tydliggjorda fördelar med digitala dokumenthanteringssystem ges av Kennedy 

och Schaunder (1998). De nämner mindre tid spenderad med dokument bland anställda som 

en fördel, och att lagringskostnader blir kraftigt minimerade som en direkt konsekvens av att 

digitalisera alla organisationens dokument. 

Rob Knowles menar dock att fördelarna med ett elektroniskt dokumenthanteringssystem är 

väldigt specifika för varje organisation, och att de är många och varierade (1995). Knowles 

delar upp de möjliga fördelarna i två kategorier, taktiska och strategiska (1995). Taktiska 

fördelar är att dokument tar upp mindre plats för organisationen, och att anställda behöver 

kopiera mindre och hålla mindre fysiska kopior av dokument (Knowles, 1995). Strategiska 

fördelar är däremot svårare att definiera, men är de fördelar som påverkar mest långsiktigt 

(Knowles, 1995). Mindre tid som spenderas på att träna anställda, snabbare marknadsföring 

av produkter och högre konkurrenskraft är saker som tas upp som strategiska fördelar med ett 

dokumenthanteringssystem (Knowles, 1995). 

En fördel med IT-system generellt sett är en ökad produktivitet. Produktiviteten kan sjunka 

initialt efter att ett EDMS har installerats, men bör därefter stiga och bli högre än innan dess 

implementation (Downing, 2006). 

Johnston och Bowen är tydliga med att fördelarna inte säkert kan uppnås om inte hänsyn tas 

till slutanvändarnas acceptans genom träning och support (2005). De föreslår en konkret lista 

av fördelar, uppdelade i fördelar för individuella användare, organisationen och för samhället 

i stort (som tjänar på det ur ett långsiktigt perspektiv). 
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Fördelar för individuella användare: 

● Information är tillgänglig när den behövs 

● Bättre kvalitet och effektivitet på arbetet då processer är bättre, lättare och snabbare 

● Mindre anklagelser och vemod vid sökandet av förlorad information 

● Det förses bevis på vad de tillfrågades att göra och vad de gjorde 

 

Fördelar för organisationen: 

● Arbete utförs snabbare 

● Att slutföra en uppgift tar mindre ansträngning 

● Processers kvalitet och processernas produkt förbättras 

● Pengaflödet förbättras 

● Agerande utifrån lagar och regulationer nås och kan demonstreras 

 

Fördelar för samhället i stort: 

● Organisatoriska processer är öppna och kan förstås och monitoreras 

● Organisationer följer lagar och regulationer 

● Livskvalitet förbättras 

● Historisk data är tillgänglig och pålitlig 

2.4 Nackdelar med dokumenthanteringssystem 

Ytterligare grund för intervjufrågorna är de nackdelar, eller utmaningar, som uppstår vid 

användandet av EDMS. 

Utmaningar kopplade till dokumenthanteringssystem är även de beroende av organisationen 

och dess behov. Hang Thu Po och Torben Tambo gjorde en studie i ett fall där ett IMS 

(integrated management system) implementerades i en organisation med understöd av ett 

EDMS. De observerade därefter vilka fördelar det förde med sig, och vilka utmaningar som 

uppstod (2014). De kunde bland annat se en ökad komplexitet som ett problem efter en 

implementation av ett EDMS (Thu Po & Tambo, 2014). På grund av att deras observerade 

EDMS förde med sig en hierarkisk struktur av digitala dokument så ökade arbetets 

komplexitet på styrnivå (Thu Po & Tambo, 2014). I deras studie såg de också att när 

dokumentansvariga bytte avdelning (genom att ha tagit en ny tjänst, till exempel) så glömdes 

det ofta bort att tilldela en ny ägare till deras dokument. Detta kan dock motverkas, 

argumenterar de, genom att klart specificera vilka roller var anställd har inom organisationen 

(Thu Po & Tambo, 2014). Dokumentkontroll är en aspekt som även måste tas i åtanke. En 

nackdel med ett EDMS, ur deras perspektiv, är att samtliga inom organisationen måste ha en 

full medvetenhet och förståelse för systemet och dokumenten för att kunna uppnå total 

dokumentkontroll (Thu Po & Tambo, 2014). 
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Ytterligare ett problem som observeras av författarna är den flaskhalseffekt som skapas med 

ett EDMS (i deras fall på grund av att systemet har recensenter som utvärderar om 

dokumenten håller ledningens önskade kvalitetskrav) (Thu Po & Tambo, 2014). Eftersom att 

dokumenten måste recenseras innan de blir tilldelade en plats i systemet så kan det skapas en 

kö vid producerandet av stora dokumentmängder. 

Korsreferenser inom dokument var ett problem som mjukvaran inte gav någon lösning till, 

och ansågs av författarna vara ett problem (Thu Po & Tambo, 2014). Om en referens till ett 

annat dokument gjordes, och det refererade dokumentet sedan ändrades eller togs bort, så 

tvingades användaren leta upp det gamla dokumentet och manuellt ändra referensen (Thu Po 

& Tambo, 2014). 

Säkerhetsaspekten i ett EDMS är viktig för en organisation (Heckman, 2008). Den kan också 

föra med sig svårigheter för användarna av systemet. Heckman menar att ju fler 

säkerhetsåtgärder som är inbyggda i systemet, desto mer mödosamt blir det att använda för 

individuella användare (Heckman, 2008). En annan utmaning som Heckman lyfter fram är en 

om utbildning. Om inte användarnas utbildning i systemet följs upp efter en tid så glömmer de 

oftast bort större delen av funktionerna i systemet (Heckman, 2008). De nyttjar då endast det 

minsta antalet funktioner som behövs för att klara av deras dagliga arbete, något som 

motverkar användandet av systemets fulla potential (Heckman, 2008). 

Tekniska utmaningar finns det också en del av. Eftersom att det finns ett stort utbud av 

EDMS-mjukvaror finns det också en stor variation i vilka andra mjukvaror de kan interagera 

med (Heckman, 2008). Helst ska ett valt EDMS-system kunna interagera med alla andra 

programvaror som används inom en organisation, men det går nästan aldrig att få till en sådan 

funktionalitet till fullo menar Heckman (2008).  

2.4.1 Elektroniska uppgifter 

De uppgifter som ett EDMS omsätter och hanterar är av en elektronisk natur. Edmund, 

Ramaiah och Gulla (2009) listar ett antal nackdelar som dessa elektroniska uppgifter medför. 

Den hårdvara som används för att hantera alla dokument har som all annan teknologi ett visst 

livsspann och kräver uppdateringar. Stora mängder minnesutrymme krävs då exempelvis 

bildobjekt tar stor plats. Dessa elektroniska uppgifter kan enbart läsas av datorer, mjukvaror 

och operativsystem. En organisation måste inte enbart tänka på kostnaden för ett EDMS utan 

även identifiera vad organisationen behöver för sorts utrustning (Edmund, Ramaiah & Gulla, 

2009). 

2.4.2 Säkerhetsaspekter 

Med implementationen av ett EDMS tillkommer nya säkerhetsmöjligheter och förändringar i 

hur en organisation förhåller sig till säkerhet (Churchill & Lorence, 2005). Även om ett sådant 

system förser användarna på en arbetsplats med bättre och lättare sätt att dela information 

sinsemellan, så skapar det också stora säkerhetsrisker (Churchill & Lorence, 2005). Dessa 

säkerhetsrisker kan åtgärdas med klargjorda riktlinjer. Sådana riktlinjer sätts inte alltid upp, 
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eftersom att det ofta finns en motvillighet vid implementationen av ett nytt, digitalt system 

(Churchill & Lorence, 2005). 

2.5 Teoretiskt resultat 

Den teori vi har redovisat är den som vi utifrån den empiriska datainsamlingen kommer att 

använda oss av för att kunna ställa empirin mot teorin. Den redovisade teorin kommer att 

hjälpa oss vid formuleringen av intervjufrågor för att säkerställa att vi har rätt perspektiv i 

samband med vår forskningsfråga. 

Teorin har visat för- och nackdelar med EDMS samt en viktig faktor att beakta under 

implementationsprocessen (involvering av slutanvändaren). De presenterade fördelarna 

påvisar rent funktionella fördelar som systemet medför men utesluter hur slutanvändare 

upplever att systemets för- och nackdelar är i praktiken. 

Johnston och Bowen (2005) kom till slutsatsen att ett EDMS har flertalet fördelar för både 

den individuella användaren såsom för organisationen i helhet. Men de talar även om att dessa 

fördelar inte är garanterade för en verksamhet som implementerar ett EDMS, utan för att 

uppnå dessa fördelar måste andra faktorer beaktas. Dessa faktorer är att hela 

implementationsprocessen är välplanerad och inkluderar träning för slutanvändaren, 

användaracceptans och support för användarna. Dessa delar tillsammans är alla nyckelfaktorer 

för att uppnå dessa fördelar (Johnston & Bowen, 2005). 

 

Tabell 2.1: Involvering av användaren i implementationsprocessen. 

 Källa Nyckel Koppling intervjufrågor 

Involvering av användaren 

i implementationsprocessen 

Grange & Scott, 2010 BF1 Fråga: 

Ia1 

2.5.1 Fördelar och nackdelar sammanfattat 

En sammanfattning av de för- och nackdelar som kan identifieras i litteraturen följer här 

nedan i tabellformat. 

Vid sammanfattningen av de fördelar som har presenterats från akademiska studier har vi i 

särskilda fall kunnat sammanställa vissa fördelar under en och samma fråga. De som vi har 

grupperat visas genom den benämning vi har lagt under kolumnen sammanställning i tabellen 

nedan. Där celler i kolumnen sammanställning är tomma är på grund av att de fördelarna ej 

har kunnat grupperas. I kolumnen Koppling frågeguide har vi valt att koppla varje för- och 

nackdel med den fråga vi ställer intervjupersonen. Denna frågeguide finnes i bilagor. 
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Tabell 2.2: Fördelar från akademiska studier. 

Fördelar Sammanställning Källa Nyckel Koppling 

frågeguide 

Mindre fel pga. mänskliga 

faktorn 

Mindre fel pga. 

mänskliga faktorn 

Heckman, 

2008 

FD1 Fråga: 

Fö1 
Mindre individuella 

filplaceringar pga. 

centralisering 

Versionshantering för att 

återkalla ändringar 

Mindre tid att hitta önskade 

dokument pga. 

sökfunktioner 

- Heckman, 

2008 

FD2 Fråga: 

Fö2 

Mejlintegration för enkel 

migrering av filer 

- Heckman, 

2008 

FD3 Fråga: 

Fö3 

Mindre tid spenderad med 

dokument 

- Kennedy & 

Schaunder, 

1998 

FD4 Fråga: 

Fö4 

Information är tillgänglig 

direkt vid behov 

- Johnston & 

Bowen, 2005 

FD5 Fråga: 

Fö5 

Bättre kvalitet och 

effektivitet på arbetet 

- Johnston & 

Bowen, 2005 

FD6 Fråga: 

Fö6 

Mindre anklagelser och 

vemod pga. enklare sökning 

efter information 

Bättre övervakning 

av arbete 

Johnston & 

Bowen, 2005 

FD7 Fråga: 

Fö7 

Bevis på vad varje anställd 

har gjort, skyddar från 

anklagelser om misstag 
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Ökad produktivitet - Downing, 

2006 

FD8 Fråga: 

Fö8 

 

På grund av den struktur som presenteras i tabell 2.2 förklarar vi här vad varje 

sammanställning är och vad den ämnar bidra med. 

● Mindre fel pga. mänskliga faktorn undersöks för att få svar på om systemet har 

reducerat riskerna för mänskliga misstag som användare kan göra. 

● Bättre övervakning av arbete ämnar redovisa om den anställdes system ger större 

möjligheter att visa vem som har gjort vad. 

 
Tabell 2.3: Nackdelar från akademiska studier. 

Nackdelar Källa Nyckel Koppling 

intervjufrågor 

Ökad komplexitet på arbetet Thu Po & Tambo, 

2014 

UM1 Fråga: 

Na1 

Hårdvara behöver uppdateras Edmund, Ramaiah 

& Gulla, 2009 

UM2 Fråga:  

Na2 

Begränsat minnesutrymme  Edmund, Ramaiah 

& Gulla, 2009 

UM3 Fråga: 

Na3 

Kräver teknologisk utrustning, en 

kostnadsfråga 

Edmund, Ramaiah 

& Gulla, 2009 

UM4 Fråga: 

Na4 

Flaskhalseffekten, många dokument 

leder till lång kö för recension 

Thu Po & Tambo, 

2014 

UM5 Fråga: 

Na5 

Kan uppstå manuell uppdatering inne i 

dokument 

Thu Po & Tambo, 

2014 

UM6 Fråga: 

Na6 
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Informationssäkerheten blir svårare att 

säkerställa 

Heckman, 2008 UM7 Fråga: 

Na7 

Måste följa upp med utbildning pga. 

komplexitet 

Heckman, 2008 UM8 Fråga: 

Na8 

 

2.5.2 Undersökningsmodell 

 

Figur 2.2: Uppsatsens undersökningsmodell. Linjen mellan "Akademiska studier av för- och nackdelar" och 

"Användarens upplevda för- och nackdelar" representerar de överensstämmelser som ämnas undersökas. Pilen 
symboliserar den påverkan som "Involvering av användaren i implementationsprocessen" har på "Användarens 

upplevda för- och nackdelar". 

Den teori som redovisats har sammanfattningsvis resulterat i ett antal för- och nackdelar med 

ett fil- och dokumenthanteringssystem. Vidare har teori redovisats angående den mest 

fundamentala faktorn för en lyckad systemimplementation; involvering av användaren i 

implementationsprocessen. För den undersökning vi ämnar utföra har således en 

undersökningsmodell etablerats för att forma vår undersökning. Figur 2.2 illustrerar således 

de för- och nackdelar som akademiska studier säger och jämför det med hur den faktiska 

användaren upplever dessa effekter. Användarens upplevelser beaktar även om användaren 

var involverad i implementationsprocessen som kan ha påverkat användarens upplevda för- 

och nackdelar med systemet. Med hjälp av vår modell formar vi vår intervjumall och den 

empiriska data vi önskar att samla in. 
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3 Metod 

Detta kapitel går igenom grunden inför vår empiriska undersökning. Kapitlet syftar på att 

förklara hur vi har valt att gå tillväga vid insamling av data. Utöver detta framför vi den 

metod vi har valt att använda, vilka vi tänker intervjua, etiska aspekter att beakta, de frågor vi 

ämnar ställa utifrån det ramverk som upprättats, vår pilotstudie och uppsatsens bortfall. Vi 

befäster våra val med hjälp av boken skriven av Dag Ingvar Jacobsen: “Vad, hur, varför - 

Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen”. 

3.1 Val av metodansats 

Då vår forskningfråga är av en explorativ typ innebär detta att metoden för vår empiriska 

insamling bör ge oss detaljerad och nyanserad data (Jacobsen, 2002). På grund av detta har 

den kvalitativa ansatsen valts för vår empiriska datainsamling. En kvalitativ ansats innebär att 

insamlingen av data begränsas till ett fåtal intervjuperson där vikt läggs på detaljer och nyans 

(Jacobsen, 2002). Då vi önskar att undersöka användares åsikter om deras fil- och 

dokumenthanteringssystem kan vi med hjälp av en kvalitativ metodansats få data av hög 

detaljnivå tack vare den öppenhet som metodansatsen möjliggör. Med hjälp av denna 

öppenhet kan hög intern giltighet av intervjupersonens svar säkerställas och undersökningen 

kan då förmedla den mest giltiga förståelsen av situationen (Jacobsen, 2002).  

En kvalitativ ansats tillåter oss att få nyanserade och detaljerade bilder på hur användare 

upplever fördelarna med ett fil- och dokumenthanteringssystem. Då vi ej skickar ut enkäter 

till organisationer ges vi då möjligheten att via en öppen dialog med intervjupersonen kunna 

utforska fler teman som kan dyka upp innan, under eller efter intervjun. Om vi då har glömt 

eller missat något hos exempelvis den första intervjupersonen kan vi då säkerställa att den 

punkten täcks på efterföljande intervju vilket en kvantitativ metodansats ej tillåter. 

Vid en insamling av kvalitativ data bör metoderna för denna insamling vara: (1) Den 

individuella, öppna intervjun, (2) Gruppintervjun, eller (3) Dokumentundersökning (Jacobsen, 

2002). Av dessa tre metoder kommer metod (1) att väljas. Den öppna intervjun valdes då 

uppsatsen kommer att, via intervju, undersöka få enheter där intresset ligger hos den enskilda 

individen och hur den individen tolkar det fenomen som presenteras. Denna intervju har vi 

valt att genomföra utifrån den semistrukturerade intervjun som Jacobsen (2002) påvisar. Den 

semistrukturerade intervjun rättar sig efter den intervjumall som har etablerats fast tillåter att 

följdfrågor kan dyka upp under intervjuns gång. 

3.2 Urval av intervjupersoner 

Jacobsen (2002) talar om tidsperspektivet som ett problem som en uppsats kan möta. Detta 

perspektiv handlar om att de enheter vi önskar att intervjua skall avgränsas inom specifika 

tidsramar. Då vi önskar att intervjua anställda som har verkat inom organisationen innan och 
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efter implementationen av ett EDMS är därför denna tidsram något vi måste ta ställning till 

när vi letar efter intervjupersoner. Detta har vi gjort genom att först kartlägga vår teoretiska 

population som Jacobsen (2002) tar upp som är av intresse för oss och sedan anpassat detta 

till den tidsram vi har upprättat. Vår teoretiska population är anställd inom en organisation 

som dagligen kommer i kontakt med ett fil- och dokumenthanteringssystem. Vårt 

tidspespektiv är då anställda som har arbetat innan och efter implementationen av ett fil- och 

dokumenthanteringssystem som har blivit påverkad i deras dagliga arbete av systemet. Vi 

anser att dessa anställda är närmast det fenomen vi ämnar undersöka och kan således ge oss 

data som kan ses som tillförlitlig. 

Inledningsvis kontaktades företag utifrån vår geografiska plats, Lund, för att enkelt kunna ta 

sig till intervjutillfällena. För att bredda vårt urval började vi kontakta företag utanför Lund 

och Skåne och valde att genomföra dessa intervjuer via telefon. Undersökningsgruppen som 

först kartlades var ett 20-tal företag som leverantörer av fil- och dokumenthanteringssystem 

hade uppgett som referenser. Dessa kontaktades i förhoppningen om att få intervjua 

användare som passar in på beskrivningen ovan. Vi gjorde ingen specifikation på vilken 

bransch företaget verkade inom som vi helst hade velat intervjua. 

Tabell 3.1: Översikt av intervjupersoner och deras företag. 

Företag Bransch Anställda Omsättning Roll 

F1 Datorteknologi 377 757 

(2015) 

$81,741 

miljarder 

(2015) 

Projektkoordinator 

F2 Biomedicin, 

Mjukvarutveckling 

36 (2014) 67 164 000 

SEK (2014) 

Kvalitetschef/ 

verksamhetschef 

F3 Övervakningsutrustning 1941 

(2014) 

5.45 

miljarder 

SEK (2014) 

1. IT-chef 

2. IT-

kommunikationsspeci

alist 

F4 Träindustri 900 

(2014) 

4.2 miljarder 

SEK (2014) 

Verksamhetsystemsansvarig 

F5 Maskinindustri 23 (2016) 92.4 

miljoner 

SEK (2014) 

Kvalitetsansvarig 
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3.3 Intervjuer 

En intervju för empirisk datainsamling kan ske på olika sätt, ansikte mot ansikte eller via 

telefon där respektive har sina för- och nackdelar. Vid en telefonintervju har det undersökts 

och påvisat att det är enklare för intervjupersonen att fabulera sina svar (Frey & Oishi 1995). 

Denna telefonintervju kan trots presenterad nackdel medföra fördelar som en fysisk intervju ej 

möjliggör. En telefonintervju säkrar en hög nivå av anonymitet och kan således minska den 

intervjueffekt som en fysisk intervju kan medföra (Jacobsen, 2002). Vi har valt att använda 

oss av telefonintervjuer som metod för insamlingen utifrån både logistiska och praktiska skäl. 

Då telefonintervjuer har genomförts för denna undersökning har vi då valt att ställa fler och 

mer detaljrika frågor då en sådan intervju kan leda till kortare och mer koncisa svar. 

För att kontakta eventuella intervjupersoner valde vi att fokusera på företag vi visste hade en 

form av fil- och dokumenthanteringssystem. De företag vi kartlade kontaktade vi sedan via 

telefon eller mejl. Den första kontakten var till företagets informationsnummer där vi 

förklarade vilka vi var, samtalets syfte och vilka vi önskar att intervjua. Därefter fick den 

första kontaktpersonen kontakta relevant person med den information vi lämnade som då 

kunde avgöra själv om personen önskade bli kontaktad av oss. När vi kontaktade den 

refererade personen säkerställde vi om att personen själv önskade bli intervjuad eller om 

personen kunde informera sin avdelning angående denna undersökning. Generellt sett pågick 

varje intervju i ungefär trettio minuter. När dessa intervjuer inträffade kommer att redovisas 

innan varje transkribering som finns i stycket bilagor. 

3.3.1 Intervjumall 

En intervjumall har etablerats då Jacobsen (2002) betonar vikten av att ha en struktur innan 

intervjun genomförs. Detta bör göras för att inte missa viktiga aspekter som vi då kan 

upptäcka efter intervjun har genomförts. Denna mall är tänkt att ge ramarna för vilken 

empirisk data vi önskar samla in, och är således det vi vill inkludera i vårat resultat. Vår 

intervjumall skapades med en öppen inriktning för att säkerställa att den kvalitativa 

metodansatsen följs för att få möjligheten att hitta nyanserad och detaljerad data. Mallen 

upprättades även för att vi vill att varje intervju skall ge svar på specifikt två områden. Detta 

kommer i sin tur att underlätta den analys av datan som kommer att genomföras. Det gäller att 

göra en klar distinktion mellan en allt för öppen intervju och en allt för strukturerad intervju 

där den ena ej är bättre än den andre. För att undvika att ha en för öppen intervju vilket kan 

resultera i att intervjun ej täcker viktiga punkter har vi därför valt att följa denna intervjumall 

(Jacobsen, 2002). Att ha en allt för strukturerad intervju kan resultera i en starkt minskad 

öppenhet vilket den kvalitativa metodansatsen ej förespråkar (Jacobsen, 2002). Detta har vi 

således kommit underfund med eftersom vi har valt att rätta oss efter den semistrukturerade 

intervjun som tidigare har påpekats. 

Intervjuernas inriktning har varit att få data kring hur en användare av ett fil- och 

dokumenthanteringssystem upplever att systemet hjälper dem i deras dagliga arbete. 

Intervjuerna kommer även att samla in data angående involvering av användaren i 

implementationsprocessen för att se om det finns en koppling mellan involveringen av 

användaren och den upplevda effekten av systemet. För att samla in denna data har vi således 
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riktat in oss på två huvudområden som är de vi diskuterar tillsammans med intervjupersonen 

och som grundar sig i den redovisade teorin: 

 Involvering av användaren i implementationsprocessen 

Upplevda för- och nackdelar med ett fil- och dokumenthanteringssystem 

 

Denna intervjumall upprättades och strukturerades utifrån uppsatsens undersökningsmodell 

som etablerats. Denna intervjumall ämnar samla in empirisk data från intervjupersonerna 

angående deras fil- och dokumenthanteringssystems för- och nackdelar samt den bidragande 

faktorn som kan ha påverkat intervjupersonernas åsikter (involvering av användaren i 

implementationsprocessen). 

 

Nedan presenteras de frågor vi ämnar ställa till intervjupersonerna. Vi valde att även ställa 

frågor rörande intervjupersonens bakgrund och personens allmänna syn på systemet. Med 

allmän syn på systemet önskar vi få in data angående hur intervjupersonen uppfattar systemet 

för att få ytterligare data som kan ha påverkat intervjupersonens upplevelse av systemet. 

Dessa frågor bör nödvändigtvis inte ses som statiska utan som generella ämnen som vi vill 

utforska och kan därför ställa följdfrågor som ej finns med i denna mall. Detta för att 

säkerställa den semistrukturerade intervjun som Jacobsen (2002) förespråkar för att få 

nyanserad och detaljerad data från intervjupersonen. Nyckelord inom parantes efter utvalda 

frågor refererar till den teori frågan kopplas till. Denna koppling finns i teoretiskt resultat. 

 

●  Allmän bakgrund 

○ Intervjupersonens utbildning, roll och ansvarsområde 

○ Vilket fil- och dokumenthanteringssystem som för närvarande används 

○ Hur länge de har brukat systemet 

 

● Allmän syn på systemet 

○ Arbetsuppgifter innan och efter införandet av system  

○ Åsikter om systemet, innan och efter implementationen 

 

●  Involvering av användaren i implementationsprocessen (BF1) 

 

● Upplevda för- och nackdelar med ett fil- och dokumenthanteringssystem 

○  Fördelar 

■ Intervjupersonens upplevda fördelar 

■ Mindre fel pga. mänskliga faktorn (FD1) 

■ Mindre tid att hitta önskade dokument pga. sökfunktioner (FD2) 

■ Mejlintegration för enkel migrering av filer (FD3) 

■ Mindre tid spenderad med dokument (FD4) 

■ Information är tillgänglig direkt vid behov (FD5) 

■ Bättre kvalitet och effektivitet på arbetet (FD6) 

■ Bättre övervakning av arbete (FD7) 

■ Ökad produktivitet (FD8) 

○ Nackdelar 
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■ Intervjupersonens upplevda nackdelar 

■ Ökad komplexitet på arbetet (UM1) 

■ Hårdvara behöver uppdateras (UM2) 

■ Begränsat minnesutrymme (UM3) 

■ Kräver teknologisk utrustning, en kostnadsfråga (UM4) 

■ Flaskhalseffekten, många dokument leder till lång kö för recension 

(UM5) 

■ Kan uppstå manuell uppdatering inne i dokument (UM6) 

■ Informationssäkerheten blir svårare att säkerställa (UM7) 

■ Följa upp med utbildning på grund av komplexitet (UM8) 

3.4 Analys av insamlingen 

För att säkerställa att intervjupersonernas svar blir korrekt återgivna har vi valt att spela in 

varje intervju. Tack vare detta kan vi då enkelt gå tillbaka till en intervju om vi har 

missuppfattat eller missat något i anteckningarna för att på bästa möjliga sätt ha en hög grad 

av korrekthet i empirin. Transkriberingen utesluter somliga ord som inte bidrar till svaret, men 

ofta finns i vanlig konversation (till exempel “hmm”, “åh” och andra ljud och ord som ibland 

fyller tystnaden). 

Att analysera kvalitativ data består enligt Jacobsen (2002) av följande faser: beskrivning, 

systematisering och kategorisering och till sist kombination. Dessa tre faser påpekar Jacobsen 

(2002) att de kan ske iterativt för uppsatsens datainsamling. Av dessa tre faser har vi valt i 

denna studie att analysera vår data med hjälp av de två förstnämnda faserna; beskrivning och 

systematisering och kategorisering. 

Efter varje intervju var genomförd transkriberade vi den insamlade datan direkt. För att 

underlätta för läsaren har vi valt att numrera transkriberingarna utifrån deras rader. Under 

varje intervju var det en som genomförde själva intervjun och en som antecknade vad som 

sades, för att snabbt kunna ställa relevanta följdfrågor eller få mer data angående en viss 

detalj. Med hjälp av dessa anteckningar, inspelningar och transkriberingar har vi kunnat 

försäkra oss om att vi ej missat något i den datainsamling som skall analyseras. Genom att ha 

gjort detta har vi således säkerställt att den beskrivande fasen har följts. 

För att enklare kunna systematisera och kategorisera upprättades två huvudområden som 

intervjun skulle täcka; Involvering av användaren i implementationsprocessen och upplevda 

för- och nackdelar med ett fil- och dokumenthanteringssystem. Dessa huvudområden 

underlättade den gruppering av information vi ges av intervjupersonerna och gör det enklare 

för läsaren att kunna ta del av informationen. För att kategorisera vår data valde vi att upprätta 

tabeller där vi strukturerade upp varje intervju och vad de sade på kritiska frågor i vardera 

område. Dessa tabeller är våra sammanfattningstabeller. Dessa sammanfattningstabeller 

innehåller då information från varje intervjuperson om vad de svarat på kritiska frågor för att 

enklare kunna se likheter och skillnader mellan subjekten. 
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3.5 Validitet & Reliabilitet 

Jacobsen (2002) talar om två grundläggande faktorer som en uppsats bör uppfylla vid 

datainsamlingen. Dessa två faktorer är att dels den empiri som undersökningen får har en hög 

grad av relevans och giltighet (validitet) samt att samma data är tillförlitlig och trovärdig 

(reliabilitet). Dessa två faktorer har vi därför valt att följa för att säkerställa att uppsatsen har 

genomförts på både ett korrekt sätt och med resultat som anses korrekta. 

3.5.1 Validitet 

Validitet, beskriver Jacobsen (2002), är en form av både intern och extern validitet. Intern 

validitet förklaras huruvida intervjupersonen förstår det fenomen som undersöks. De personer 

som har intervjuats, och vars data resultatet baseras på, är personer som dagligen kommer i 

kontakt med undersökningens fenomen. Genom att dessa intervjupersoner har en närhet till 

undersökningens fenomen och som inte har uppfattats ha specifika motiv att ge oss data som 

är medvetet felaktigt, kan vi då säkerställa uppsatsens tillförlitlighet. Denna tillförlitlighet har 

även säkerställts ytterligare genom att ha intervjuat personer vars kunskap om deras system är 

på en hög nivå vilket har presenterats ytterligare under Allmän bakgrund i resultatdelen. 

Jacobsen (2002) berättar att den externa validiteten är angående vilken nivå av generalisering 

som undersökningens resultat har. Den externa validiteten påverkas av valet av metodansats, 

då den kvalitativa metoden används för att kunna göra stickprov av verkligheten för att ge 

denna undersökning en möjlighet att generalisera. Men på grund av undersökningens natur 

där vi samlar in data angående åsikter av ett fil- och dokumenthanteringssystem är det svårt 

att tillskriva dessa åsikter till andra användare. Trots detta anser vi kunna undersöka om 

åsikterna stämmer överens med vad akademiska studier säger om ämnet. 

3.5.2 Reliabilitet 

För att eliminera risken att den intervjueffekt som Jacobsen (2002) talar om har vi valt att 

hålla datainsamlingen till telefonintervjuer. I samband med detta har intervjupersonen tagit 

del av den intervjumall som upprättats för att tillåta en chans för intervjupersonen att läsa 

igenom och kunna förbereda sig inför telefonintervjun för att inte överraska intervjupersonen 

på ett negativt sätt. Under telefonintervjuns gång valde vi att ej avbryta intervjupersonen utan 

lät intervjupersonen prata till punkt för att inte styra samtalet och riskera att bryta den öppna 

intervjun. 

Den transkribering som genomförts efter varje intervju har skickats ut till varje berörd 

intervjuperson. Då ges interjvusubjektet möjligheten att se över vad som har sagts och kan då 

korrigera om feltolkningar har gjorts eller om vi har återgivet intervjupersonen felaktigt. 

Transkriberingen har minimerat den risk att glömma bort något som sades under intervjun 

vilket kan skada undersökningens trovärdighet. I början av varje telefonintervju har vi 

säkerställt med intervjupersonen att vi tillåts att spela in samtalet, då enbart i 

transkriberingssyfte, och att ingen annan kommer att få tillgång till det inspelade materialet 

för att skydda intervjupersonens anonymitet.  
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Vid upprättandet av uppsatsens intervjumall som baseras på undersökningsmodellen anser vi 

att vår kunskap om ämnet har höjts och kan således tillskriva frågornas tillförlitlighet.  

Detta på grund av att frågorna skapades efter att undersökningens litteraturgenomgång 

genomfördes och undersökningsmodellen utarbetades. 

3.6 Etik 

Jacobsen (2002) framhäver att etiska dilemman uppstår främst där den som undersöker vill 

dölja undersökningens syfte för den undersökte. En undersöknings tillförlitlighet har påvisats 

kunnat bli skadad när personer vet om att de blir undersökta eller observerade. När en person 

vet om att den blir observerad har personen benägenhet att agera annorlunda än vad den hade 

gjort utan vetskap om observationen (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) har redovisat tre 

grundkrav som bör uppfyllas av en undersökning: informerat samtycke, krav på privatliv och 

krav att bli korrekt återgiven. För att säkerställa uppsatsens tillförlitlighet och 

intervjupersonens anonymitet skall de presenterade grundkraven följas.  

3.6.1 Informerat samtycke 

Med detta grundkrav menar Jacobsen (2002) att den mest basala förutsättning för detta krav är 

att intervjupersonen frivilligt önskar deltaga i undersökningen. För att säkerställa detta har vi 

därför kontaktat organisationer och hört med dem om de har lämpliga anställda som önskar att 

delta i denna undersökning. I samband med att intervjupersonen måste ha en frivillig ingång i 

undersökningen skall ytterligare kriterier baserat på detta uppfyllas. Dessa kriterier handlar 

om att intervjupersonen måste ha full information angående den undersökningen som 

genomförs och att den information som delges intervjupersonen är förståeligt (Jacobsen, 

2002). För att säkerställa att intervjupersonen delges full information och att de förstår 

innehållet gäller det att balansera mellan vad som är för mycket och vad som är tillräckligt. 

Får intervjupersonen för mycket information kan det resultera i att personen inte förstår något 

alls (Jacobsen, 2002). 

3.6.2 Krav på privatliv 

Krav på privatliv beskriver Jacobsen (2002) som att intervjupersonen har rätt till ett privatliv. 

Detta handlar om information om deras privatliv som ej är nödvändig för undersökningen. Vi 

som utför undersökningen måste inse att känslig information för oss är nödvändigtvis ej det 

samma för intervjupersonen (Jacobsen, 2002). Trots att vi anser att våran undersökning ej 

kommer täcka områden som anses som känsliga är det ändå väsentligt att inse detta. På grund 

av att vår metodansats kommer att vara en kvalitativ ansats är det viktigt att vi säkerställer att 

den data vi samlar in ej går att identifiera den intervjuade individen (Jacobsen, 2002). I denna 

uppsats ska vi arbeta mot att ej ställa frågor som enkelt kan härleda till en specifik individ i 

samhället. Om vi vid ett senare tillfälle inser att viss data kan identifiera en viss individ finns 

det åtgärder som kan göras. Jacobsen (2002) framför tre åtgärder för att säkra individens 

anonymitet: eliminering av data, låg detaljeringsgrad på data och medveten inläggning av 
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“fel” i uppgifterna. Dessa tre åtgärder ämnar att i efterhand kunna revidera den insamlade 

datan för att få en högre grad av anonymitet. 

3.6.3 Krav att bli korrekt återgiven 

Jacobsen (2002) menar med denna grundregel att den data vi samlar in skall ej revideras eller 

tas ut från sitt sammanhang för att kunna stärka undersökningens syfte. I forskningsvärlden är 

denna sorts manipulation av data etiskt förkastligt och är således inget som kommer att 

framkomma i denna uppsats (Jacobsen, 2002). För att säkerställa att interbjusubjektens svar 

har blivit korrekt återgivna har vi valt att spela in de intervjuer som genomförts och sedan 

transkriberat dessa. Efter varje intervju har vi skickat transkriberingen till intervjupersonen så 

de kan se över intervjudatan och komma med synpunkter om de önskar att vi bortser från 

någon kommentar eller önskar ändra en kommentar. 

3.7 Pilotstudie 

Den första intervju som genomfördes gick vi med inriktningen att användas som ett tillfälle 

att leta efter förbättringsmöjligheter och tillägg i intervjumallen. Pilotstudien genomfördes på 

Informantprofil 1 och vi insåg efteråt att de frågor vi ställde ej var helt i linje med 

undersökningens syfte. Tack vare denna pilotstudie kunde vi snabbt korrigera intervjumallen 

och intervjuguiden för att få in data som överensstämmer med forskningsfrågan och syftet 

med undersökningen. Fastän intervjuguiden till denna intervju var annorlunda och saknade 

flertalet av frågorna från resterande intervjuer, anser vi att viss data som har samlats in går att 

använda i diskussionen.  

3.8 Bortfallet 

Det bortfall undersökningen påträffade var utifrån ett tjugotal företag där fem stycken ställde 

upp på en intervju varav ett företag resulterade i två intervjupersoner. Detta bortfall visade sig 

vara på grund av dåligt uppdaterad information där företagen ej längre brukade ett fil- och 

dokumenthanteringssystem eller helt enkelt saknade intresse att deltaga. Vi anser att trots 

detta bortfall bör undersökningen ej drabbas då denna undersökning ej är en 

totalundersökning. Utan att de intervjuer vi fick kommer kunna representera det vi önskar att 

undersöka.  
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4 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet som har tagits fram utifrån den empiriska datan. Den 

empiriska datan var fokuserad på att besvara följande områden: 1. Involvering av 

användaren i implementationsprocessen, 2. Upplevda fördelar med ett fil- och 

dokumenthanteringssystem, och slutligen 3. Upplevda nackdelar med ett fil- och 

dokumenthanteringssystem. Den kodning som refererar till vad intervjupersonen har svarat 

redogörs här. Exempelvis så refererar IP2-R100 till Informantprofil 2 - Rad 100 i bilagan för 

informantprofil 2.  

4.1 Allmän bakgrund 

Tabell 4.1: Introduktion till informantprofilerna. 

Informantprofil Beskrivning Företag 

IP1 Verksam på företaget: 2 år 

Nuvarande roll: Projektkoordinator, 

Marknadsföring 

F1 - Datorteknologi 

IP2 Verksam på företaget: 18 år 

Nuvarande roll: Kvalitets- och 

verksamhetschef 

F2 - Biomedicin, 

Mjukvarutveckling 

IP3 Verksam på företaget: 7 år 

Nuvarande roll: IT-chef 

F3 - Övervakningsutrustning 

IP4 Verksam på företaget: 20 år 

Nuvarande roll: 

Verksamhetsystemsansvarig 

F4 - Träindustri 

IP5 Verksam på företaget: 17 år 

Nuvarande roll: Kvalitetsansvarig 

F5 - Maskinindustri 

IP6 Verksam på företaget: 19 år 

Nuvarande roll: IT-

kommunikationsspecialist 

F3 - Övervakningsutrustning 

 

Informantprofil IP1 arbetar som projektkoordinator på ett företag som är ett stort, 

multinationellt hård- och mjukvaruföretag. Personen arbetar på ett av företagets kontor i södra 

Sverige. Deras dokumenthantering sköts i Box, ett molnbaserat fildelningssystem. Personen 

arbetar inom marknadsföring och hanterar således presentationer, projektplaner och scheman 

inom Box. Har arbetat med systemet i ungefär sju månader. 
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● Systempresentation: Box är ett onlinebaserat dokumenthanteringssystem. Systemet 

används för att lagra, dela och samarbeta på vilken som helst sorts dokument- eller 

mediafil. Utöver detta är Box även ett sätt att organisera och strukturera upp 

innehållet. 

 

Informantprofil IP2 arbetar som kvalitets- och verksamhetschef. Företaget utvecklar 

mjukvara för medicinsk utrustning och har kontor i mellersta delen av Sverige. Personen 

använder sig av en centralt installerad version av SharePoint 2008 för dokumenthantering. 

Personen arbetar ibland även med mjukvarututveckling, som personen gjorde i sin tidigare 

roll inom organisationen. Huvudsysslan för personen är att se till att alla inom organisationen 

arbetar smidigt och praktiskt. Personen är utbildad till civilingenjör, och har arbetat med 

systemet sedan år 2009. 

● Systempresentation: SharePoint är ett system som används för att skapa webbplatser. 

Dessa webbplatser kan i sin tur användas för att lagra, hämta, få tillgång till och 

strukturera upp organisatorisk information. Deras version av SharePoint är en 

gratisversion vilket begränsar vissa funktioner och deras server där information lagras 

är placerad centralt hos företaget. Utöver direkta dokumenthanteringsfunktioner verkar 

SharePoint även som ett intranät för organisationen. 

 

Informantprofil IP3 arbetar som IT-chef på F3, ett multinationellt företag som tillverkar 

övervakningsutrustning. Informanten arbetar på företagets huvudkontor i södra Sverige. Deras 

dokumenthanteringssystem är baserat på SharePoint, som förser organisationen både med 

dokumenthantering och med ett intranät. Personens avdelning driver olika IT-projekt inom 

organisationen. På informantens avdelning finns en BI-sektion, ett webb-team, ett usability-

team, ett ERP-team och en global IT-support. Personen har studerat blandade ämnen på 

universitets- och högskolenivå, såsom IT, organisation och ledarskap och social psykologi. 

Har arbetat med systemet sedan fyra till fem år sedan. 

● Systempresentation: Likadant system som Informantprofil 2 använder sig av fast en 

licenserad version vilket innebär fullständig åtkomst till dess funktioner. 

 

Informantprofil IP4 arbetar som verksamhetsystemssansvarig på ett svenskt företag placerad 

centralt i koncernen. Informanten har sedan en tid tillbaka arbetat i ett system kallat Lotus 

Notes och efter en sammanslagning med ett större företag togs detta systemet bort. Sedan 

valde företaget att implementera ett nytt system, AM System, efter behov. Detta system är 

deras centrala dokumenthanteringssystem som även installeras på deras lokala 

produktionsanläggningar. Informanten arbetar dagligen med frågor rörande arbetsmiljö, yttre 

miljö, brandskydd, dokumenthantering och underhållssystem. Informanten utbildade sig på 

inom skogsbruk 1991. Har arbetat med systemet sedan år 2004 eller 2005. 

● Systempresentation: AM System är en molntjänst för dokument- och 

underhållshantering. I ett dokumenthanteringsperspektiv används AM System för att 

skapa, samla och dela dokument på ett och samma ställe.  

 

Informantprofil IP5 arbetar som kvalitetsansvarig på ett svenskt företag i maskinindustrin. 

Informantens nuvarande dokumenthanteringssystem är AM System och systemet innan dess 
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hette Lotus Notes. Informanten har ingen eftergymnasial utbildning utan började på företaget 

som lagerarbetare och sedan dess arbetat sig uppåt i organisationen. 

● Systempresentation: Använder sig av samma system som Informantprofil 4 använder 

sig av (AM System). 

 

Informantprofil IP6 arbetar som IT-communications specialist på samma företag som IP3 

och använder sig av samma system som IP3 då de arbetar på samma avdelning. Informanten 

läste teknisk fysik på universitetsnivå. Informanten har arbetat på företaget sedan år 1997. 

● Systempresentation: Använder sig av samma lösning som Informantprofil 3 

(SharePoint) 

4.2 Allmän syn på systemet 

4.2.1 Arbetsuppgifter innan och efter införandet av systemet  

IP2-R54 berättade att det var inga arbetsuppgifter som ändrades på grund av det nya systemet. 

IP2 berättare vidare om att dokumenthanteringssystemet har ersatt några uppgifter som de 

hade innan införandet av systemet. Då systemet enligt IP2-R58 enbart används för att 

katalogisera deras dokument har arbetsuppgifterna inte blivit märkvärt påverkade. 

IP3-R65 påpekar att systemet har påverkat personens arbetsuppgifter positivt, att dessa 

arbetsuppgifter har blivit enklare att genomföra tack vare det nya systemet. Utöver IP2 och 

IP3s förändrade arbetsuppgifter så har övriga intervjupersoner inte kunnat påvisa att deras 

arbetsuppgifter har ändrats. IP5-R43 säger att IP5s position inom organisationen ändrades i 

samband med systemets implementation, vilken är en klar förändring av personens 

arbetsuppgifter. Det kan dock ses som missvisande, eftersom att det blir svårt att säga om 

personens arbetsuppgifter hade sett annorlunda ut i deras tidigare position också. IP6-R36 

meddelar att personens roll ändrades och kunde därför inte jämföras med hur det var innan 

och efter införandet av systemet. 

4.2.2 Åsikter om systemet, innan och efter implementationen 

Samtliga intervjupersoner, IP1-R90, IP2-R123, IP3-R163, IP4-R118, IP5-R96 och IP6-R115, 

har meddelat att deras initiala syn på systemet var positivt. När vi undersökte informanternas 

nuvarande syn på systemet anser IP1-R106, IP2-R144, IP3-R170, IP4-R139, IP5-R104 och 

IP6-R169 att deras nuvarande syn på systemet är positivt.  

IP2-R143 utvecklar sitt svar och meddelar att på grund av deras begränsade version då de 

använder sig av en gratisversion av systemet gör att de saknar en del funktionalitet som är 

viktigt för dem vilket har gjort att de har planer att uppgradera sig till en standardlösning. IP4-

R139 berättar att det finns förbättringsmöjligheter men att leverantören av systemet är lyhörda 

på deras synpunkter på vad som kan förbättras.  
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4.3 Involvering av användaren i implementationsprocessen 

I undersökningsmodellen som upprättades representerar således detta stycke den faktorn som 

enligt teori anses vara den mest fundamentala att beakta, involvering av användaren i 

implementationsprocessen. Här undersöker vi således hur involverad användaren var i 

implementationsprocessen av deras fil- och dokumenthanteringssystem.  

Av de som intervjuades var det IP3-R103, IP4-R66 och IP5-R56 som var involverade i 

implementationsprocessen om än deras roller i processen var olika. IP1-R75, IP2-R90 och 

IP6-R88 var således ej med i processen.  

IP1-R75 berättar att initiativet togs uppifrån, att personens företag och chef ville att systemet 

skulle användas. IP3-R103 var inte med i processen ur ett användarperspektiv utan från ett 

tekniskt perspektiv. Utöver detta meddelade IP3-R103 att i processen fanns det representanter 

med från olika avdelningar i företaget för att samla data kring hur de önskar systemet skulle 

fungera. IP4-R66 berättar att personen tog in en konsult och att det var de två som arbetade 

tillsammans med att sammanställa en kravlista och vad IP4 ville att systemet skulle åtgärda. 

IP4-R66 utvecklade vidare att implementationen var enkel, att tack vare konsultens erfarenhet 

kunde de implementera en standardlösning av systemet på ett smidigt sätt. IP5-R56 var i 

högsta grad inkluderad i processen då det var IP5 och två andra kollegor som tillsammans 

gick igenom system för att undersöka vilket som passade dem bäst, de utgick nämligen vid 

sökandet av det nya systemet efter vad de saknade i deras föregående system. 

4.3.1 Sammanfattning 

Tabell 4.2: Sammanfattning av svar på involvering av användaren i implementationsprocessen. 

Faktor IP1 IP2 IP3 IP4 IP5 IP6 

Användarinvolvering i 

implementationsprocessen 

Nej Nej Ja Ja Ja Nej 

Syn på systemet från start Positivt Positivt Positivt Positivt Positivt Positivt 

Nuvarande syn på systemet Positivt Positivt Positivt Positivt Positivt Positivt 

 

 

 

 



Elektroniska dokumenthanteringssystem och slutanvändaren Berg och Macsotay 

 

 

26 

 

4.4 Upplevda fördelar med ett dokumenthanteringssystem 

Här presenterar vi huruvida undersökningens intervjupersoner har upplevt de fördelar som 

akademiska studier har redovisats. 

4.4.1 Intervjupersonernas upplevda fördelar 

IP2-R304 berättar att systemet möjliggör att enkelt kunna spara små lösa dokument, att det är 

enklare att kunna lägga dokument som tidigare bara flyttades runt utan att läggas på något bra 

ställe och att detta är den fördel personen har identifierat. IP3-R198 poängterar att när ett 

dokument har blivit uppdaterat skickas en notifiering ut till de användare som har valt att följa 

dokumentet om att dokumentet har blivit uppdaterat. Detta upplever IP3 som en oväntad 

fördel. IP4-R176 upplever att systemet inte har medfört några oväntade fördelar.  IP5-R139 

blev inte överraskad utan tycker att det fungerar på det sättet som personen fick uppfattningen 

att det skulle göra när upphandlingen genomfördes som IP4 var med under. IP6-R175 berättar 

att personen har upptäckt oväntade fördelar med systemet. IP6 berättar här att på grund av en 

kurs som personen deltog i upptäcktes vissa features som IP6 inte upplevt ha använt i sitt 

arbete. IP6-R175 berättar vidare att systemet ger stora möjligheter men att det krävs mycket 

resurser för att sätta sig in i och förstå alla de fördelar systemet möjliggör. 

4.4.2 Ökad produktivitet 

På frågan om deras system har ledit till någon form av ökad produktivtet har IP2-R162, IP3-

R221, IP4-R204 och IP6-R200 upplevt att systemet har helt klart lett till ökad produktivitet. 

Trots att IP3 framhäver att de kan bli bättre med hjälp av att förbättra systemets söktider har 

systemet ändå givit dem högre produktivitet. IP5-R162 har dock en tvetydig inställning 

huruvida systemet har lett till högre produktivitet. IP5 berättar här att effekten inte är självklar 

och att de fortfarande arbetar med att skapa en gemensam syn så användarna förstår nyttan av 

systemet. IP5 anser senare i svaret att de trots allt har blivit bättre och att de får indikationer 

från kunder att de handskas med exempelvis reklamationer på ett bättre sätt, vilket IP5 anser 

vara en storts produktivitetshöjande effekt av systemet. Vidare meddelar IP5 att de är långt 

ifrån färdiga med systemet i denna fråga. 

4.4.3 Mindre fel på grund av den mänskliga faktorn 

IP2-R168 och IP5-R174 anser bägge att systemet har lett till att det blir mindre fel på grund 

av den mänskliga faktorn. IP2 framhäver att systemet möjliggör enklare återhämtning om 

exempelvis en användare har råkat radera filer från servern medan IP5 hävdar att systemet har 

gett dem möjlighet med mer rutingmässiga, korrigerande åtgärder för att slippa göra om saker 

och ting. IP3-R225 berättade först att personen inte tror att systemet har lett till denna effekt, 

men vid en följdfråga poängterar IP3-R230 att det är klart att systemet tillåter enklare 

återhämtning av fel än vad det förra systemet gjorde. IP4-R214 berättade att om systemet 

används fullt ut så reducerar systemet möjliga fel som kan begås på grund av den mänskliga 

faktorn. Vidare berättare IP4-R219 att eftersom all dokument ligger på leverantörens sida blir 



Elektroniska dokumenthanteringssystem och slutanvändaren Berg och Macsotay 

 

 

27 

 

det enklare att kunna återskapa dokument som har blivit raderade med poängterar att den 

återskapandeprocessen är en långdragen sådan som är allt för lång. IP6-R211 anser att det 

sker mycket små fel och att användarna inte verkar riktigt veta hur exempelvis dokument skall 

taggas och att dokument exempelvis kopieras istället för att länkas till andra dokument och 

poängterar att det är på grund av att som användare inte vet hur systemet används på ett 

korrekt sätt. 

4.4.4 Söktider 

IP2-R180, IP4-R227, IP5-R191 och IP6-R218 berättare samtliga att systemet har lett till 

mindre söktider. IP5-R191 berättar att denna söktid är på grund av att det är betydligt enklare 

i systemet att hitta dokumentet som sökes efter. IP3-R239 upplever att om de kan bli bättre så 

är svaret på denna fråga antagligen ja vilket innebär att personen upplever för närvarande inte 

en direkt effekt på om söktiderna efter dokument har minskat efter systemets införandem. 

Trots att IP6 arbetar på samma företag och avdelning som IP3 anser IP6-R218 att söktiderna 

har minskat, att det går bra att hitta trots att de arbetar för att ytterligare förbättra 

sökfunktionen. 

4.4.5 Migrering av filer 

IP3-R248 och IP6-R235 upplever att systemet tillåter migrering av filer, att det finns mycket 

möjligheter för just denna funktion. De som inte upplever att deras system tillåter denna typ 

av filmigrering är IP4-R251 och IP5-R220. IP2-R188 vet inte om systemet medför denna 

möjlighet men framhäver att det mycket väl kan existera utan personens vetskap. 

4.4.6 Mindre tid spenderad med dokument 

IP2-R162, IP4-R237 och IP5-R209 upplever att systemet har resulterat i att de spenderar 

mindre tid med dokument som framhävs av IP2 och IP4 som resultat av de sökfunktioner 

systemet medför. IP3-R243 upplever att det spenderas ungefär samma mängd tid med 

dokumenten än tidigare men kan inte säga om det är mer eller mindre tid. IP6-R227 berättar 

att tanken är att det ska vara det, möjligheten finns, men kan inte säga om det har lett till det. 

4.4.7 Tillgänglighet av information vid behov 

IP2-R196, IP3-R252, IP4-R264, IP5-R225 och IP6-R243 upplever samtliga att informationen 

har blivit mer tillgänglig efter implementationen av deras dokumenthanteringssystem. IP2 och 

IP4 har dock restriktioner, att om användaren antingen är inne i företagets brandvägg eller via 

en VPN ges användern tillgång till information. Detta för att minimera antalet obehöriga till 

dokumenten. IP5-R225 berättar att eftersom deras system är webbaserat räcker det att en 

användare har internetuppkoppling har man tillgång till all information som behövs. IP5 

berättar vid en följdfråga att systemet aldrig har varit nere förutom när det har någon gång har 

varit planerade uppehåll. 
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4.4.8 Höjd kvalitet på individens arbete 

IP2-R204, IP4-R268 och IP5-R241 upplever en klar förbättring av kvaliteten på personens 

arbete. IP3-R260 framhäver att kvaliteten har höjts om än något. IP5-R245 utvecklar och 

påpekar att på grund av enkelheten att lägga till nya dokument har det ledit till att det gått 

snabbare och syftar till att detta är vad som har påverkat personens kvalitet på arbetet. IP6-

R252 tror sig inte veta om systemet faktiskt har lett till ökad kvalitet utan berättar att det inte 

har med systemet att göra. IP6-R252 berättar vidare att det finns inbyggda funktioner i 

systemet som kan användas för att säkra kvaliteten. 

4.4.9 Övervakning av arbete 

IP2-R213, IP3-R265, IP5-R254 och IP6-R260 anser att med hjälp av systemets funktioner har 

det blivit enklare att se vem som har gjort vad och vad som har hänt i ett dokument. På grund 

av detta är det då enklare att härleda vilka som har utfört ändringar i ett dokument. IP4-R281 

påpekar att det inte går att se exakt vad som har ändrats i ett dokument, och på grund av detta 

har de utvecklat en process när en ändring sker i ett dokument. Denna process är att vid varje 

ändring i ett dokument måste personen som ändrar skriva en kommentar på just vad som har 

ändrats i dokumentet. 

4.4.10 Sammanfattning 

Tabell 4.3: Sammanfattning av svar på upplevda fördelar med ett fil- och dokumenthanteringssystem 

Fördel IP1 IP2 IP3 IP4 IP5 IP6 

Ökad produktivitet - Ja Ja Ja Ingen självklar 

ökning. 

Ja 

Mindre fel pga. 

mänskliga faktorn 

- Ja Antagligen Ja Ja Nej 

Söktider har minskat - Ja Nej Ja Ja Ja 

Enkel filmigrering - Nej Ja Nej Nej Ja 

Mindre tid spenderad 

med dokument 

- Ja Ungefär 

detsamma 

Ja Ja Möjligen 

Tillgänglighet vid behov - Ja Ja Ja Ja Ja 

Höjd kvalitet på arbetet - Ja Ja, i viss mån Ja Ja Nej 

Övervakning av arbete - Ja Ja Ja, till 

viss del 

Ja Ja 
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4.5 Upplevda nackdelar med ett dokumenthanteringssystem 

Här presenterar vi huruvida undersökningens intervjupersoner har upplevt de nackdelar, eller 

utmaningar, som akademiska studier har redovisats. 

4.5.1 Intervjupersonernas upplevda nackdelar 

IP1-R123 berättar att den enda nackdelen som har upplevts är att systemet ligger nere ibland 

och informationen blir således oåtkomlig av användarna på grund av inloggningsfunktionen.  

IP2-R144 meddelar att deras system har begränsad funktionalitet på grund av att systemet är 

en gratisversion. IP2-R144 berättar vidare att de inte kan söka i själva dokumentet utan enbart 

på de taggar som dokumentet har.  

IP3-R206 anser att en nackdel har med kompatibiliteten  att göra, att systemet de använder sig 

av stöds bäst av Internet Explorer och berättar vidare på rad 211 att det är många Linux-

användare och många som använder sig av Mac-datorer på företaget. Ytterligare ett 

kompabilitetsproblem poängteras av IP5-R366, att deras system inte tillåter att rita 

processkartor direkt i systemet på ett användarvänligt sätt, istället rapporterade IP5 att denne 

får byta till Excel för att slutföra sina processkartor.  

IP4-R182 upplever att det finns en oväntad nackdel som systemet har medfört. Eftersom att de 

även har ett intranät på företaget är det svårt att veta vad som ska ligga vart, det vill säga 

vilket system som det aktuella dokumentet ska laddas upp till.  

IP6-R187 berättar att eftersom de har det väldigt fritt i att skapa sidor och dokument på 

företaget har det resulterat i att väldigt många sidor har skapats och att information då blir 

duplicerad. Vidare poängterar även IP6-R187 att en nackdel är att det är en väldigt begränsad 

mängd administratörer på en sida som har tillåtelse att ta bort och rensa information och på 

grund av detta upplever IP6 att det läggs upp väldigt mycket dokument som bara ligger och 

tar plats. 

4.5.2 Ökad komplexitet på arbetsuppgifter 

Intervjuperson IP2-R220, IP3-R275, IP4-R300 och IP5-R271 anser att komplexiten inte har 

ökat på grund av systemet. Istället hävdar samtliga istället att det är motsatsen, att systemet 

medför något minskad komplexitet. IP6-R268 berättar att systemet är komplext, att det är 

svårare att börja använda det. IP6-R273 vidareutvecklar sitt svar och ansåg att systemet ökade 

komplexiteten på arbetsuppgifterna i början, men att personen sedan har lärt sig systemet 

mycket bättre och drabbas således inte av detta längre. 

4.5.3 Hårdvara behöver uppdateras 

IP2-R228, IP3-R286, IP4-R309, IP5-R280 och IP6-R279 har upplevt att deras hårdvara ej har 

behövts uppdateras på grund av att systemet behöver mer prestanda än vad tidigare hårdvara 



Elektroniska dokumenthanteringssystem och slutanvändaren Berg och Macsotay 

 

 

30 

 

kunde erbjuda. IP3-R286 berättar att användarna inte nödvändigtvis märker detta utan att 

detta är något som utförs i bakgrunden.  

4.5.4 Begränsat minnesutrymme 

Vid frågan om systemet medför begränsat minnesutrymme ger IP2-R232, IP3-R298, IP4-

R326, IP5-R291 och IP6-R283 svaret att de inte har något problem alls med detta. IP3-R298 

poängterar att de med stor sannolikhet har skalat systemet i efterhand för att matcha det som 

krävs när både verksamheten och behovet av det växer. 

4.5.5 Kräver teknologisk utrustning, en kostnadsfråga 

IP2-R236, IP3-R304, IP4-R339, IP5-R297 och IP6-R288 berättar samtliga att kostnaden inte 

har varit en nackdel på grund av systemet. IP3-R304 poängterar att utifrån ett 

administratörsperspektiv har systemet medfört en större kostnad än deras tidigare lösning, 

men inte utifrån ett teknologiskt perspektiv. IP6-R288 berättar att bortsett från teknologiska 

kostnader har systemet varit dyrare än tidigare och att det har krävts att gå en kurs som 

kostade. 

4.5.6 Flaskhalseffekten, många dokument leder till lång kö för recension 

IP2-R253, IP3-R315, IP4-R346, IP5-R318 och IP6-R296 har inte upplevt att systemet har 

medfört en sorts flaskhalseffekt. IP2-R253 berättar dock att de har en sorts inbyggd flaskhals 

men själva flaskhalseffekten har de inte upplevt. IP3-R315 lägger ansvaret på varje enskild 

anställd, att de ansvarar personligen för dokumentet som skapas. IP4-R346 berättar att den 

finns en möjlighet att införa en sådan ganskningsfunktion men har beslutat om att inte 

använda sig av det.  

4.5.7 Kan uppstå manuell uppdatering av dokument med länkar 

IP4-R363, IP5-R337 anser att denna nackdel inte existerar för dem i deras användande. IP2-

R268 och IP3-R324 är osäkra på om systemet har medfört denna nackdel. IP2-R268 berättade 

att det mycket väl kan vara en nackdel för dem trots att personen inte kommer på något 

specifikt fall. IP3-R324 är inte heller säker på huruvida deras system har medfört denna 

nackdel, personen tror att systemet har ett stöd specifikt för detta, men är osäker på det. IP6-

R308 berättar att när en användare arbetar med andra sidor i systemet kan det uppstå problem 

med länkningen. IP6-R308 berättar att detta problem finns i systemet vilket har gjort att 

mycket gammalt som är kvar och inte har städats bort. IP6-R308 ger även exempel att när 

användare gör först en struktur som inte blev bra och gör då ytterligare en struktur, då kan det 

ske att det inte uppdateras automatiskt vilket ger felmeddelanden från systemet. 
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4.5.8 Informationssäkerheten blir svårare att säkerställa 

IP2-R278, IP3-R331, IP4-R371, IP5-R345 och IP6-R318 berättar att de inte har upplevt denna 

nackdel. IP2-R278 framhäver att om något har det blivit enklare med hjälp av systemet då 

deras system har en inloggningsfunktion. IP3-R331 meddelar att de har ett öppet 

tillvägagångssätt med sina dokument, väldigt mycket tillgängligt för alla men att de går in och 

säkerställer informationssäkerheten i dem fallen som det behövs. Då IP4-R371 meddelar att 

informationssäkerheten inte har skapat någon typ av ansträngning utan att de har valt att ha 

alla dokument öppna innanför deras brandvägg. IP4-R371 berättar vidare att de inte tänker 

mycket på informationssäkerheten då de ej innehar några större affärshemligheter. IP6-R318 

poängterar att detta var en av anledningarna till att de skaffade systemet, att vissa kataloger 

kan ha begränsad åtkomst. 

4.5.9 Följa upp med utbildning på grund av komplexitet 

IP6-R340 meddelar att detta är en nackdel då systemet var såpass komplext har de varit 

tvungna att utbilda i en stor utsträckning, då det inte är användarens huvudsyssla att arbeta 

med systemet har det resulterat i att de inte är beredda att lägga ner tid på att lära sig hur 

systemet fungerar. 

IP3-R339, IP4-R380 och IP5-R354 meddelar att utbildning har skett för användarna, men ger 

ingen antydan att de ser på detta som en nackdel. IP2-R293 berättar att då deras anställda är 

datorkunniga ansågs utbildning av systemet som onödigt, det behövdes inte.  

4.5.10 Sammanfattning 

Tabell 4.4: Sammanfattning av svar på upplevda nackdelar med ett fil- och dokumenthanteringssystem 

Nackdel IP1 IP2 IP3 IP4 IP5 IP6 

Ökad komplexitet på 

arbetsuppgifter 

- Nej Nej Nej Nej Ja, i 

början 

Hårdvara behöver 

uppdateras 

- Nej Ej påverkad Nej Nej Nej 

Begränsat 

minnesutrymme 

- Nej Nej, inte än så 

länge 

Nej Nej Nej 

Kostnad - Nej Ej påverkad, 

fast kostade 

mer än förra 

systemet 

Nej Nej Nej 
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Flaskhalseffekt  - Nej Nej Nej Nej Nej 

Manuell uppdatering av 

dokument med länkar 

- Fullt 

möjligt 

Vet ej Nej Nej Ja 

Informationssäkerheten 

svårare att säkerställa 

- Nej Nej Nej Nej Nej 

Följa upp med utbildning 

pga. komplexitet 

- Nej Ja, inget 

problem 

Vid behov, 

men inget 

problem 

Ja, inget 

problem 

Ja 
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5 Diskussion 

I det här kapitlet jämför vi vårt empiriska resultat med den samlade teorin. Delvis presenteras 

hur väl den påstått viktigaste faktorn för användaracceptans överensstämmer med 

verkligheten, och delvis hur väl de upplevda för- och nackdelarna överensstämmer med 

teorin. 

5.1 Allmän syn på systemet 

Resultatet i den här studien föreslår att arbetsuppgifterna hos användarna ändras efter en 

EDMS-implementation, i hur de arbetar med dokument. Det här stämmer överens med 

Zantout och Marirs nämnda funktioner med ett EDMS (1999), där användare börjar 

kommunicera genom utbytandet av dokument eller samarbeta kring dokument efter en 

implementation. Det större fyndet är dock hur ansvaret inom organisationerna omfördelas 

med en implementation, då flera informanter fått nya positioner och ansvarsområden i 

samband med deras systems införande. Ett EDMS kan vara ett stort projekt, och är ofta en 

inbyggd del i ett större system (till exempel SharePoint, som är både ett intranät och ett 

EDMS), vilket i en större organisation lär kräva personer som arbetar med systemet aktivt. 

Det är därför inte otänkbart att anställda omorganiseras vid införandet av ett EDMS. 

5.2 Involvering av användare i implementationsprocessen 

Tre av sex intervjupersoner var själva inkluderade i implementationsprocessen av deras 

system. Detta verkar dock inte ha haft någon inverkan på informanternas upplevelser av 

systemen, eller initiala inställning. Samtliga rapporterade att deras ursprungliga syn på 

systemet var positiv, och att de använder systemet med en fortsatt positiv inställning (se tabell 

4.1). Den här studien har inte sett någon skillnad mellan de som varit inkluderade och de som 

blivit tvungna att använda systemet. Grange och Scotts påstående om att slutanvändarens 

inkludering i implementationen är essentiell för att systemet ska accepteras (2010) har som 

resultat inte kunnat verifieras i den här studien. Det som kan utläsas i resultatet som 

presenteras här är istället att det inte har någon substantiell inverkan på slutanvändarens åsikt 

om systemet.Anledningen till detta kan vara att dokumenthantering har en tendens att bli 

rörigt och svåradministrerat med tiden. Det är därför få som har ett bra arbetssätt med 

dokument innan ett EDMS installerats, och det kan därför inte “bli sämre”. 

De flesta som intervjuats till den här studien har också någon form av chefsposition i 

förhållandet till systemet, vilket har kunnat påverka deras acceptans då de antagligen fått en 

adekvat utbildning i systemets funktioner redan från början. De som inte har haft en 

chefsposition har rapporterat att det varit svårare att hålla reda på filer tidigare, och behövde 

alltså inte inkluderas för att se nyttan med systemet. 
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Från ett ledningsperspektiv verkar inkluderingen av samtliga avdelningar ha skapat oväntade 

problem. Arbetsbördan har blivit för stor på F3, då varje uppdatering av systemet måste 

skräddarsys efter varje avdelnings specifika efterfrågningar. Detta har i sin tur orsakat att de i 

framtiden kommer hålla sig till lösningar som fungerar över alla avdelningar. Detta problem 

verkar tämligen förbisett av Adam (2008), Leikums (2012), Knowles (1995), Grange och 

Scott (2010) som alla förespråkar individuella användares inkludering. Det kanske inte har 

varit väsentligt ur den individuella användaracceptansens synvinkel, men har för F3 varit en 

kostsam biverkning. 

Trots försöket på F3 att inkludera alla avdelningar som skulle komma att använda systemet så 

rapporterar IP6 (även på F3) att denne inte alls känt sig inkluderad (men att det inte påverkat 

dennes syn på systemet).  

5.3 Upplevda fördelar med ett dokumenthanteringssystem 

Som kan utläsas i det empiriska resultatet så upplever majoriteten av användarna en ökad 

produktivitet som resultat av systemets användande. Det är dock inte helt självklart för 

samtliga tillfrågade, men det är övervägande upplevt så. Detta stämmer helt klart med John 

Heckmans påstådda fördel med ett EDMS (2008). Ett liknande resultat kan utläsas gällande 

mindre fel på grund av den mänskliga faktorn, även det nämnt av Heckman (2008). En 

informant hade inte direkt upplevt fördelen, men medgav att det “antagligen” stämde in. IP6 

sade att systemet inte lett till mindre fel, bara nya sorters fel i det nya systemet. Nästan 

samtliga menar dock att de upplever mindre av felen, eftersom att det finns funktioner för att 

korrigera fel så fort de sker (genom återställning av raderade dokument från säkerhetskopior, 

till exempel). 

Upplevd högre produktivitet verkar inte vara så svårt för intervjupersonerna att motivera. De 

flesta upplever förmodligen fördelen för att söktiderna är mindre än vad de var med deras 

tidigare system, som till exempel IP2 vittnar om. Mindre fel var också något som majoriteten 

upplevde. Som IP6 påpekade så behöver inte mindre fel nödvändigtvis begås, men mindre fel 

kan ändå upplevas eftersom att det finns fler funktioner för att korrigera fel direkt. 

Heckman nämner minskade söktider (2008). Denna fördel återfinns i nästan samtliga 

informanters upplevelser. En informant menar att de numera leder ett projekt för att 

implementera en sökfunktion, men ser positivt på den kommande förbättringen. EDMS har 

ofta i sin grund avancerade sökfunktioner, så resultatet är föga förvånande. Det som förvånar 

mer är att en informant vittnade om att deras sökfunktion inte var bra, och att de höll på att 

utveckla en ordentlig sökfunktion för närvarande. Den andra informanten på samma företag 

påstod i sin tur att sökfunktionerna var fullt fungerande, vilket leder oss till att tro att den 

första informanten kanske missförstått frågan eller inte hade samma systemvana. 

Den filmigrering som Heckman nämner (2008) har inte anammats av det flesta av dem 

tillfrågade. Endast en intervjuperson sade sig använda funktionen. Kanske är den här 

funktionen mer uppenbar om användarna specifikt söker efter den, men svår att hitta om ingen 

informerat om den specifikt. Det kan också vara så att på informanternas arbetsplatser så har 
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de redan ersatt fildelandet via mejl med delandet av länkar som leder till deras EDMS (vilket 

intervjuerna föreslår). Fördelen blir på så vis oväsentlig för deras arbete. 

På grund av att samtliga informanters system är tillgängliga oavsett deras fysiska position så 

berättar också de alla att informationen i derat EDMS är tillgänglig direkt vid behov, precis 

som beskrivits av Johnston och Bowen (2005). Detta upplevs också uteslutande som en 

fördel. Tekniken verkar ha nått en punkt där ett system i molnet eller på en intern server i 

princip aldrig ligger nere för användarna, vilket gör att fler får uppleva den här fördelen i sitt 

arbete. 

Fem av sex informanter upplever också en höjd kvalitet på sitt arbete, helt i enlighet med 

Johnston och Bowens observationer (2005). Alla informanters system är inte försedda med 

funktioner för full insyn i vem som har gjort vad, men de som har sådana funktioner upplevde 

dem som klara fördelar, alltså passande med fördelen nämnd av Johnston och Bowen (2005). 

Alla kunde inte motivera varför de upplevde kvaliteten som högre när de var understödda av 

systemet dock, men det upplevdes övervägande som en fördel. 

Utöver de fördelar som akademiska studier har presenterat har tre av sex informanter upplevt 

oväntade fördelar med systemet. Dessa fördelar var funktionella fördelar och att det gavs 

struktureringsmöjligheter som informanterna inte väntade sig. IP2 upplever att systemet gör 

att det är enklare att kunna spara och samla dokument på ett och samma ställe. Tack vare den 

kurs som IP6 deltog i kunde personen enklare hitta funktioner som kan understödja IP6 i dess 

arbete, något som talar för att utbildning av slutanvändarna är av vikt för att systemet ska 

uppnå sin potential. Det är också det IP6 själv säger. Trots att IP3 faktiskt var med i 

implementationsprocessen har personen upptäckt  oväntade fördelar med systemet. IP3 blev 

positivt överraskad av att kunna bli notifierad av systemet när ett dokument har blivit 

uppdaterat. 

Eftersom att en stor del av fördelarna upplevs av intervjupersonerna kan det vara en 

bidragande faktor till deras fortsatta acceptans av (och positiva syn på) systemet. Det som 

verkar vara den störst bidragande faktorn till att de vill fortsätta använda systemet är att det 

gör deras arbete enklare att utföra. I de fall där användaracceptansen är låg kanske en av de 

viktigaste faktorerna således är att visa varför systemet gör arbete enklare att utföra. 

5.4 Upplevda nackdelar med ett dokumenthanteringssystem 

Thu Po och Tambo (2014) observerade i sin studie att arbetet för individuella användare blev 

mer komplext som resultat av ett installerat EDMS. Fem av sex informanter påstod sig inte ha 

upplevt en ökad komplexitet, utan snarare motsatsen, alltså att komplexiteten på deras arbete 

har minskat. Detta föreslår att den observerade utmaningen i Thu Po och Tambos fall (2014) 

var specifik för organisationen där de gjorde sin undersökning, och inte ett generellt problem 

som uppstår vid implementationen av ett EDMS. Däremot svarade IP6 att komplexiteten 

definitivt har ökat, och denne upplevde att den ökade komplexiteten var påtaglig bland de 

andra som använder systemet också. IP6 ansåg att komplexiteten var en nackdel, men att efter 

att en förståelse för systemet börjat existera så minskade problemet. Att arbetet inte upplevs 
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som mer komplext för alla kan tala för att de vant sig vid ett tidigt skede, och för att de flesta 

hade en positiv inställning (eller en roll i systemets implementation) från början. En person 

med en negativ initial inställning kanske hade lyft fram komplexiteten mer. 

Edmund et al. pratar om att hårdvara behöver uppdateras, något som påverkar användarna då 

systemet kan ligga nere (2009). Ingen av informanterna har upplevt det som ett problem. En 

informant klargör att alla eventuella uppdateringar sker under tider då systemet inte används 

av dem ändå, så de upplever inte att systemet ligger nere alls. Inte heller upplever någon att 

det är begränsat med minnesutrymme, även det påstått av Edmund et al. (2009). I dag är 

minnesutrymme sällan ett problem, då det finns en stor mängd att tillgå till och med via gratis 

molntjänster. Hårdvara som behöver uppdateras påverkar sällan användare med en molntjänst, 

alltså har modern teknologi i princip eliminerat det här problemet, tror vi. 

Kostnadsfrågan har inte upplevts som negativ den heller, varken vid inköp av systemet eller 

gällande hårdvara till systemet. Detta stämmer illa överens med Edmund et al. och deras 

påstådda nackdel (2009). Kostnader brukar dock påverka organisationen, och sällan ge 

individuella användare några problem (om det inte handlar om konkurs och varsel). 

Den flaskhalseffekt som beskrivs av Thu Po och Tambo (2014) har inte heller upplevts av 

någon av informanterna. Inget av systemen hos informanterna har heller använts av ett stort 

antal personer, eller haft en processtruktur där dokument inte blir tillgängliga innan ett 

godkännande. Även denna nackdel verkar vara väldigt specifik för organisationen som Thu 

Po och Tambo undersökte. 

Heckman tar upp att informationssäkerheten blir svårare att säkerställa när det går att tillgå 

informationen med endast en internetuppkoppling (2008). Enligt vår insamlade data är det 

inte en självklar nackdel, men det verkar inte heller ha reflekterats över nämnvärt av någon av 

intervjupersonerna. Två informanter menar att säkerheten har ökat med implementationen. 

Studien visar alltså att det inte upplevs som en väsentlig nackdel. Detta resultat var lite 

oväntat, då det verkar som att de flesta av företagen inte har några extrainsatta åtgärder för att 

säkerställa informationssäkerheten. Det kan också vara så att informanterna inte arbetar med 

så hemligt material att de behöver exponeras för komplexa säkerhetsåtgärder. 

Manuell uppdatering av länkar (som beskrivs av Thu Po och Tambo, 2014) är ett problem 

som de flesta har märkt, men inte lidit något nämnvärt av. Två informanter menar att deras 

system har en lösning på problemet, med automatiskt uppdaterade länkar. Ytterligare en 

informant (IP6) nämner att systemet har den funktionen, men att det bara gäller för “samma 

sidor”, och spänner inte över hela systemet. Därför finns det döda länkar i dokumenten ibland 

ändå, vilket upplevdes som ett problem. 

Slutligen är problemet med uppföljning av utbildning definitivt ett upplevt fenomen hos de 

intervjuade användarna (Heckman, 2008), även om få upplever det som ett problem. Det tar 

dock upp tid och resurser på några av arbetsplatserna. IP6 upplever att mer utbildning behövs. 

Även det här problemet kan ses som mer allvarligt ur ett organisationsperspektiv, eller 

ekonomiskt perspektiv. Det är inte förvånande att användarna själva inte upplever det som ett 

problem. 
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Generellt sett så har IP6 givit lite annorlunda svar från de andra informanterna här. Det är 

också så att IP6 nyligen gått en utbildning i sitt företags SharePoint-system, vilket kan ha 

bidragit till dennes reflektion. Övriga SharePoint-användande informanter kanske känner till 

funktionen med automatiskt uppdaterade länkar, vilket färgade deras svar, men hade inte 

kunskap om funktionens begränsningar så som IP6 beskrev. Detta kan betyda att några av 

dessa nackdelar kommer att upplevas i framtiden av användarna, då de har större systemvana, 

även om de inte gör det just nu. 

Trots att enbart tre av sex intervjupersoner var inkluderade i implementationsprocessen har 

det inte gått att särskilja om detta har haft någon påverkan alls på igenkännandet av systemets 

nackdelar. Utan som det kan ses i sammanfattningstabellen av upplevda nackdelar, är svaren 

väldigt lika. De flesta nämnda nackdelarna och utmaningarna som nämnts här verkar vara 

specifika för varje organisation, vilket kan ligga bakom den låga igenkänningsfaktorn. 

De oväntade nackdelar som intervjupersonerna poängterade handlade om 

kompabilitetsbegränsning, begränsad funktionalitet, svårt för användarna att veta vad som 

skall ligga vart och att systemet det har resulterat i mycket duplicerad information. Detta kan 

vara upplevda nackdelar som försvinner i samband med utbildning i systemet, och 

systemvana. Kompabilitetsbegränsning adresseras också i vår litteraturgenomgång (Heckman, 

2008) och är inte ett helt oväntat problem. IP2 tar upp angående den begränsade 

funktionaliteten som deras system har på grund av att systemet är en gratisversion. Denna 

nackdel är inte något vi anser vara av betydelse då de visste vilka begränsningar som systemet 

hade men ändå valde att använda den begränsade gratisversionen. 

  



Elektroniska dokumenthanteringssystem och slutanvändaren Berg och Macsotay 

 

 

38 

 

6 Slutsats 

Den forskningsfråga som inledningsvis ställdes var följande; 

Överensstämmer fördelarna likväl nackdelarna med fil- och dokumenthanteringssystem som 

beskrivs i akademiska studier med användarnas upplevelser av systemet? Vidare kommer 

uppsatsen att utforska betydelsen av involveringen av användare i implementationsprocessen 

och användarens övrigt upplevda för- och nackdelar.  

Den genomförda empiriska undersökningen har påvisat att de fördelar som presenterats 

utifrån litteraturgenomgången till stor del stämmer överens med användarens upplevelser. Det 

som har upptäckts är att nackdelarna från litteraturen i allra högsta grad inte stämmer överens 

med vad användarna upplever. Detta kan bero på den faktor att de nackdelar som akademiska 

studier har kartlagt märks tydligare på en organisatorisk nivå och inte på individuell nivå, och 

att nackdelar är väldigt specifika för varje organisation och system. 

Då informanterna har använt sig av tre olika sorters fil- och dokumenthanteringssystem (Box, 

SharePoint och AM System) kan svaren ha förväntats vara olika i förhållande till de för- och 

nackdelar som har presenterats utifrån litteraturgenomgången. Trots detta är deras svar på 

samtliga frågor väldigt snarlika där enbart ett fåtal avvikelser har skett. Då de tre olika 

systemen har gett upphov till liknande svar hos intervjupersonerna, anser vi att 

generaliseringen av denna studie förstärks. Då de kartlagda fördelarna i hög grad stämmer 

överens med de som hittats i litterauren, och då fem av sex informanters lösningar är 

generella, anser vi att dessa åsikter kan tillskrivas andra användare av dessa system. Det 

samma gäller för nackdelarna om det är användarens åsikter som undersöks och inte 

organisatoriska effekter av ett fil- och dokumenthanteringssystem. 

Involvering av slutanvändaren i implementationsprocessen har i denna studie inte haft en 

påverkan på hur den anställde förhåller sig till de för- och nackdelar ett fil- och 

dokumenthanteringssystem kan ha. Istället föreslår vårt resultat att de användare som har 

kunnat se nyttan av systemet, och förstått behovet, har haft en positiv inställning från början 

och fortsättningsvis. Att involvera samtliga berörda avdelningar visade sig i ett av fallen vara 

väldigt kostsamt och negativt för företaget, och de har sedan dess fått gå tillbaka till mer 

generella lösningar istället för specifika kravinsamlingar för varje avdelning. Trots att 

användarens involvering i implementationsprocessen anses av tidigare studier vara den 

viktigaste faktorn för användaracceptans så föreslår vårt resultat att verkligheten är mer 

komplex. Utifrån resultatet tror vi istället att om användaren ges ett syfte och har ett faktiskt 

behov av ett fil- och dokumenthanteringssystem kommer detta att skapa en större acceptans 

än om användaren var involverad i implementationsprocessen. Detta för att de system som 

finns ämnat åt dokumenthantering är snarlika då de har ett gemensamt och enkelt syfte, 

nämligen att hjälpa användaren hantera dokument på ett mer effektivt sätt.  

De oväntade nackdelarna som informanterna har upplevt med systemet är något som vi anser 

går att korrigera med hjälp av utbildning. De nackdelar som togs upp rörande att användare 

skapar duplicerad information och inte vet vad som ska ligga vart är en unik nackdel som går 
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att komma underfund med via interna utbildningar och tydliga riktlinjer. Fördelarna som 

informanterna har upplevt som inte tas upp i litteraturgenomgången har varit fördelar rörande 

strukturering och att systemet medförde funktioner som informanten inte visste existerade 

men som har upptäckt det. På grund av detta har vi insett att utbildning för användarna kan ge 

bättre chanser att både finna nya fördelar med systemet och att eliminera riskerna för de 

nackdelar som informanterna delade med sig av. 

Majoriteten som har varit med i studien är användare som innehar en ledande roll inom 

företaget. Vad kan då resultatet ha blivit om studien enbart hade haft användare som arbetar 

mot systemet, men inte har det bland sina primära arbetsuppgifter? Vi anser att resultatet kan 

ha sett annorlunda ut om samtliga intervjupersoner hade arbetat mot systemet och inte med 

systemet. Trots detta anser vi att resultatet av undersökningen har givit oss tillfredsställande 

svar i förhållande med studiens syfte och fråga.  

Eftersom att vårt resultat bygger på sex personers utsago, fyra av dem i chefspositioner, hade 

ytterligare studier behövts göras hos användare av EDMS-system vars primära arbetsuppgifter 

är några andra. I två av organisationerna i vår studie arbetar ett stort antal människor mot 

deras EDMS-system (det vill säga, de laddar upp dokument och läser dokument vid tillfrågan, 

men administrerar inte systemet) som kanske ser på användandet av systemet annorlunda som 

resultat. Om studien hade gjorts på nytt hade dessa kunnat intervjuas för att se om deras 

upplevelser skiljer sig från de som intervjuats i den här studien.  

En studie med intervjuer av människor som har avvecklat ett EDMS hade också kunnat göras, 

för att få direkta utsagor om varför systemet misslyckades. Den här studien har inte sett några 

indikationer på att den medverkande företagens EDMS skulle kunna misslyckas, och det hade 

därför varit av intresse att se vad som leder till ett misslyckande ur de individuella 

användarnas upplevda perspektiv.  

6.1 Sammanfattning 

● Fördelarna som litteraturgenomgången  har presenterat upplevs definitivt av 

intervjupersonerna. Fördelarna har verkat bidra till användarens acceptans. 

 

● Nackdelarna som litteraturgenomgången har presenterat är sällan upplevda. På grund 

av ny teknik har några av nackdelarna eliminerats (exempelvis minnesutrymme och att 

systemet inte ligger nere på grund av molnteknik). Många av de nackdelar som 

samlats märks på organisatorisk nivå och inte på individuell nivå. 

 

● Involvering av användaren verkar inte ha haft en lika väsentlig påverkan som 

litteraturen påstår. Trots att hälften av intervjupersonerna inte var involverade i 

implementationsprocessen var samtligas syn på systemet positiv innan och efter 

implementationen. Resultatet föreslår att det är mer komplext. Om användarna förstår 

nyttan så verkar de vara positivt inställda enligt vårt resultat. Hos en intervjuperson 

resulterade användarinvolveringen bara i negativ påverkan på företaget. 
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● Intervjupersonerna har upplevt oväntade fördelar som inte har tagits upp av tidigare 

litteratur. Fördelarna rörde sig om funktioner som intervjupersonerna inte upptäckt och 

att det är enklare att strukturera upp dokumenten i företaget. Nackdelarna var 

angående kompabilitetsbegränsningar och vad som ska ligga vart. Dessa upplevda för- 

och nackdelarna som intervjupersonerna delat med sig av är något som kan bli 

påverkade med hjälp av utbildning för användarna.   
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Bilagor 

Bilaga 1 - Frågeguide 

Tabell 0.1: Uppsatsens frågeguide. 

Område Intervjufråga 

Allmän bakgrund Ab1. Kan du berätta lite om dig själv, var du jobbar, 

vilken roll du har där du jobbar, vilket ansvarsområde och 

lite sånt? 

  

Ab2. Har du någon akademisk bakgrund, har du gått på 

universitet eller högskola? 

 

Ab3. Hur länge har du arbetat på företaget? 

 

Ab4. Vad är det för system ni använder? 

Allmän syn på systemet As1. Hur såg dina arbetsuppgifter ut innan ni tog in 

systemet? 

 

As2. Hur blev dina arbetsuppgifter förändrade när ni tog 

in det ? 

 

As3. Hur var din syn på systemet från start? 

 

As4. Och du känner fortfarande positivt för systemet? 

Involvering av användaren i 

implementationsprocessen 

Ia1. Var du inkluderad i själva processen när systemetet 

togs in? 

Upplevda fördelar Fö1. Har du upplevt att systemet har lett till högre 

produktivitet för dig själv? 

 

Fö2. Mindre slarv och fel, alltså mindre fel på grund av 

den mänskliga faktorn. Är det något som du har upplevt 

att det har lett till? 

 

Fö3. Mindre söktider, är det något du har upplevt? 

 

Fö4. Mindre tid spenderad med dokument? 

 

Fö5. Enkel migrering av filer, det vill säga mejlintegration 

så man kan migrera filer mellan mejl och systemet väldigt 
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enkelt. Är det någon fördel du har upplevt? 

 

Fö6. Information är tillgänglig direkt vid behov? 

 

Fö7. Bättre kvalitet på ditt arbete?  

 

Fö8. Bättre monitorering av vem som har gjort vad? 

Upplevda nackdelar Na1. Har du upplevt att systemet har lett till ökad 

komplexitet på dina arbetsuppgifter? 

 

Na2. Hårdvara som behöver uppdateras, något som du har 

lidit av? 

 

Na3. Begränsat minnesutrymme? 

 

Na4. Kostnad, att det är höga kostnadsfrågor med såna 

system rent teknologiskt? 

 

Na5. Uppstår det någonsin någon flaskhalseffekt? 

 

Na6. Manuell uppdatering av dokument med länkar? Det 

vill säga, om ett dokument länkar till ett annat, och sen så 

ändras positionen där ett dokument ligger då, så måste 

man gå in och ändra det själv, själva sökvägen.  

 

Na7. Informationssäkerheten är svårare att säkerställa? 

 

Na8. Följa upp med utbildning på grund av komplexitet? 
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Bilaga 2 –Transkribering IP1 

Roll – Projektkoordinator 

Datum – 20 april 17.30 – 18.00 

 

A genomför intervjun 

IP1 är Informantprofil 1 (intervjupersonen) 

 

 Här startas intervjun 
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A - Jag och min studentkollega, Jesper som jag har med mig nu också, vi skriver en 1 

kandidatuppsats om dokumenthanteringssystem, och det vi vill utforska då är om användare 2 

av dokumenthanteringssystem, vilka fördelar och nackdelar de upplever i deras dagliga arbete 3 

efter att ett sådant system har implementerats på arbetsplatsen.  4 

 5 

A - Hänger du med? 6 

 7 

IP1 - Ja. 8 

 9 

A - Då har vi fått reda på att ni använder er av Box hos [FÖRETAGSNAMN] , stämmer det? 10 

 11 

IP1 -Ja. 12 

 13 

A - Om du vill berätta om dig själv, vilken roll du har på arbetsplatsen och dina 14 

ansvarsområden, hade du velat ge en kort beskrivning? 15 

 16 

IP1 -Min roll på [FÖRETAGSNAMN]  är att jag är projektkoordinator och jobbar med 17 

marketing.  18 

 19 

A - Vad har du då för ansvarsområden som projektkoordinator, lite dagliga uppgifter, vad 20 

handlar det om? 21 

 22 

IP1 -Jag använder mig av Box bland annat när jag gör projektplan, delar dokument, håller 23 

agendor och scheman uppdaterade, gör även faktureringar, presentationer med mera. 24 

 25 

A - Du har jobbat på [FÖRETAGSNAMN]  innan du använde Box också eller, stämmer det? 26 

 27 

IP1 -Stämmer. 28 

 29 

A - Hur länge sedan var det ni började använda det? 30 

 31 

IP1 -Jag tror det var i höstas vi började använda det. 32 

 33 

A - Hur länge har du jobbat på [FÖRETAGSNAMN] ? 34 

 35 

IP1 -I två år. 36 

 37 

A - De här arbetsuppgifterna du utför i Box i dagsläget, hur såg dina arbetsuppgifter ut innan 38 

Box, innan ni började använda er av Box. 39 

 40 

IP1 -Innan vi började använda oss av Box använde vi oss av ett system som heter Connection 41 

för att dela dokument. 42 

 43 

A - Det har använts sedan du började? 44 

 45 

IP1 -Ja det har jag använt en del för att dela de saker som jag gör nu i Box. 46 
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 47 

A - Finns det några funktioner i Box som inte fanns i Connection, för dokumenthantering 48 

specifikt då. 49 

 50 

IP1 -Ja det skulle väl isåfall vara, vad jag vet jag kan ju inte de här systemen innan och 51 

utantill så det kanske inte stämmer, men som jag upplever nu är att jag kan ju skicka länkar 52 

till externa personer, vem som helst som kan få tillgång till materialet vilket inte gick lika lätt 53 

i Connection. Med [FÖRETAGSNAMN] :are så var det lättare att dela allting i Connection, 54 

men när det är externa så var det inte lika lätt, men det känner jag att jag kan göra nu. 55 

 56 

A - Ok jag förstår. Hur är det med såhär att söka efter dokument och sådant är det ungefär 57 

samma funktioner i Connection som det är i Box när man ska hitta dokument eller fil? 58 

 59 

IP1 -Jag visste inte ens att man kunde söka efter filer i Box. 60 

 61 

A - Det är inget du gör? 62 

 63 

IP1 -Det är ingenting jag gör. 64 

 65 

A - Jag förstår, ok, nej men det är ju bra.  När ni bytte till Box, kände du att du var delaktig i 66 

implementationen där eller var det något som gjordes sedan så fick du börja arbeta med det 67 

bara eller hur gick det till? 68 

 69 

IP1 -Jag började arbeta med det utifrån att [FÖRETAGSNAMN]  uppmanade och min chef 70 

använde det. 71 

 72 

A - Ok. Så då var det… 73 

 74 

IP1 -Så det var liksom inte på eget initiativ att åh, det här är bra, utan [FÖRETAGSNAMN]  75 

gick ut med att de ville vi skulle använda det, min chef ville att jag skulle börja använda det så 76 

då gjorde jag det. 77 

 78 

A - Okej. Och direkt när systemet kom till det vill säga Box, hur kände du inför Box då? 79 

Kände du att det var jobbigt att börja använda eftersom ni redan använde ett annat system, 80 

eller kände du att det var spännande med något nytt eller hur kände du? 81 

 82 

IP1 -Av det jag upplevde i början tyckte jag nog att det verkade rätt så enkelt, mycket enklare 83 

än Connection. Så det är precis som Dropbox. Dessutom att man kunde ha mycket större filer 84 

där än vad man kunde tidigare i Connection. Smidigare med tillgängligheten i med jag kunde 85 

dela saker som jag ville till externa parter när jag innan bara kunde dela mellan interna parter. 86 

 87 

A - Ja det är ju jättebra. Så du hade en ganska positiv inställning till Box redan från början? 88 

 89 

IP1 -Japp. 90 

 91 
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A - Vad är den största skillnaden i dina arbetsuppgifter sen Box tillkom då, har det varit några 92 

stora skillnader i ditt dagliga arbete? 93 

 94 

IP1 -De stora skillnaderna är nog det jag sa precis, att jag kan dela det externt vilket jag inte 95 

kunde innan och att jag har mycket mer utrymme, mer och större filer som jag inte kunde 96 

innan. 97 

 98 

A - Det externt är då till kunder då? 99 

 100 

IP1 -Ja precis, och partners och så vidare. Alla som inte är [FÖRETAGSNAMN] :are. 101 

 102 

A - Jaha okej. Så då skulle du säga att du är nöjd att arbeta med Box, det funkar bra med dina 103 

arbetsuppgifter och så? 104 

 105 

IP1 -Ja. 106 

 107 

A - Har du några, om vi bara tänker generellt sätt, finns det några andra fördelar med Box 108 

förutom lagringsutrymme och att man kan dela filer externt. Skulle du säga att det är snabbare 109 

eller att det finns, du sa att det är lättare? Att det verkade lättare? 110 

 111 

IP1 -Ja, jämfört med det vi hade innan, det var för stort så det blev ett rent hav, så det blev 112 

svårare att hitta i det. 113 

 114 

A - Okej, var det fler funktioner i det andra, fler onödiga funktioner till exempel? 115 

 116 

IP1 -Vet inte om det var fler onödiga funktioner men kanske för min del var det det. Där 117 

kunde man mest bygga typ hemsidor, alltså visuellt designa smidigare och så med funktioner 118 

som jag inte använde som då kom i vägen. 119 

 120 

A - Jag förstår. Har du upplevt några nackdelar med det nya systemet jämfört med det gamla? 121 

 122 

IP1 -Ibland ligger det nere, så det inte går att logga in. Det är en nackdel att man inte alltid 123 

kommer åt det. Det har inte hänt ofta men när det har hänt då man har allt sparat där så kan 124 

det bli lite panik emellanåt. 125 

 126 

A - Jag förstår ja, det tidigare systemet brukade inte ligga nere eller? 127 

 128 

IP1 -Jo det har säkert också hänt att det gjorde det.  129 

 130 

A - Jag tänkte på det här, nu med det nya då kan dela länkar och så till externa källor, har ni 131 

fått tillsätta någon typ av extra säkerhetspolicy eller sådant där? Har säkerhetsfrågan tagit upp 132 

efter implementationen av Box? 133 

 134 

IP1 -Nej. 135 

 136 

A - Det är samma som tidigare? Att man får hålla sig till det på samma sätt? 137 
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 138 

IP1 -Det är upp till en själv vad man väljer att dela. 139 

 140 

A - Hade du velat klargöra lite mer hur du arbetar i Box? Till exempel delar filer, är det ofta 141 

du delar med dig något till en kund projektplan eller så? Hur ser det ut? 142 

 143 

IP1 -Ja, jag arbetar mest med interna parter, kollegor på [FÖRETAGSNAMN] . Då använder 144 

jag mig att jag delar som en projektplan som du sa, även att jag delar material, filer, bilder till 145 

kampanjer, nyhetsbrev. Dessa grejer har också delats med folk som inte är 146 

[FÖRETAGSNAMN] :are, externa parter. Det har mest varit att de ska kunna följa steg för 147 

steg hur projektplanen ser ut, kunna ha tillgång till all material som jag sa från nyhetsbrev till 148 

individuella bildmaterial.  149 

 150 

A - Så den här öppenheten ni fick med Box, den hjälper dig i ditt arbete och era kunder? 151 

 152 

IP1 -Ja. 153 

 154 

A - Japp okej. Men det är jättebra, jag tror inte vi har så mycket  mer än så. Jag ska kolla med 155 

min kollega Jesper här om det finns något. Nej men det här var jättebra. Vi tackar så 156 

jättemycket för hjälpen! 157 

 158 

IP1 -Absolut, kul att jag kunde hjälpa till! Lycka till! 159 
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Bilaga 3 –Transkribering IP2 

Roll – Kvalitetschef/verksamhetschef 

Datum – 21 april 13.00 – 13.30 

 

A genomför intervjun 

IP2 är Informantprofil 2 (intervjupersonen) 

 

 Här startas intervjun   
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A - Om du skulle vilja berätta lite kort om dig själv bara, vad du jobbar med, vilken roll och 1 

vilket ansvarsområde du har på [FÖRETAGSNAMN]. 2 

 3 

IP2 - Ja! I dagsläget så är jag kvalitetschef kanske man kan säga, eller verksamhetschef. Man 4 

kan kalla sig lite olika säker där. Så det är min huvudsyssla, men jag sysslar lite med vårt 5 

kvalitetssystem. Vi är ju inom medicin-branschen, så vi har ju en del krav på oss att uppfylla. 6 

Sen så jobbar jag ju även med själva utvecklarverksamheten och försöker få oss att jobba på 7 

ett bra sätt då. Så vi jobbar smidigt och praktiskt. Sen har jag en liten, liten del kvar, jag är ju 8 

en gammal utvecklare så jag är ju fortfarande involverad lite på utvecklingssidan, men det tar 9 

mindre och mindre tid men ja. 10 

 11 

A - Och [FÖRETAGSNAMN] sysslar då med mjukvaruutveckling inom biomedicin, är det 12 

en rätt...? 13 

 14 

IP2 - Ja, ja just biomedicin vet jag inte riktigt om det alltid är rätt men det är alltid svårt att 15 

kategorisera. Vi är ju mjukvara som sen integreras i [medicinsk utrustning]. Ifall det ibland 16 

kallas biomedicin eller bara medicinsk teknik låter jag vara osagt. 17 

 18 

A - Inom det medicinska fältet iallafall. 19 

 20 

IP2 - Ja precis. 21 

 22 

A - Bra! Vad har du för bakgrund, har du någon specifik utbildning eller så? 23 

 24 

IP2 - Ja, jag är civilingenjör. 25 

 26 

A - Civilingenjör, ja okej. 27 

 28 

A - Bra. Och hur länge har du arbetat på [FÖRETAGSNAMN]? 29 

 30 

IP2 - Jag har jobbat länge här, ja sen 1998 faktiskt. 31 

 32 

A - 1998, mm. 33 

 34 

IP2 - Ja. 35 

 36 

A - Då har du varit där ett tag! I dagsläget så använder ni en standardversion av Sharepoint, 37 

det stämmer eller? 38 

 39 

IP2 - Ja precis, en gammal version, en gammal gratisversion som inte, som är några år 40 

gammal egentligen. 41 

 42 

A - Det är då inte Sharepoint Online, utan det är en, ni har den på en egen server eller? 43 

 44 

IP2 - Ja, precis. 45 
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 46 

A - Okej. 47 

 48 

A - Hade du kort velat beskriva dina arbetsuppgifter innan ni anammade Sharepoint? Har 49 

Sharepoint ersatt någon arbetsuppgift, eller gjort att du fått ändra någon arbetsuppgift? Hade 50 

du några arbetsuppgifter tidigare som inte ser likadana ut idag så att säga. Förstår du vad 51 

jag…? 52 

 53 

IP2 - Ja jag förstår vad du frågar efter. Men jag kan ju säga att det finns ingenting i mina 54 

arbetsuppgifter som har ändrats på grund av det här. Det är inte så att 55 

dokumenthanteringssystemet har ersatt några uppgifter som vi hade förut. Det kanske finns på 56 

lite större företag där man har lite mera administrativa tjänster och sånt där, men vi, liksom 57 

det finns ingenting… Jag kan säga att vi använder det bara till att katalogisera våra dokument 58 

som vi producerar, så att det är inte så att vi tidigare satt och sorterade eller någonting eller 59 

hade koll på någonting. Det finns inte, ingenting i mina arbetsuppgifter som har ändrats på det 60 

sättet mer än att det kanske har… Det kommer kanske följdfrågor på det, men inget har 61 

ändrats i mina arbetsuppgifter. 62 

 63 

A - Okej. Och hur katalogiserade ni dokument tidigare, innan Sharepoint? 64 

 65 

IP2 - Vi använde servar helt enkelt, de låg utspridda på lite olika ställen så man fick ju ha lite 66 

i huvudet vart de kunde ligga. Sen fick de väl lite… De hade väl i och för sig ett dokument-id 67 

men det hjälpte ju inte liksom riktigt för att kunna hitta det på servrarna utan man fick veta 68 

vart de… Vart man skulle leta. Man fick gå in under respektive produkt på någon server och 69 

gräva fram någon dokumentmapp och hoppas att det var rätt version som låg där. Så det var 70 

inte direkt optimalt. 71 

 72 

A- Okej. Nä det brukar ju vara det klassiska som man går från när man hoppar på något 73 

dokumenthanteringssystem, så att säga. 74 

 75 

IP2 - Ja! 76 

 77 

A - Okej! Då undrar jag hur länge ni har använt Sharepoint? Hur längesedan var det ni 78 

installerade det? 79 

 80 

IP2 - Ooh, det var ju en lite lurig fråga måste jag säga. Men säg att vi iallafall har haft det i… 81 

Ah men du, jag kan ge dig ett klokare svar. Du vet jag kan kanske gå in och titta och se när vi 82 

började lägga upp dokument, en mycket mer praktisk lösning på det hela… Nu ska vi se här. 83 

Kan kolla på datum. Ja men du, det är nog faktiskt sedan 2009. 2009 hittar jag faktiskt 84 

versioner här ifrån så det är nog så länge faktiskt. 85 

 86 

A - När ni installerade Sharepoint, var du personligen inkluderad i den processen, alltså 87 

implementationsprocessen? 88 

 89 

IP2 - Nej, det var jag inte. 90 

 91 
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A - Det var du inte. 92 

 93 

IP2 - Nej. 94 

 95 

A - Känner du att det finns någonting som hade sett annorlunda ut med Sharepoint-96 

implementationen om du hade varit inkluderad? Finns det någonting som du i efterhand 97 

känner att det hade varit bra att lägga till? En viss funktion eller något sånt där? 98 

 99 

IP2 - Nej det tror jag inte. Inte utifrån den kunskap jag hade 2009 och från att inte ha använt 100 

något annat program så tror jag att jag hade gjort samma beslut som man gjorde då. 101 

 102 

A - Var det då ledningen som bestämde att det skulle användas och så…? 103 

 104 

IP2 - Nej, ja nej det är nog fel. Det var säkert våran dåvarande, ja kalla det för ledning då, 105 

utvecklingschef, men det var ingen större liksom… Det jag vet att det var 106 

utvecklingsavdelningen som kände att vi behövde någonstans att stoppa våra dokument så det 107 

var väl ungefär som att vi… Det var väl kanske inte ett toppstyrt beslut, det växte nog fram 108 

rätt så mycket sen var det väl chefen som bara bestämde att “nu kör vi på det här” då. 109 

 110 

A - Okej. Och dina arbetsuppgifter, de ser ungefär likadana ut sen systemet kom till, det är 111 

bara att ni organiserar upp dokumenten i Sharepoint. 112 

 113 

IP2 - Ja, jag hade ju inte samma befattning 2009 dock. Men med tanke på hur det är just om 114 

man tänker på hur vi använder systemet så är det ingen skillnad. Oavsett om jag är utvecklare 115 

eller sitter som verksamhetschef så handlar det om att stoppa in dokument så att man kan hitta 116 

dem sen igen så att… Det har inte påverkat mig. 117 

 118 

A - Vad var då din syn på systemet från början? Hade du en positiv inställning till det när det 119 

tillkom eller hade du en negativ inställning och inte ville byta till det här systemet? Hur kände 120 

du? 121 

 122 

IP2 - Nej men det, det var nog positivt. Det var inga konstigheter och byta till det, nej.  123 

 124 

A - Nej, okej. Och hur tror du att, hur tror du personligen, vad är din uppfattning av hur dina 125 

kollegor upplevde systemet? Har de en positiv inställning, hade de en positiv inställning till 126 

systemet 2009? 127 

 128 

IP2 - Ja men det tror jag, och det enda jag kan säga är kanske att det var lite oklart för en del. 129 

Exakt hur det… Syftet och vilka dokument som ska in där, men jag tror inte att någon såg 130 

något negativt med det. Det kanske mer var en utbildningsfråga, på det hållet. Man visste inte 131 

riktigt var man skulle stoppa in dokumenten men annars som sagt inget, nej jag har inte hört 132 

något negativt. Inte alls. 133 

 134 

A - Fick ni anställda någon utbildning i systemet när det installerades? 135 

 136 
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IP2 - Nej, det kanske man skulle säga att det inte riktigt… Det blev väl någon behovsanpassad 137 

utbildning när man behövde lägga upp grejer skulle jag säga. 138 

 139 

A - Och hur upplever du att det är att arbeta med Sharepoint i dagsläget? Finns det något du  140 

tänker på, finns det rum för förbättringar i ditt personliga arbete? Hur känner du inför det 141 

idag? 142 

 143 

IP2 - Ja, nej men det… Vi kör ju som sagt en begränsad version här, och gratis, vilket gör att 144 

vi saknar en del funktionalitet och vi saknar framförallt då att vi inte kan söka i själva 145 

dokumenten utan vi kan bara söka på dem här taggarna som vi taggar upp det med och 146 

rubriker. Så jag kan liksom inte gå in och söka i ett word-dokument, på text där så att det 147 

saknar vi. Och det är därför som vi har en plan att uppdatera oss här så. Det är väl den biten 148 

som jag saknar. Sen kanske vi skulle faktiskt kunna lägga till möjlighet att göra elektroniska 149 

signaturer, det vore kanske inte helt fel. 150 

 151 

A - Okej. Då är det så att vi har kartlagt ett antal fördelar och lite utmaningar/nackdelar med 152 

generalla dokumenthanteringssystem. Så jag tänkte att vi går igenom några av nackdelarna 153 

och fördelarna, så får du säga hur väl du känner igen dig i dem, baserat på ditt användande av 154 

systemet. 155 

 156 

IP2 - Ja! 157 

 158 

A - Har du då märkt att Sharepoint-systemet har ledit till någon typ av högre produktivitet? 159 

Säg, mindre tid spenderad med dokument och så där. 160 

 161 

IP2 - Ja, men det har det helt klart gjort. Nu hittar vi. Man behöver inte leta efter dokumenten 162 

och vi ser vilket dokument det är som gäller, så definitivt. Det har ökat, om du kallar det 163 

produktivitet då. 164 

 165 

A - Mindre slarv och fel på grund av den mänskliga faktorn? 166 

 167 

IP2 - Jo men det beror ju på hur man kanske menar då. Men med tanke på att vi nu inte lägger 168 

ut filerna hur som helst på servern och de kan råka försvinna och göra delete och sådär så har 169 

vi ju bättre koll, så visst slarvet borde ju minska anser jag. Och vi har även en godkännande-170 

struktur, att dokumenten godkänns så att det skulle jag säga. Det har minskat risken. Sen vet 171 

jag inte om vi råkade ut så mycket för det men risken borde ha minskat, helt klart. 172 

 173 

A - Har systemet versionshantering så att det gör säkerhetskopior och sådant? 174 

 175 

IP2 - Ja. 176 

 177 

A - Mindre söktider, det kunde du skriva under på? 178 

 179 

IP2 - Ja, även om du inte kan söka just i dokumenten så hittar vi iallafall dokumentet snabbare 180 

än vad vi gjorde förr i tiden, då det var nästan omöjligt om man inte visste var man skulle in 181 

och leta. 182 
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 183 

A - Okej. Enkel migrering av filer? Alltså, har ni implementerat någon typ av funktion i 184 

Sharepoint så att filer som finns på mejlen kan läggas direkt in på Sharepoint-servern till 185 

exempel eller något sånt där? 186 

 187 

IP2 - Nej! Det har vi inte vad jag har sett faktiskt. Ibland så kan det ju gömma sig bakom 188 

någon knapp men jag tror faktiskt inte det. Jag är rätt säker på… Jag har inte använt den. Vi 189 

har inte kunskap om det, så det är mycket möjligt att det skulle kunna finnas någon enkel väg 190 

och migrera men nej. Jag kan inte se någonting. 191 

 192 

A - Okej. Vad har vi mer då… Information är tillgänglig direkt vid behov, det är väl lite 193 

samma sak som söktiderna kanske men... 194 

 195 

IP2 - Ja. Ja det kan man väl säga. Men det är ett webb-baserat interface, och det går att 196 

komma åt om man bara loggar in med VPN utifrån, så kan man ju komma åt den. Men 197 

återigen det kan ta lite tid och leta reda på det exakta så… ja, en nix där. Det är bättre än det 198 

var innan men det finns definitivt möjlighet att blir bättre på det. 199 

 200 

A - Okej. Upplever du generellt sett att det har blivit bättre kvalitet på ditt arbete när du är 201 

understödd av det här systemet? 202 

 203 

IP2 - Ja. 204 

 205 

A - Ja. 206 

 207 

IP2 - Ja, tydligt och klart svar där. 208 

 209 

A - Precis. Och sen… Bättre monitorering av vem som har gjort vad, som leder till att man 210 

kan se vem som har redigerat vilket dokument och sånt, det funkar i ert system eller? 211 

 212 

IP2 - Ja det gör det också. 213 

 214 

A - Ja, kanon. Då ska vi se, då har vi några nackdelar här också. Eller, nackdelar är ganska 215 

svårt, för nackdelar är ganska olika från organisation till organisation… Men jag tänkte att vi 216 

kan gå igenom dem. Har du upplevt att systemet har fört med sig något av följande här: Ökad 217 

komplexitet på arbetsuppgifter. 218 

 219 

IP2 - Nej, det kan jag inte tycka på något sätt. 220 

 221 

A - Skulle du säga motsatsen? 222 

 223 

IP2 - Minskad komplexitet? Ja, det är det ju snarare i så fall faktiskt. 224 

 225 

A - Okej. Hårdvara som behöver uppdateras? 226 

 227 

IP2 - Nej, inget jag har upplevt. 228 
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 229 

A - Nej. Begränsat minnesutrymme? Har ni någonsin haft problem med för lite minne? 230 

 231 

IP2 - Nej. 232 

 233 

A - Kostnad? Det kanske inte är en jättestor nackdel... 234 

 235 

IP2 - Nej! Nej vårat är ju gratis, så det är väl en positiv sak då, haha. 236 

 237 

A - Ja precis. En annan grej här, för att du nämnde att ni har godkännande-funktionen, det vill 238 

säga godkänna… Hur funkar det då, är det någon som godkänner ett dokument innan det 239 

publiceras för resten att se eller? 240 

 241 

IP2 - Ja, nja det är så att Sharepoint har möjlighet att, den har en form av, den publicerar 242 

liksom vissa versioner. Det enda man gör är att man skriver in en kommentar “approved 243 

by…” och så skriver man sitt namn, så det är ju rätt lätt att förfalska om man säger så. Men 244 

det gör att vi har en kolumn så man ser om man skriver status där, men det är inte så hårt 245 

styrt. Men definitivt, det finns en metod för att göra det. 246 

 247 

A - Då uppstår inte… Ett problem som kan uppstå, speciellt i större organisationer, är att det 248 

blir en slags flaskhalseffekt där ofta när man har någon dokumentansvarig som inte 249 

nödvändigtvis hinner gå igenom allting precis när informationen behövs. Men ni har inte 250 

upplevt någon sån flaskhalseffekt? 251 

 252 

IP2 - Nej det har vi inte, och jag kan ju bara tillägga att eftersom att vi är då lite styrda av såna 253 

där standarder så ska ju våra dokument ibland… De godkäns vid release av produkter och 254 

sånt där, då godkänner man de i samband med det. Det gör ju också att folk inte går och 255 

väntar på någonting utan det är ju vid det här releasemötet eller vid speciella hållpunkter som 256 

vi gör godkännandet så att det är så det ska vara. Man kan ju säga att vi har en inbyggd 257 

flaskhals så att innan man har haft ett releasemöte så blir inte dokumentet godkänt. Därför 258 

skulle vi nog inte haft den där flaskhalskänslan ändå. Vi är ju också ett litet företag så att vi 259 

har… Nej, vi har inte upplevt några flaskhalsar alls. Det hade vi kanske inte gjort ändå om vi 260 

hade varit ett större bolag. 261 

 262 

A - En annan utmaning som de flesta system inte har någon lösning på än så länge är om man 263 

använder sig av någon typ av länkar till andra dokument, eller något sånt. Så om de ändras så 264 

behöver man gå in och manuellt ändra det själv i dokumenten. Är det något som du har 265 

upplevt, det vill säga om ett dokument länkar till ett annat och sådär 266 

 267 

IP2 - Ja, det skulle jag nog kunna tänka. Jag kommer inte på något fall nu, men det skulle vara 268 

fullt möjligt att jag har råkat ut för någon gång som du säger. Framförallt om det inte ligger i 269 

systemet, visst så är det ju. Det är kanske inget vanligt problem för oss men det finns ju inget 270 

stöd för det så ja. 271 

 272 

A - Okej. Informationssäkerheten är svårare att säkerställa. Det blir svårare rent 273 

säkerhetsmässigt, i och med att dokumenten blir lite... öppnare. Det kan också vara det 274 
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motsatta, alltså att säkerheten blir bättre från det man hade tidigare. Hur upplever du att 275 

Sharepoint har påverkat er säkerhet, informationssäkerhet? 276 

 277 

IP2 - Ja, då har ju säkerheten ökat för oss skulle jag ju säga. 278 

 279 

A - Ja. Är det för att man har en egen inloggning till Sharepoint-servern eller något sånt där 280 

eller? 281 

 282 

IP2 - När det låg löst på fil lite överallt så visste man ju egentligen inte vad som hände med 283 

grejerna. Det kunde ju försvinna en fil, eller dyka upp någon äldre version som skrevs över på 284 

den andra och du visste kanske inte alls riktigt vem som var inne och rotade. Så att här kan du 285 

ju faktiskt, det står vem som modifierade sista gången och versionshistoriken ligger kvar så 286 

att jag upplever att säkerheten... Jag är säkrare att det här är det riktiga dokumentet, mer än 287 

förut iallafall. 288 

 289 

A - Det här med utbildning och så. Ni hade inte haft någon direkt utbildning när det 290 

implementerades. 291 

 292 

IP2 - Nej jag kan inte komma ihåg nåt i varje fall. Det är väl ett litet bolag och många 293 

datorkunniga, då blir det lite så här att "ja men, det här fattar folk hur de ska använda". Men 294 

visst, det hade ju säkert inte skadat men jag vet inte hur kunniga vi var själva eftersom att vi 295 

inte köpte det via någon leverantör direkt. Då kom det väl inte hit någon och gav oss någon 296 

instruktion heller, utan vi höll väl på själva med hur vi skulle använda det. Men det hade nog 297 

inte skadat. 298 

 299 

A - Då var det de saker vi hade från litteraturen. Om du tar någon sekund och reflekterar, har 300 

du några fördelar eller nackdelar utöver dem som har nämnts här, som du har tänkt på någon 301 

gång eller som har dykt upp? 302 

 303 

IP2 - Ja! Något som har med nytta att göra också är att tidigare dokument som var knutna till 304 

en produkt, de kanske ändå hade en form av naturlig plats på servern även om det var svårare 305 

att hitta. Men tidigare så kanske... Det finns ju även andra små lösa dokument som inte är 306 

kopplade till produkten och som man ändå känner att "det här vill man spara", det kan ju vara 307 

någonting som ändå känns viktigt. Tidigare låg det i något mejl kvar och nu kan man dumpa 308 

in det i databasen, och då vet man att det finns där då för all framtid. Så att på så sätt har det 309 

ju underlättat. Det är nog den biten som jag tycker är skön, att det finns ett bra ställe att lägga 310 

dokument som tidigare bara slaskade runt utan att ha något bra ställe. 311 

 312 

A - Jättebra! Och era kunder, har de blivit påverkade på något sätt av systemet, det vill säga 313 

har det blivit lättare för er att dela med er av dokument till kunder eller partners eller så där. 314 

Eller är det...? 315 

 316 

IP2 - Svar nej, vi delar typ aldrig några dokument med våra kunder på det sättet, så nej. Sen 317 

vet jag ju inte om vi har haft förmånen att kunna hitta saker lite lättare och därmed hjälpt 318 

kunderna men det är inget vi vet något om att de har varit hjälpta av det här då. 319 

 320 
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A - Då var det nog allt vi hade. Kanon, då tackar vi så jättemycket för hjälpen!  321 
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Bilaga 4 –Transkribering IP3 

Roll – IT-chef 

Datum – 29 april 10.30 – 11.00 

 

A genomför intervjun 

IP3 är Informantprofil 3 (intervjupersonen) 

 

 Här startas intervjun 
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A - Men då börjar vi då med om du kan berätta lite om dig själv, var du jobbar, vilken roll du 1 

har där du jobbar, vilket ansvarsområde och lite sånt? Kort beskrivet. 2 

 3 

IP3 - Ja! Jag jobbar då på information systems på [FÖRETAGSNAMN] . Och ansvarar för en 4 

avdelning som har lite blandade team hos sig. Vi [oidentifierbart] IT-services. Och hos mig 5 

finns det då ett projektkontor, där vi driver våra olika IT-projekt från, på [företagsnamn]. Vi 6 

har en BI-avdelning som sysslar med Business Intelligence-lösningar för [företagsnamn], på 7 

olika sätt. Vi har ett web-team, med ett usability-team som sysslar med [FÖRETAGSNAMN] 8 

på webben och plattformen för det. Vi har ett team som jobbar med vårt ERP-system, alltså 9 

vårt affärssystem, och vår globala IT-support sitter också hos mig. De sitter både här, i Lund 10 

då, och sen har vi en del IT-resurser som sitter runt om i världen. Nån är i USA och nån är i 11 

Kina och Singapore och Hong Kong som hjälper till med IT-support där. Så det är väl min 12 

avdelning, så idag, ser det ut. 13 

 14 

A - Ja där ser man. Har du någon akademisk bakgrund, har du gått universitet eller högskola 15 

eller så innan? 16 

 17 

IP3 - Jag har gått universitet och jag har en lite brokig bakgrund kan man väl säga. Jag har 18 

jobbat länge inom detta och har jobbat mig uppåt så jag har egentligen en bakgrund både där 19 

jag har läst IT, men mer på eftergymnasial utbildning, och sen har jag läst mer organisation 20 

och ledarskap och social psykologi och lite såna saker på universitetsnivå. 21 

 22 

A - Okej, vad spännande. Okej, då ska vi se. Hur länge har du arbetat på 23 

[FÖRETAGSNAMN] ? 24 

 25 

IP3 - Sen 2009. 26 

 27 

A - Sen 2009, okej. Har du varit i samma befattning sen 2009 eller är det... Började du någon 28 

annanstans och sen har...? 29 

 30 

IP3 - Nej, jag har haft en annan roll tidigare. Då var jag ansvarig för mer, ja supporten hade 31 

jag ansvar för men mer infrastruktur-bitar och vår drift av infrastruktur. Så nätverk, storage, 32 

back-up, servrar, ja hårdvara och olika datacentraler runt om i världen. Och produktionsställen 33 

och logistikcentra och sånt också vad gäller infrastruktur runt om i världen. 34 

 35 

A - Mm, okej. Och då... Det är jättebra. Då har ju vi lite fokus på dokumenthanteringssystem. 36 

Och det vi vill utforska, för att berätta lite om det vi gör, är om dokumenthanteringssystem, 37 

hur användarnas upplevelse av dokumenthanteringssystem stämmer överens med fördelarna 38 

som förespråkas i diverse akademisk skrift och sådär. Så då undrar jag, vad är det för typ av 39 

system ni använder på [företagsnamn]? Är det ett online-baserat, eller hur ser det ut, har ni en 40 

central server eller sådär? 41 

 42 
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IP3 - Alltså vi... Alltså för dokumenthanteringssystem idag så använder ju vi vårt intranät 43 

mycket som är baserat på Sharepoint. Vi har liksom inget separat dokumenthanteringssystem, 44 

det är där vi hanterar dokument. 45 

 46 

A - Nej men precis. Det är det som blir mycket vanligare nu också att man har det i 47 

Sharepoint eller Confluence eller sådär, som också agerar som intranät och så. Okej, då undrar 48 

jag, har du arbetat på organisationen innan Sharepoint-systemet kom till?  49 

 50 

IP3 - Ja, då hade vi ett annat, mer... Som inte var byggt på nån standardplattform utan ett 51 

hemmabygge. 52 

 53 

A - Ja okej. 54 

 55 

IP3 - Som... Vad ska man säga. Ja, det var föråldrat och så vidare så vi behövde byta ut det. 56 

Det krävdes, ja det hade inte stöd för Word och såna här saker utan vi var tvungna till att 57 

skriva HTML och ja det är lite speciellt om man säger så. Så det har vi lämnat bakom oss och 58 

så det har gått till Sharepoint-plattformen istället. 59 

 60 

A - Hur har då dina arbetsuppgifter... Ser de likadan ut nu med det nya systemet eller har dem 61 

ändrats, har saker blivit lättare eller svårare eller så med det nya systemet för dig, om du ser 62 

till dina arbetsuppgifter och så? 63 

 64 

IP3 - Det har blivit lättare, det tycker jag, med vår Sharepoint-plattform. 65 

 66 

A - Mm. Hur hanterar du dokument i dina arbetsuppgifter? Är det att du delar med dig av 67 

tekniska beskrivningar eller vad det nu kan vara, hur ser det ut? Vad är det för typ av 68 

dokument du jobbar med? 69 

 70 

IP3 - Ja hur ser det ut... Det är mycket presentationer, eh, det är mötesprotokoll av olika slag, 71 

det är... Vad är det mer? Lite avtal och sånt här. Mest den, de typerna av dokument som jag 72 

jobbar med. 73 

 74 

A - Och hur ser det ut då, är det saker som du laddar upp till ert system för att dela med dig 75 

till kollegor och så eller är det för att lagra i Sharepoint-systemet?  76 

 77 

IP3 - Det kan vara både och. Vi har både [oidentifierbart] för egen del, men också för att dela 78 

med mig till kollegor och så. Så... då har vi så att man både kan... Alltså vi har väldigt 79 

öppen... Alla har sin egen OneDrive, som man liksom kan spara ner egna saker och så. 80 

 81 

A - Ja just det ja. 82 

 83 
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IP3 - Men det man sen kan dela med sig, alltså ge rättigheter till att både läsa och editera till 84 

olika personer då. Via vårt AV då. Asså, ja, den hämtar uppgifter från AV. Men annars om 85 

jag bara spar ner ett dokument på Sharepoint-plattformen som inte är i min OneDrive så har vi 86 

väldigt... alltså om jag inte begär något speciellt så är det liksom öppet för alla. Vi har 87 

generellt sätt en väldigt öppen policy om vi inte begär att den ska vara liksom mer låst eller 88 

mer stängd för någon att hitta och läsa på och så. 89 

 90 

A - Hur länge hade ni haft systemet? Jag vet inte om jag frågade det. 91 

 92 

IP3 - Du, jag tänkte på det innan du ringde men jag är lite osäker. Men det kanske har varit i... 93 

Ja gud. Kan det vara fem år kanske, någonting sånt nu? Det går så himla fort, tiden. Ja, fyra-94 

fem år skulle jag gissa på. 95 

 96 

A - Ja, okej. Och kommer du ihåg om du var inkluderad i implementationsprocessen, det vill 97 

säga när organisationen bestämde sig för att skaffa ett Sharepoint-system och installera det, 98 

kommer du ihåg om du var inkluderad i den processen, tillfrågad lite vad du hade för 99 

önskemål och så eller var det någonting som sköttes vid sidan om, och sen så fick du använda 100 

systemet efter att det var implementerat? 101 

 102 

IP3 - Mm. Vi.. Ja jag var med i själva projektet, inte ur ett användarperspektiv utan på den 103 

tiden så var det min avdelning som skulle köra själva plattformen, så. Ur ett tekniskt 104 

perspektiv så var jag och resurser från mitt team med, men vi hade också med representanter i 105 

projektet från de olika avdelningarna för att få tycka till och så. Så vi hade med representanter 106 

från R&D, vi hade representanter från HR, alltså från lite olika avdelningar. Kanske inte alla 107 

var representerade men de allra flesta avdelningarna var representerade. 108 

 109 

A - Så alla hade något sätt att ge input på så att säga? 110 

 111 

IP3 - Ja, asså folk samla in liksom en kravbild av hur behovet såg ut liksom, ute i 112 

verksamheten. Och för att försöka uppfylla dem så långt det var möjligt. 113 

 114 

A - Vilken påverkan har du upplevt att det har haft på systemets effekt på organisationen och 115 

dina kollegor och så, att folk var inkluderade. Tror du att det gjorde skillnad? 116 

 117 

IP3 - Eh, ja. Det gjorde det. På både gott och ont, om jag får säga så. Vilket kanske är lite 118 

udda. Vi valde att... Att vi valde Sharepoint, det uppfyllde våra krav och så. Men vi valde 119 

också att vara verksamheten väldigt mycket till lags för sina olika krav, vilket gjorde att vi 120 

fick göra mycket speciallösningar inom Sharepoint-plattformen. 121 

 122 

A - Ja just det ja. 123 

 124 
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IP3 - Vilket gjorde att våra... användarna runt om organisationen blir säkert glada, iallafall för 125 

stunden, men problemet sen var ju att det blev väldigt tungt att uppgradera plattformen. Just 126 

för att vi hade mycket egenutvecklade bitar i det hela. Så, så tittar man så så har vi ju lite 127 

grann backat och gått så mycket på standardlösningar som möjligt, och upplever egentligen 128 

ingen... att de är mer missnöjda över verksamheten på grund av det eller så. 129 

 130 

A - Men det har blivit mer komplext att underhålla och så som resultat. 131 

 132 

IP3 - Ja, asså har du gjort mycket specialanpassningar och det bygger på en standardplattform 133 

så blir det väldigt tungt och det blir väldigt tunga projekt att hänga med i nya 134 

versionsuppgraderingar. Då all egen kod måste verifieras och byggas om, och det görs om och 135 

så vidare. Så att bygga så mycket, asså, på standardplattformen i sig är väl det vi väl mer har 136 

gått mot helt enkelt. För att snabbare kunna... Snabbare och enklare kunna uppgradera liksom, 137 

det behöver inte bli ett jätte jättestort projekt utan vi kan enklare uppgradera helt enkelt än vad 138 

vi kunde innan. 139 

 140 

A - Har dina arbetsuppgifter ändrats någonting sedan systemet kom till, såg de annorlunda ut 141 

innan och efter implementationen? 142 

 143 

IP3 - Nej. Det tror jag inte nej. 144 

 145 

A - Så du arbetar på samma sätt, det är bara ett annat system som du kopplar upp dig mot så 146 

att säga, men annars så ser det likadant ut? 147 

 148 

IP3 - Ja, det är lättare idag att dela med sig av dokument, det är lättare idag att, att... att, ja 149 

med versionshantering och sådana saker som vi inte hade innan. Att man får en bättre bild 150 

över... det är lättare att återställa dokument och sånt. 151 

 152 

A - Mejlades det mycket innan eller hur delade man med sig tidigare? 153 

 154 

IP3 - Hur vi delade med oss tidigare? Det var nog mycket över mejl istället för att skicka 155 

länkar. 156 

 157 

A - Okej. Då undrar jag, för lite det vi undersöker är ju också bakomliggande faktorer till 158 

användares upplevelser, lite hur man har accepter systemet och så. Jag undrar hur din syn på 159 

systemet var från start, var den positiv eller kände du att det var negativt, såg du fram emot 160 

det? Hur var din syn? 161 

 162 

IP3  –  Jag var nog positivt för det jag hade var så dåligt. Det var så gammalt och så 163 

ihopplockat så det fanns ett stort behov vilket då gjorde att det var rätt så hyffsat enkelt att 164 

sälja in det, det behövdes göras ett lyft helt enkelt. Så jag var positiv, det var jag.  165 

 166 
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A - Ok. Så du accepterar systemet i dagsläget då? Du tycker fortfarande att det är ett bra 167 

system så att säga? 168 

 169 

IP3  –  Ja, visst alla system har sina nackdelar men överlag tycker jag att det är ett bra system 170 

ja. 171 

 172 

A - Vad tror du har skapat din positiva syn på systemet? Är det för att det är helt enkelt bättre 173 

än det förra eller? 174 

 175 

IP3  –  Ja, det kan man väl säga. 176 

 177 

A - Ah, okej. Hur upplever du att dina kollegor ser på systemet? Är det en positiv bild "all-178 

around" så att säga eller är det lite blandat? 179 

 180 

IP3  –  Jag upplever att de flesta är positiva, dock att man tycker det är lite svårt att hitta. Så 181 

det är väl det.  182 

 183 

A - Varför är det svårt att hitta då? Finns det inga sökfunktioner eller?  184 

 185 

IP3  –  Vi håller på att jobba på det faktiskt, absolut har vi sökfunktioner det har vi. Men dem 186 

kan jobbas på att bli bättre. Det pågår faktiskt ett projekt nu där de tittar över detta. Så bättre 187 

sökfunktioner. 188 

 189 

A - Japp, vi går vidare. Hur upplever du att det är att jobba med systemet? Som du sa då vi 190 

har varit inne på det lite innan men det är positivt även fast det har sina brister? 191 

 192 

IP3  –  Ja det tycker jag. 193 

 194 

A - Har du upptäckt några fördelar med systemet, några kanske oväntade fördelar eller så som 195 

du inte hade tänkt dig? 196 

 197 

IP3  –  Oj, det har jag ju säkert men jag kommer ju inte på... Ja men det var väl sådana här 198 

grejer som kanske jag inte tänkte på från början iallafall just den här att man kan, nu använder 199 

vi ju det som intranät också så det är ju också mycket bättre med den sociala biten, men just 200 

att man kan följa ett dokument när det uppdateras. Att få notifiering att ett dokument har blivit 201 

uppdaterat, sådana saker.  202 

 203 

A - Ok, har du upptäckt några nackdelar med systemet som du inte väntade dig? 204 

 205 

IP3  –  Nej, det tycker jag inte. Det är ju isåfall, det stödjer ju bäst Internet Explorer ju, så det 206 

är ju inte helt ihop beroende på vilken webbläsare du kör.  207 

 208 
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A - Ja det är fortfarande kompatibiliteten med allting egentligen.. 209 

 210 

IP3  –  Ja precis, det är väl också det faktiskt som, vi har många Linux-användare på 211 

[FÖRETAGSNAMN]  och många som kör Mac och så vidare. Så det är väl någonting som 212 

man är lite... ja. 213 

 214 

A - Okej, bra. Då har vi några fördelar och nackdelar som vi har identifierat utifrån case-215 

studies som har gjort tidigare och litteratur och såhär. Så jag tänkte att vi går igenom dem en 216 

och en så får du helt enkelt ge ett svar om det passar in på din upplevelse av ert system då. Så 217 

om vi börjar med fördelarna. Upplever du att systemet har lett till högre produktivitet för din 218 

del? 219 

 220 

IP3  –  Ja, det tycker jag. 221 

 222 

A - Att det blir mindre slarv och fel, mindre fel på grund av mänskliga faktorn så att säga. 223 

 224 

IP3  –  Nej det vet jag inte, det tror jag inte. 225 

 226 

A - Inget sådant heller att man kanske inte råkar radera filer av misstag eller något sådant. Det 227 

brukar vara en sådan sak. 228 

 229 

IP3  –  Ja kanske, jo det är klart. Tänker man så är det enklare att återställa i detta system än 230 

vad det var i det äldre systemet. 231 

 232 

A - Så det är enklare att hämta sig från fel och misstag och så. 233 

 234 

IP3  –  Ja. 235 

 236 

A - Ok. Mindre söktider efter dokument? 237 

 238 

IP3  –  Om vi kan bli bättre så är det nog ja. Fast vi kan bli ännu bättre. 239 

 240 

A - Ok. Mindre tid spenderad med dokument? 241 

 242 

IP3  – Det är nog ungefär samma tror jag. 243 

 244 

A - Samma okej. Enkel migrering av filer, till exempel att filer man har på filer kan migreras 245 

direkt till systemet eller så. 246 

 247 

IP3  – Ja, det är rätt så smidigt ja. Absolut. 248 

 249 

A - Information är tillgänglig direkt vid behov. 250 
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 251 

IP3  – Ja. 252 

 253 

A - Systemet ligger alltid uppe och så? 254 

 255 

IP3  – Japp. 256 

 257 

A - Bättre kvalité på ditt arbete? Upplever du att det har förbättrats? 258 

 259 

IP3  – Ja, kanske lite. 260 

 261 

A - Bättre monitorering av vem som har gjort vad, alltså att man kan hålla koll på vem som 262 

har uppdaterat vilket dokument och sådär. 263 

 264 

IP3  –  Ja, jo men det finns det. Ja absolut. 265 

 266 

A - Okej. Då har vi ett par nackdelar också som förs med av ett sådant här system då. Så då 267 

tänkte vi gå igenom dem också. Ökad komplexitet av dina arbetsuppgifter? 268 

 269 

IP3  –  Det vet jag inte om jag håller med om. Om systemet skulle medföra det? Ökad 270 

komplexitet? 271 

 272 

A - Ja, på något sätt. 273 

 274 

IP3  –  Nej det tycker jag inte. 275 

 276 

A - Nej, okej. Skulle du säga att det är mindre komplexitet på arbetet eller på arbetsuppgiften? 277 

 278 

IP3  –  Jag skulle säga att det är, nej men det är ingen större skillnad där tycker jag egentligen. 279 

Från att inte ha något system om jag mer tänker på mitt förra system så är det mer att det blir 280 

samlat liksom. Så nej, inte ökad komplexitet det tycker jag inte. 281 

 282 

A - Nä, okej men det är jättebra. Hårdvara behöver uppdateras och sådär? Att ja, servern 283 

behöver uppdateras eller något sådant? 284 

 285 

IP3  –  Den märker vi inte om vi tittar på användarperspektivet så märker inte vi så mycket av 286 

det över huvud taget så att säga. Det är något i bakgrunden. 287 

 288 

A - Det är ingenting som skapar tid då systemet ligger nere eller så för er? 289 

 290 

IP3  –  Det är såpass lite iså fall och då görs det iså fall på helgen när ingen jobbar, så det är 291 

inget som stör verksamheten. 292 
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 293 

A - Okej men det är ju jättebra. Begränsat minnesutrymme, det är kanske något som ni inte 294 

märker av heller eller? Kan man ladda upp hur mycket som helst? Utan att ha några tankar på 295 

filstorlek? 296 

 297 

IP3  –  Nej, vi har inga problem med det. Inte än så länge. Nej det har vi inte, vi har säkert 298 

skalat systemet efterhand som att verksamheten har vuxit och behovet har vuxit och så vidare 299 

så har vi försökt hänga med skalmässigt sådär. 300 

 301 

A - Okej. Kostnad. Har kostnad av systemet påverkat dig känner du på något sätt? 302 

 303 

IP3  –  Nej, inte mig personligen så. Nu sitter jag på IT så att kostnad, ja så tillvida att vi tar 304 

kostnad från licenser och personal som jobbar med systemen ju. Men något 305 

administratörsperspektiv: våran tidigare lösning byggde på open-source så visst, en större 306 

kostnad än tidigare ja. 307 

 308 

A - Okej. Flaskhalseffekt, det är nämligen så att det beskrivs ofta i en större organisation när 309 

man har någon som är dokumentansvarig eller så, så brukar man ha någon som accepterar 310 

dokument eller accepterar dem för publikation i systemet innan dem kan bli tillgängliga till 311 

alla andra. Vilket då i en större organisation kan skapa en flaskhalseffekt där dokumenten 312 

måste gå igenom en sådan här check. 313 

 314 

IP3  –  En godkännandeprocess liksom, nej vi kör inte en flaskhals på ett ställe så då gör vi 315 

det själva liksom. Men jag försöker inte bygga in en tröghet så får vi backa om det blir fel 316 

istället. 317 

 318 

A - Ja okej. Manuell uppdatering av dokument med länkar. Det vill säga om ett dokument 319 

länkar till ett annat eller sådär, och sedan så ändras dokumentet som är länkat till så måste 320 

man manuellt gå in i det andra dokumentet och ändra länken så att säga. Finns det någon 321 

funktionalitet för det eller är det något som händer som kan störa en? 322 

 323 

IP3  –  Det vet jag faktiskt inte. Det är inget jag har haft problem med. Jag tror nästan de har 324 

ett stöd för det, att hålla länkar uppdaterade. Men jag är lite osäker på det. 325 

 326 

A - Okej. Informationssäkerheten blir svårare att säkerställa, inte svårare kanske men det blir 327 

nya utmaningar med informationssäkerhet beroende på hur det förra systemet såg ut. Är det 328 

något ni har fått tänka mer på eller sådär? 329 

 330 

IP3  –  Som sagt, de här möjligheterna som är dokument som innehåller känslig information, 331 

det gör vi i dem fallen som det behövs. Men vi börjar i den öppna änden så att säga. Väldigt 332 

mycket tillgängligt för alla. 333 

 334 
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A - Okej. Följa upp med utbildning på grund av komplexitet, alltså att man får utbilda väldigt 335 

många inom organisationen i hur man använder systemet och så. Är det något ni har fått 336 

erfara? 337 

 338 

IP3  –  Ja. Så är det. Det har varit både en support som jobbar med att supportera 339 

verksamheten på olika sätt och vi har olika utbildningar och så. Så jo, det behövs. 340 

 341 

A - Okej bra. Det var sista frågan jag hade på mitt papper här. Så jag tänkte fråga om det finns 342 

någonting mer som du har tänkt på, om du tar någon sekund och reflekterar om det finns 343 

någon annan nackdel eller utmaning med systemet som du har tänkt på någon gång som har 344 

dykt upp. 345 

 346 

IP3  –  Utmaningar finns det säkert men.. Jag upplever att det är en plattform som hela tiden 347 

vidareutvecklas och förbättras liksom kontinuerligt så många utmaningar som fanns innan 348 

liksom har försvunnit. Det är ju det här med liksom plattforms och beroenden med 349 

browserstöd och sådant här jag tror det är en del som inte tycker om att starta på och sådär. 350 

Men överlag tror jag att de flesta är nöjda faktiskt så nej, jag kommer nog inte på något 351 

speciellt här. 352 

 353 

A - Ja men då var det allt vi hade. Vi tackar så jättemycket för hjälpen.   354 
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Bilaga 5 –Transkribering IP4 

Roll – Verksamhetssystemansvarig 

Datum – 9 maj 09.00 – 09.30 

 

A genomför intervjun 

IP4 är Informantprofil 4 (intervjupersonen) 

 
 Här startas intervjun 
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A - Om vi kan börja med, kan du berätta lite om dig själv. Vad du jobbar med, roll du har, 1 

ansvarsområde och så. 2 

 3 

IP4 - Jag jobbar då inom en avdelning som heter verksamhetssystem och jag tillsammans med 4 

min chef arbetar med arbetsmiljöfrågor, yttre miljöfrågor, brandskydd, 5 

dokumenthanteringssystem, underhållssystem. Ja, den typen av frågor. Det är just det den här 6 

rollen som dokumenthantering är väl då som vi införskaffade det här systemet AM System. 7 

Vi har också en motsvarande från AM som ett underhållsystem. Min roll är ansvarig för 8 

verksamhetens system. 9 

 10 

A - Och dem samverkan då dem systemen? 11 

 12 

IP4 - Nej de gör de väl egentligen inte utan det är separata delar. Så att underhållssystem är 13 

den del, AM dokument är en del och avvikelsehanteringssystem hanterar bara reklamationer 14 

och andra avvikelser separat men däremot AM dokument och AM avvikelse kan man få en 15 

samverkan i systemet. Men AM underhåll är helt separat kan man säga. 16 

 17 

A - Okej japp. Hur ser din bakgrund ut? Vart har du gått i skola och sådär? 18 

 19 

IP4 - Jag har gått Skogsmästarskolan en gång i tiden på 1991 då det hette Mälarskog som var 20 

fyra sågverk. Sen har det här företaget växt så 1997 så fusionerade vi med Mellanskog och 21 

bildade Mellanskog som är dubbelt så stort. Under den perioden hade vi 10-11 22 

produktionsenheter då. Sen 2003 fusionerade vi med Aschi Domä och bildade 23 

[FÖRETAGSNAMN]. Så jag har jobbat länge då och jobbar framförallt med den här typen av 24 

frågor då, först lokalt på en av våra enheter och sen har jag suttit centralt och jobbat på hela 25 

koncernen. 26 

 27 

A - Okej. Så hur länge har du arbetat då totalt ungefär inom företaget? 28 

 29 

IP4 - 1994/1995. 30 

 31 

A - Hur såg dina arbetsuppgifter ut innan ni tog in det här AM System? Såg de annorlunda ut? 32 

 33 

IP4 - Saken var det att vi var ganska tidigt ute man kan säga att det var i slutet på 90-talet så 34 

hade vi ett system för mail som hette Lotus Notes. Och i Lotus Notes lät vi bygga då ett 35 

dokumenthanteringssystem och ett underhållssystem. Det fanns med då, så vi hade, ja det var 36 

kanske redan '98 som vi hade det systemet på plats och efter det då i samband när vi 37 

fusionerade med Aschi Domä då så valde man att inte ha kvar Lotus Notes. Så då stod vi där 38 

och vi hade ungefär sen fem år tillbaks jobbat med ett dokumenthanteringssystem och 39 

underhållssystem i webben då, eller i den här miljön och så för våran del måste vi hitta något 40 

alternativ. Det var då jag skannade över liksom tittade vad finns det för någonting som skulle 41 

kunna fungera för oss. Vi ville ju ha ett som är framförallt enkelt och användarvänligt och det 42 

var det som har varit huvudkravet på systemet och fastnade för AM Systemet. Vi tog in 43 
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offerter från fem-sex olika leverantörer och träffade tre-fyra stycken också och tittade på deras 44 

system så blev det AM System. Så det var ganska länge sedan jag inte jobbade i ett sådant här 45 

system kan man säga. 46 

 47 

A - Ja precis, men hur har systemet förändrat, inte just AM System utan det tidigare systemet, 48 

det första ni tog in, hur blev dina arbetsuppgifter förändrade när ni tog in det? Jag antar att det 49 

blev lättare eller? 50 

 51 

IP4 - Ja det blev det absolut. Det blir ett lyft, tidigare så fanns allting i pärmar. Det var enligt 52 

ISO-9000 och ISO-14000 och det är vi fortfarande men vi har inte 9000 kvar. Det vart ju ett 53 

pärmsystem och det där att se till att rätt dokument fanns på rätt plats ute i produktionen och 54 

så vidare det var väldigt svårt att få att fungera i praktiken. När man fick den här typen av 55 

system då, antingen på en egen server eller webbaserat där alla har tillgång till aktuella 56 

dokumentet oavsett var och en befinner sig, kan ha en större aktualitet i det hela. 57 

 58 

A - Och när det här systemet, vad hette det första sa du? 59 

 60 

IP4 - Qnova hette det som låg i Lotus Notes som man kan bygga upp databaser. 61 

 62 

A - Okej ja, så när det här Lotus Notes-systemet byggdes själva dokumenthanteringsbiten, var 63 

du inkluderad i den processen eller var det något som hände utanför? 64 

 65 

IP4 - Då var jag med. Så jag tog in en konsult så tog vi fram kraven på hur det skulle fungera, 66 

vad vi ville få ut av ett sådant här system, vad liksom behöver vi ha. 67 

 68 

A - Tog ni då in krav från andra i organisationen eller var det något som sköttes utanför alla 69 

andras..  70 

 71 

IP4 - Vi tog fram ett underhållssystem parallellt, samtidigt kan man säga, just när det gäller 72 

dokumentsystemet var det ganska enkelt kan jag tycka då. Sen vart det bättre och bättre i och 73 

med att vi hade den konsulten vi anlitade så kunde vi nyttja även fortsatt för att förbättra 74 

systemet. Grunddelen var ju ganska enkel då vi implementerade en standardlösning, i Lotus 75 

Notes finns det enkelt för hur man skapar ett dokumenthanteringssystem, det fanns ju redan 76 

då, så det var ett ganska enkelt projekt. Det som var mer avancerat där vi tog in de som 77 

jobbade rent praktiskt med det var framförallt underhållssystemet där vi tog in 78 

underhållsansvariga på alla våra enheter och tog in arbetsgrupp att arbeta med då det är 79 

mycket mer komplext. Ett dokumenthanteringssystem på den tiden var inte så otroligt 80 

komplext. 81 

 82 

A - Nä precis, okej. Vilken påverkan tror du det hade på systemets effekt att du var inkluderad 83 

i implementationsprocessen, kände du att du fick sätta någon typ av personlig prägel eller var 84 

det mer konsulterna som gjorde sitt? 85 
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 86 

IP4 - Det var både ge och ta, konsulterna hade erfarenhet hur det sett ut på andra ställen och 87 

jag kom med min input så det vart ju både och. Det vart ett väl fungerande och bra system, 88 

Lotus Notes är väldigt stabilt, det fungerar och så är det. Det var väl att man fick en positiv 89 

syn på ett stabilt system som fungerar. Det gjorde det enklare när vi fusionerade att vi redan 90 

hade det här banat att detta system fungerar, det är inga buggar och saker. Det är enkelt och 91 

funktionellt vilket har varit kärnan. 92 

 93 

A - Okej. Hur ändrades dina arbetsuppgifter då efter att systemet kom till? 94 

 95 

IP4 - Det är väl egentligen ingen skillnad så, alltså, jag har inte upplevt som att man jobbar 96 

inte liksom mycket utan hos oss är det så att när det gäller dokument och så vidare har ju varit 97 

min syn hela tiden att dokument skapas ute i organisationen så ofta är det första man eller 98 

arbetsledaren som tar fram de på våra enheter där en platschef godkänner de. Jag är inte 99 

inblandad i den processen utan det gör man själv. Det jag har tagit fram är mer centrala 100 

dokument att såhär ska vi göra och sen så omsätter man det lokalt ute på enheterna. Sen blir 101 

det de facto att vi har haft tanken att man har börjat på en enhet där man fått bolla, när vi 102 

byggde upp systemet från början på en av våra produktionsenheter då så blev det en modell 103 

som blir lätt när man kommer till nästa enhet och: kan inte ni lägga in det här systemet också? 104 

Såhär gjorde man på enheten i Nyby till exempel, då är det väldigt lätt att titta på hur de har 105 

gjort det och att det här var ju bra och då blir det väldigt lika på våra enheter. 106 

 107 

A - Ja just det.. 108 

 109 

IP4 - Utan att man för den skull går ut och säger att såhär ska det se ut, men på något sätt blir 110 

det ändå men såhär skulle man kunna göra ja men det verkar ju bra. Det är den synen jag har 111 

försökt att man ska känna, att det är något vi har tagit fram så det inte blir någonting som 112 

kommer uppifrån av någon annan liksom. Det är ju dem själva som ska leva med dem 113 

dokumenten. 114 

 115 

A - Exakt ja. Din syn på AM System från start var positiv, det stämmer? 116 

 117 

IP4 - Japp. 118 

 119 

A - Hur var din syn på Lotus-systemet från början alltså innan det kom till, hade du en positiv 120 

syn på det från början? 121 

 122 

IP4 - Ja det hade jag, men att det blev så bra beror på så mycket annat. I det här fallet så var 123 

det rätt person, en enskild person som byggde systemet som gjorde det väldigt bra. Så det går 124 

att göra det mycket stökigare, jag har ju sett andra exempel som inte har blivit så bra. Det är 125 

personberoende. Det blev bra, hur mycket som var slumpen vet jag inte. Jag tror det som var 126 

det viktiga var att det framförallt skulle vara enkelt, att det skulle upplevas som lättanvänt av 127 



Elektroniska dokumenthanteringssystem och slutanvändaren Berg och Macsotay 

 

 

71 

 

användarna, är det så att det inte är det och det är alldeles för komplext arbetar man inte så bra 128 

med systemet. Det ska kännas enkelt, ett lågt steg att lägga in ett dokument. 129 

 130 

A - Just det ja, så du tror att acceptansen har varit ganska hög för att användandet av systemet 131 

har varit enkelt? 132 

 133 

IP4 - Ja det tror jag. 134 

 135 

A - Okej. Tycker du att systemet har uppnått sin fulla potential då om vi ser till det nuvarande 136 

systemet AM System eller finns det saker som kan komma till? 137 

 138 

IP4 - Ja det finns ju alltid förbättringssaker och det är ju det som jag tycker har varit bra med 139 

AM System om vi ska prata om det systemet för det är det vi har haft nu och det är att man 140 

har varit lyhörda för att komma in på synpunkter och man har kunnat vara lyhörda för att man 141 

för in de här som förbättringar, att systemet har utvecklats. AM System ser ju inte alls 142 

likadant ut som när vi då körde igång med det här 2004-2005, det har ju utvecklats under de 143 

här åren, det utvecklas ju hela tiden. Jag är säker att det är så här på andra företag som har ett 144 

system, de kommer in med idéer att kan ni inte göra såhär så har nästa version mycket av det 145 

vi efterfrågade. Det jag också tycker har varit bra med dem är att det är lätt att bygga in en 146 

väldigt stor komplexitet eftersom det finns ofta som programmerare många möjligheter att 147 

man kan göra såhär och såhär och risken är då att man tappar en del av den grundläggande 148 

användarvänligheten så det gäller ju att lägga sig på rätt nivå där, det är inte alltid att man ska 149 

ta in allt. Så är det. Men jag tycker hittills att det har fungerat på, på rätt nivå så att säga. 150 

 151 

A - Okej ja men det är ju bra. Hur tror du att dina kollegor ser på systemet? Dem tycker också 152 

att det är enkelt att använda och så? 153 

 154 

IP4 - Dem som använder systemet ute på våra produktionsanläggningar tycker att det 155 

fungerar, de upplever att det fungerar bra, där vet man att där ligger all information. Det är ju 156 

viktigt att man alltid hänvisar ditåt också, så att alla inser att det är där man ska in och leta 157 

först och så är det, att man inte börjar söka runt på andra ställen utan in där först, hittar man 158 

inte där då kan du börja arbeta på andra ställen. Eller påminna någon som då inte lagt in sitt 159 

dokument där att lägga det där. 160 

 161 

A - Användarna av systemet har de fått en utbildning i systemet också? 162 

 163 

IP4 - Ja det har de fått, det är en enkel utbildning där man egentligen går igenom hur man 164 

skapar och godkänner dokument. De flesta användare som arbetar ute har läsbehörighet till 165 

alla dokument, de kan inte ändra något men de kan skriva ut och se dokumentet då. Man är 166 

arbetsledare, förman eller platschef eller om man jobbar såhär som ansvarig för miljö- och 167 

ledningssystemet eller kvalitetssystemet att de går också in och skapar nya versioner och nya 168 

dokument. Däremot kan alla tycka till om ett dokument som de anser är fel och så vidare, 169 
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göra en kommentar. Det har alla möjlighet att göra. Men det är liksom ingen inloggning för 170 

att läsa dokument utan allt är uppe, är du innanför våran brandvägg kan du se alla dokument i 171 

princip. 172 

 173 

A - Okej. Har du upptäckt några, för dig, oväntade fördelar med systemet? 174 

 175 

IP4 - Jadu, problemet är för mig då jag har jobbat så länge med den här typen av system, man 176 

skulle egentligen ha kommit in lite senare om man säger så för att se, det är ju det här som 177 

man är van att jobba i. Inga oväntade fördelar ser jag inte iallafall. 178 

 179 

A - Japp. Har du upptäckt några oväntade nackdelar eller utmaningar med systemet? 180 

 181 

IP4 - Som jag upplever så finns det en, det kan jag tänka mig att det är på flera ställen, vad 182 

ska man lägga var. Vi har även ett intranät, och där har man kanske på informationssidan har 183 

lagt ut mycket av sina dokument fast då kanske det hade varit bättre att lagt dem i AM 184 

dokument och sen länka till informationssidan. Så där kanske, vad ska ligga var. Det är den 185 

diskussionen man ska ha i ett tidigt skede när man bygger upp ett sådant här system, vad har 186 

vi på intranätet, vad har vi på dokumenthanteringssystem och vad väljer vi att lägga ner på de 187 

här gemensamma servrarna, vad ska ligga var. Där kan det vara lite stökigt innan man får till 188 

det. 189 

 190 

A - Ja precis. Har ni då ett intranät som också har en dokumenthanteringsdel? Typ SharePoint 191 

eller så. 192 

 193 

IP4 - Den har inte det, inte som utvecklad på något bra sätt iallafall tycker jag alltså inte om 194 

man jämför med AM då som ett renodlat, vissa av de här policyerna lägger vi in nu i AM och 195 

gör så att användarna länkas in till AM även om man går in via intranätet. Det är väl som en 196 

risk när man bygger upp två parallella system. 197 

 198 

A - Okej, det är jättebra. Då har vi ett par fördelar och ett par nackdelar som vi har hittat i 199 

diverse litteratur och sådär. Så jag tänkte att vi går igenom dem så får du se om du känner 200 

igen dig i dem. Så om vi börjar med fördelarna: Har du märkt att systemet har lett till följande 201 

fördelar för dig då, helt hur du upplever det då, högre produktivitet? 202 

 203 

IP4 - Ja det tycker jag. 204 

 205 

A - Har du något sätt att utveckla det på? 206 

 207 

IP4 - Ja det är väl just det att man hittar snabbt det man letar efter, tidigare då skulle man ner i 208 

olika servrar eller leta i olika pärmar nu läggs dokument in här istället och då hittar det snabbt 209 

och det ökar ju produktiviteten. 210 

 211 
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A - Upplever du att det leder till mindre slarv och fel på grund av mänskliga faktorn? 212 

 213 

IP4 - Ja, när man använder systemet fullt ut så gör det ju det. 214 

 215 

A - Tror du det finns några funktioner för att till exempel om man råkar ta bort något av 216 

misstag att återhämta sig ifrån slarv och fel lättare? 217 

 218 

IP4 - Den ligger ju på leverantörens server, så det går ju att hitta, alla tidigare utgåvor av 219 

tidigare dokument sparas ju där, det finns ingen bortre gräns för den utan dem ligger ju kvar 220 

där. Tar man bort ett dokument då är det lite stökigare, det har hänt några gånger att vi har 221 

plockat bort dokument då får man be dem att plocka tillbaka dokumentet men det har gått allt 222 

för lång tid, mer än en månad, då är det svårt att få tillbaks dem. Så är det. 223 

 224 

A - Okej. Mindre söktider, det kunde du tänka dig? 225 

 226 

IP4 - Ja. 227 

 228 

A - Japp. Mindre tid spenderad med dokument? 229 

 230 

IP4 - Mindre tid spenderad med dokument? 231 

 232 

A - Jag tänker till exempel finns det någon inbyggd funktion att söka i dokument eller bara 233 

söka efter dokument? Så att man inte själv behöver bläddra igenom dokument manuellt för att 234 

hitta information man letar efter eller något sådant. 235 

 236 

IP4 - Det går ju att söka på fritext-sökning i själva dokumenten.  237 

 238 

A - Man kan det? 239 

 240 

IP4 - Ja. 241 

 242 

A - Skulle du säga att det har hjälpt för att man ska slippa leta manuellt efter information i ett 243 

dokument så att säga? 244 

 245 

IP4 - Ja det gör det ju. Absolut. 246 

 247 

A - Japp okej. Enkel migrering av filer? Det vill säga till exempel mailintegration, att man kan 248 

skicka filer från mailen direkt till systemet eller något sådant där?  249 

 250 

IP4 - Man kan ju inte skicka direkt från inne i systemet, man kan skicka iväg ett dokument 251 

som en publik länk eller som en PDF. Och den kan skickas vidare, så den integrationen finns 252 
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ju och den tycker jag räcker. Men mailintegration har jag inte märkt något av. Osäker om det 253 

finns i vårat system. 254 

 255 

A - Ja men det är bra. Just det, jag tänkte på det, är ert system installerat på en lokal server 256 

eller molnbaserat? 257 

 258 

IP4 - Den är extern, webbaserat. Sen vet jag inte om det är en molnlösning eller var gränsen 259 

för det är men den ligger på en server som leverantörer hanterar så de har back-up på allt. 260 

 261 

A - Okej. Information är tillgänglig direkt vid behov? 262 

 263 

IP4 - Ja. Om man är inne på våran brandvägg så är det det. 264 

 265 

A - Okej. Bättre kvalité på ditt arbete? 266 

  267 

IP4 - Ja det tycker jag. Det blir ordning och reda. 268 

 269 

A - Det blir ordning och reda? 270 

 271 

IP4 - Ja precis.  272 

 273 

A - Det är lättare att strukturera upp och sådär? 274 

 275 

IP4 - Ja. 276 

 277 

A - Okej. Bättre monitorering av vem som har gjort vad? Det vill säga, kan man se vem som 278 

har gjort vilken ändring och såhär? 279 

 280 

IP4 - Exakt vad som ändrades i dokumentet ser man inte, däremot ser man vem som skapat 281 

och godkänt dokumentet och när det gjordes. Exakt vad som gjorts av vem i dokumentet ser 282 

man inte. Idag är det så är det en ny version av dokumentet måste man kommentera vad 283 

ändringen är för något.  284 

 285 

A - Ser man vem som har gjort den kommentaren då? 286 

 287 

IP4 - Ja det gör man, det är good enough skulle jag säga. 288 

 289 

A - Så man kan säga att ni har arbetat in en egen version av att hålla kolla på vem som ändrat 290 

vad? 291 

 292 

IP4 - Ja, den som bara kan gå in och ändra är den som skapat och godkänt dokumentet. 293 

 294 
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A - Okej. Ja men då var de dem främsta fördelarna. Så då tänkte vi hoppa på nackdelarna eller 295 

utmaningarna, men vi går igenom dem och ser om det är någonting. Har du upplevt att 296 

systemet har skapat ökad komplexitet på dina arbetsuppgifter? Om vi tänker tillbaka till första 297 

systemet som du jobbade med, kände du att det blev mer komplext att arbeta med dokument? 298 

 299 

IP4 - Nej, nej.  300 

 301 

A - Okej. Motsatsen kanske? 302 

 303 

IP4 - Ja, men det är ju för att vi alltid haft som ledstjärna att det ska vara enkelt och 304 

funktionellt, allt annat har varit ovälkommande. 305 

 306 

A - Ja just det. Hårdvara som behöver uppdateras, är det något du har lidit av? 307 

 308 

IP4 - Nej. 309 

 310 

A - Mjukvara som behöver uppdateras? 311 

 312 

IP4 - Nej. 313 

 314 

A - Det brukar inte vara ett hinder? 315 

 316 

IP4 - Nej, i det här abonnemanget som vi har ingår uppdatering av systemet. 317 

 318 

A - Och det brukar ske smärtfritt, det är inget som påverkar er så att säga att servern ligger 319 

nere eller så? 320 

 321 

IP4 - Nej, det funkar bra. 322 

 323 

A - Okej, skönt. Begränsat minnesutrymme? 324 

 325 

IP4 - Nej. 326 

 327 

A - Inte tidigare med Lotus-systemet? 328 

 329 

IP4 - Det kommer jag faktiskt inte ihåg. 330 

 331 

A - Då kanske det inte var så jätte... 332 

 333 

IP4 - Nej då var det inte så som... Den låg i en minidator-miljö Lotus Notes så inte ens då var 334 

det något större problem med systemet. 335 

 336 
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A - Vad bra. Kostnad? Är det något som har varit ett problem, inköp av ny utrustning eller så? 337 

 338 

IP4 - Nej. 339 

 340 

A - Nej, va bra. Flaskhalseffekten - det vill säga att när man har en godkännandestruktur så 341 

har man ibland en eller ett par dokumentansvariga som står för godkännandet, och då kan det 342 

skapas en flaskhalseffekt när många dokument ska godkännas samtidigt i en stor organisation 343 

då. Är det något ni har upplevt? 344 

 345 

IP4 - Vi har ju inte, man kan ju lägga in en granska funktion så man har ett steg emellan innan 346 

det ska godkännas, men vi har valt att inte ha det. Man skapar och sen så finns det en 347 

godkännare oftast platschefen eller arbetsledare på enheten, så nej, det finns ingen sådan 348 

flaskhals. Det är nog mycket för att vi har valt att inte ha det via en sådan funktion att allt ska 349 

gå via mig, vi har inga sådana. 350 

 351 

A - Nej just det. Hur många är det ungefär som arbetar med dokumenthanteringssystemet hos 352 

er? Grovt uppskattat. 353 

 354 

IP4 - Totalt antalet användare som går in och jobbar i själva dokumenthanteringsdelen är 355 

kanske fem-sex gånger varje enhet, femtio till sextio personer totalt. 356 

 357 

A - Okej. Manuell uppdatering av dokument med länkar? Det vill säga om ett dokument 358 

länkar till ett annat eller sådär, och sedan så ändras dokumentet som är länkat till så måste 359 

man manuellt gå in i det andra dokumentet och ändra länken så att säga. Finns det något 360 

inbyggda funktioner för det eller har det skapat någon typ av problem? 361 

 362 

IP4 - Det finns en inbyggd funktion så det är det som är fördelen att skapar man en utgåva 363 

fyra exempelvis så kommer länken gå till den senaste utgåvan direkt. 364 

 365 

A - Ja men det är ju bra. Informationssäkerheten blir svårare att säkerställa? Då är tanken 366 

mellan fysiska och elektroniska dokument, för fysiska dokument är enkla då man kan låsa in 367 

dem i ett rum medan det är lite svårare att se vilka som har tillgång till elektroniska dokument. 368 

Är det något som har skapat någon typ av huvudbry för er? 369 

 370 

IP4 - Det har ju inte gjort det men vi har ju valt att ha det öppet innanför brandväggen så att 371 

säga, så alla som kommer innanför brandväggen som jobbar på en av våra enheter kan se 372 

dokumenten då. Det beror väl på att vi inte har några större affärshemligheter, som ett företag 373 

med hemligheter kanske man måste tänka mer på den saken. 374 

 375 

A - Just det, ja det är klart. Bra. Följa upp med utbildning och så på grund av komplexitet? 376 

Har användarna fått uppföljningsutbildning också efter den första utbildningen? Har det 377 

behövts? 378 
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 379 

IP4 - Det är egentligen så att de ringer mig. Sen så kör vi via delat skrivbord om de har frågor 380 

så får de gå in så kan jag guida dem igenom det helt enkelt. 381 

 382 

A - Är det tillräckligt mycket för att skapa, inte riktigt ett problem, men känner du att det är 383 

för mycket så att säga? 384 

 385 

IP4 - Nej, nej det rullar på.  386 

 387 

A - Om du tar någon sekund och reflekterar lite, finns det någon ny eller annan fördel eller 388 

nackdel som vi inte har nämnt här som har dykt upp lite i huvudet hos dig nu under intervjun? 389 

Något som du tänkt på? 390 

 391 

IP4 - Nej inte som jag kan komma på rakt upp och ner såhär. Så nej. 392 

 393 

A - Okej, då var det allt. Tack så mycket för hjälpen, fick många bra svar!394 
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Bilaga 6 –Transkribering IP5 

Roll – Kvalitetsansvarig 

Datum – 9 maj 10.00 – 10.30 

 

A genomför intervjun 

IP5 är Informantprofil 5 (intervjupersonen) 

 
 Här startas intervjun 
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A - Om du då vill börja med att berätta lite om dig själv [namn], lite var du jobbar, vilken roll 1 

du har och vilket ansvarsområde och så där? 2 

 3 

IP5 - Ja. Jag jobbar ju då som kvalitetsledningsansvarig numera. Så att jag har ju i grunden 4 

här varit med och gjort upphandlingen av just AM System, när vi skulle gå från, vi hade 5 

någonting som låg i Lotus Notes tidigare. 6 

 7 

A - Okej. 8 

 9 

IP5 - Och det var väldigt tungrott och svårt, svårhanterligt och det var liksom... Alla skulle 10 

nästan ha specialtillstånd för att gå in och göra saker i det så att... För eh, vad är det nu, 11 

tjugohundra-tolv så gjorde vi en upphandling och hittade då det här AM System. Som jag då 12 

har varit med, en i gruppen att utveckla det eftersom att det är ju ett system som man ställer in 13 

väldigt mycket själv. Man skapar sina egna mallar både för dokument och för 14 

ärendehanteringen och så va. Det är väl det jag sysslar med. Och jag jobbar ju i dag med att 15 

underhålla detta och se till så att folk följer beslut och så vidare med detta. 16 

 17 

A - Mm. Okej. Och hur ser din bakgrund ut, är det lite, var har du gått i skola och så där? 18 

 19 

IP5 - Jag har gått en gymnasieskola på tekniskt för trettio år sedan, så jag kom hit här till 20 

[företagsnamn] som lagerarbetare och har sen på olika sätt tagit lite olika ansvarsområden 21 

som har lett till att jag är där jag är idag. 22 

 23 

A - Jaja, mm. Har du varit där innan ni använde Lotus-systemet då också? 24 

 25 

IP5 - Förlåt, innan vi använde...? 26 

 27 

A - Lotus-systemet. 28 

 29 

IP5 - Nej, det var ju igång när jag kom hit. 30 

 31 

A - Ja okej. Hur länge har du då arbetat i organisationen tror du, lite grovt uppskattat? 32 

 33 

IP5 - På [företagsnamn] har jag jobbat sedan -99. 34 

 35 

A - -99? 36 

 37 

IP5 - Ja. 38 
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 39 

A - Mm. Bra. Och hur såg dina arbetsuppgifter ut innan ni tog in det här AM System då? 40 

Vad... Alltså arbetsuppgifterna som förhåller sig till system... dokumenthanteringen då. 41 

 42 

IP5 - Alltså jag har ju varit inblandad i kvalitén lite i periferin så att säga. Jag har suttit med 43 

på lite externa revisioner som... Jag var lagerförman kan man väl kalla det för, lagerchef, 44 

lagerförman under en period. Och under den perioden så började ju mitt arbete med att 45 

försöka säkra upp kvalitén där. 46 

 47 

A - Okej. 48 

 49 

IP5 - Och sen så har det ju lett till lite olika saker så att det. Exakt innan där... Men det har 50 

liksom smugit sig på kan man säga det här kvalitetsjobbet. 51 

 52 

A - Okej. Och var du då inkluderad i själva processen när AM-systemet togs in, alltså 53 

själva...? 54 

 55 

IP5 - Absolut. Yes. Det var jag och min chef och en kille till här. Eller förlåt, en tjej var det då 56 

ja. Som gick igenom ett par olika, och jag kommer faktiskt inte ens ihåg vilka andra vi hade 57 

som förslag, för att det här fastnade vi för. Så jag har varit i högsta grad delaktig i och 58 

ansvarig för att vi har kommit till att välja AM System. 59 

 60 

A - Och när var detta sa du? 61 

 62 

IP5 - 2012 i Oktober tror jag det var vi gick igång med det. 63 

 64 

A - 2012 ja. Vilken påverkan tror du det hade på systemet att du var med och implementerade 65 

det så att säga, fick du lägga till några egna personliga touches eller så? 66 

 67 

IP5 - Alltså... Ja jag har ju påverkat väldigt mycket, som sagt vi var tre stycken som gjorde 68 

upphandlingen, vi var tre stycken som satt och skapade alla våra ärenden, givetvis lite utifrån 69 

AM Systems mallar och så vidare. Men sett ifrån vad vi saknade i vårt föregående system, i 70 

hur svårhanterligt vi upplevde det, så... Så det har påverkat väldigt mycket hur det ser ut idag. 71 

 72 

A - Mm. Varför valde ni AM System? Ni tittade på ett par andra ändå. 73 

 74 

IP5 - Ja asså... Hmm. Eh. Nu minns jag ju inte alla liksom, turerna kring där, men det var ju 75 

framför allt det här att man kunde själv styra väldigt mycket över hur ärendena ser ut. Vilka 76 
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liksom, vilka fält och så vidare man vill ha med när man ska skapa olika ärenden och så. De 77 

andra upplevde vi då som lite svårare. Det var lite mer administratörers jobb att fixa. Det här 78 

kan man liksom... Ja vi upplevde det som väldigt flexibelt och det var väldigt viktigt för oss, 79 

att det skulle vara det. 80 

 81 

A - Okej. Mm. Kanon, jag ska kolla här, två sekunder bara. Just det, hur har då dina 82 

arbetsuppgifter sett ut efter att systemet kom till? Har det påverkat dina arbetsuppgifter 83 

någonting? 84 

 85 

IP5 - Ja det har det ju gjort, väldigt mycket eftersom att innan AM System så var jag inte 86 

ansvarig för kvalitetsledningssystemet. Utan det hade ju en annan kollega som i sin tur har 87 

gått vidare till andra arbetsuppgifter. Så att jag... Det var ju där i det språnget som jag tog över 88 

lite av ansvaret för det. Så att jag sysslade ju med kvalitet som en bisyssla innan, men nu är 89 

det ju min huvudsyssla så att säga. Se till att här fungerar. Sen har jag lite andra 90 

arbetsuppgifter, lite grann när tid finnes om man säger så. 91 

 92 

A - Mm, ja just det ja. Okej. Hur var din syn på systemet från start, alltså hade du en positiv 93 

syn på det redan från början, eller var det något som växte fram? 94 

 95 

IP5 - Jag tyckte det var väldigt bra, redan från start. Givetvis beroende på att jag var ju med 96 

och valde det så att säga. Vi tyckte det var väldigt bra. Där var många som tyckte det här var 97 

väldigt smidigt eftersom vi, som sagt, vi saknade lite av flexibiliteten i det gamla systemet. 98 

Och det var få som kunde det på företaget, nu är där fler som, som förstår sig på det så att 99 

säga. 100 

 101 

A - Och du känner fortfarande positivt för systemet och så? 102 

 103 

IP5 - Absolut, absolut gör jag det. 104 

 105 

A - Och då tror du att en stor del av detta är bland annat för att det, det är lätt att använda? 106 

Användarvänligheten är hög? 107 

 108 

IP5 - Det är väldigt, väldigt användarvänligt som vi upplever det ja. 109 

 110 

A - Okej. Ja, då ska vi se. Tycker du att systemet idag har uppnått sin fulla potential eller 111 

finns där andra saker som du har tänkt på, som du gärna hade lagt till så att säga? 112 

 113 
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IP5 - Alltså vi har ju haft lite förslag genom åren som vi har skickat vidare, och en del har väl 114 

kanske, till viss del kommit in. Nu kan jag inte direkt komma på någonting nu men, full 115 

potential når det väl aldrig förhoppningsvis. Det finns saker som går att förbättra, absolut. 116 

Men om du frågar mig vad så kan jag inte så på rak arm säga det direkt nu va. 117 

 118 

A - Nej, okej. Och hur upplever du att dina kollegor ser på systemet, har de också en positiv 119 

bild till det? 120 

 121 

IP5 - De allra flesta har det ja. Det de har som argument mot är ju mer vårt sätt att lägga upp 122 

våra ärenden, att det blir... En del upplever att det blir tungrott för det är så mycket som de 123 

tycker "ska jag behöva fylla i...?". Men det har ju inte så mycket med systemet att göra, utan 124 

det är ju hur vi har valt att lägga upp ärendena så att säga. Så att det... Jag tror nog att de flesta 125 

tycker att det är ett bra system. Om inte annat så är det ju så också att eftersom vi har, vi har 126 

säljare som inte sitter på vårt kontor utan sitter ute i Sverige, och även på andra ställen, de kan 127 

ju komma in i det här varifrån som helst eftersom att det är helt nätbaserat. Vi har ju liksom 128 

ingenting här hos oss. Och det är en klart positiv sak också. 129 

 130 

A - Så, allt som allt så tycker du att det är väldigt positivt: lättanvänt att arbeta med i 131 

dagsläget? 132 

 133 

IP5 - Absolut, ja. 134 

 135 

A - Okej, det är bra. Har du då upptäckt några fördelar med systemet som kanske var 136 

oväntade, om man ser till hur det förra systemet såg ut och sådär? 137 

 138 

IP5 - Nja, nej jag kan inte säga att jag har blivit överraskad av det för att jag tycker det 139 

fungerar så som jag fick uppfattningen att det skulle göra när vi gjorde upphandlingen alltså. 140 

 141 

A - Ja just det, du var ju med i implementationen också så du har ju- 142 

 143 

IP5 - Ja precis, så jag kan ju inte säga att jag direkt har blivit överraskad, varken positivt eller 144 

negativt på någonting utan det fungerar så som vi fick uppfattningen att det skulle göra om 145 

man säger så. Så våra förväntningar har infriats om vi säger så. 146 

 147 

A - Bra, då har vi ett par... för det pratar ju mycket fördelar med dokumenthanteringssystem i 148 

akademisk litteratur och såhär då, och sen så finns det då ett par nackdelar, eller inte 149 

nackdelar men mer utmaningar som har identifierats i olika fall då. Så jag tänkte att vi går 150 

igenom en efter en, så får du säga lite hur du känner igen dig i dem. 151 
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 152 

IP5 - Absolut. 153 

 154 

A - Har du märkt att systemet har lett till högre produktivitet, för dig då? Alltså, upplever du 155 

att det har lett till högre produktivitet? 156 

 157 

IP5 - Asså du tänker på företaget som sådant? 158 

 159 

A - Ja eller för... helt hur du upplever det. 160 

 161 

IP5 - [Suckar]. Usch, det var ju lite sådär. Inte sådär supersjälvklart, nej. Vi jobbar fortfarande 162 

med att få alla till att förstå nyttan av ett kvalitetssystem som sådant, så att. Användandet av 163 

kvalitetssystem generellt sett så tycker jag inte det har gjort jättestor skillnad, klart att det gör 164 

stor, klart att det gör skillnad, men inte så stor skillnad. Nu har ju inte vi någon produktion i 165 

den bemärkelsen så att vi ser det ju inte så men. Vi har ju blivit bättre. Och vi får indikationer 166 

från kunder att dem tycker vi handskas med våra reklamationer och sådant på ett bättre sätt, 167 

men vi är långt ifrån färdiga om jag säger så. Så lite bättre har det blivit, men inte så att vi kan 168 

slå oss för bröstet och vara nöjda, absolut inte nej. 169 

 170 

A - Mindre slarv och fel, på grund av den mänskliga faktorn då. Är det något du upplever att 171 

det har blivit? 172 

 173 

IP5 - Ja, det tycker jag att det har blivit. Vi börjar bli ganska bra på det där med korrigerande 174 

åtgärder så att vi slipper göra om saker och ting, eller samma fel iallafall. Så att det, ja absolut 175 

har det blivit bättre. 176 

 177 

A - Mm. Vad har ni då till exempel för korrigerande åtgärder, är det... Hur ser det ut? 178 

 179 

IP5 - Alltså i vår värld här så handlar det mycket om att skriva SOP, så att säga. Så att vi 180 

jobbar rutinmässigt lika oavsett vem som gör sakerna. Oavsett om man gör det varje vecka 181 

eller var sjätte månad, så, så har vi nedskrivna rutiner och så. Instruktioner på det man ska 182 

göra så att man kan gå tillbaka och titta. Det är väl en stor del i det hela så att säga. 183 

 184 

A - Okej. Mindre söktider? 185 

 186 

IP5 - Förlåt nu uppfattade jag inte... Mindre söktider? 187 

 188 

A - Ja precis. Mindre tider att söka efter dokument och sådär. 189 
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 190 

IP5 - Ja alltså det är mycket lättare att hitta i detta system än vi hade tidigare om det är så du 191 

tänker. Annars... Jo, det andra var mycket mer tungrott. Vi har ju också gått in för att inte ha 192 

så mycket dokumentation som vi hade i det gamla systemet, där var det nästan lite 193 

dokumentation för sakens skull. Vi försöker hålla oss till det som behövs och så fyller vi på 194 

när upptäcker en brist, istället för att skapa en massa som... Eller vi gjorde det från början, vi 195 

tog med det nödvändiga och sen så fyller vi på när det behövs så att. Det är betydligt lättare 196 

att hitta. 197 

 198 

A - Så den processen när ni implementerade detta systemet gjorde också att det blev mindre 199 

dokument att söka i. 200 

 201 

IP5 - Ja precis, ja. 202 

 203 

A - Bra. Mindre tid spenderad med dokument? Det vill säga, många såna här system har ju en 204 

funktion så att man kan söka i texten till exempel, i dokumenten, så det blir lättare att hitta 205 

precis vad det är man letar efter. Alltså även när man har hittat sitt dokument så att säga. Så 206 

att man inte behöver leta manuellt i varje dokument efter informationen. 207 

 208 

IP5 - Alltså, nu lägger vi mycket av våra dokument som vi lägger in i systemet här, det skriver 209 

vi i Word och Excel och lägger in dem som bilagor i dokumenten så att. Hittar man bara rätt 210 

dokument, sen har man ju hela liksom Office-sökningar och sånt till att hitta rätt stället så att. 211 

Jag vet faktiskt inte hur bra systemet är på det om jag ska vara ärlig. Men som sagt, vi 212 

försöker hålla nere dokumentationen så mycket som möjligt och på det viset så är det rätt 213 

mycket lättare att hitta nu. Och jag har inte upplevt att någon har klagat på att det är svårt eller 214 

så va, så jag får nog säga att det är bra att hitta i vilket leder till mindre tid spenderat. 215 

 216 

A - Okej, kanon. Då ska vi se, vad har vi mer... Där, just det. Enkel migrering av filer, med 217 

mejlintegration och så här. Är det lätt att - 218 

 219 

IP5 - Det är ingenting vi jobbar med direkt nej. Nej. Så det kan jag inte alls svara på hur det 220 

fungerar. Det jobbar vi inte alls med. 221 

 222 

A - Information är tillgänglig direkt vid behov? 223 

 224 

IP5 - Ja. Så länge man har en internetuppkoppling så har man all information man behöver 225 

därifrån. 226 

 227 
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A - Ja precis. Och det ligger alltid uppe och så, det händer aldrig att - 228 

 229 

IP5 - Alltid. Aldrig varit nere, ja det har väl varit någon gång planerade underhåll, men alltså 230 

nej. 231 

 232 

A - Det är inget ni har lidit av. 233 

 234 

IP5 -Nej vi har aldrig varit drabbade så att vi har haft någon brist i det så att säga, utan då har 235 

det varit som sagt, då har de haft någon, något stillestånd i en uppgradering på en helg, men 236 

det har vi aldrig blivit påverkade av så att säga. 237 

 238 

A - Okej. Bättre kvalitet på ditt arbete? Upplever du att det har förbättrats? 239 

 240 

IP5 - Absolut. Absolut. Ja. 241 

 242 

A - Har nu något exempel? 243 

 244 

IP5 - Nej, men det som är grejen då är att det är så pass enkelt att både lägga till nya 245 

dokument och så, så att man får det gjort snabbare. Har man ett system som är omständigt att 246 

jobba i så är det lätt att dra på det och skjuta på det för det är tungt arbete. Här är det väldigt 247 

lätt, har man bara väl skrivit liksom själva dokumentet, sen är ju hanteringen att få in det på 248 

plats så att publicera det för alla, det går väldigt fort så att själva kvalitetsjobbet som sådant 249 

går betydligt fortare. Och då blir också kvalitén liksom bättre, för man får det gjort. 250 

 251 

A - Okej. Större möjlighet till att se vem som har gjort vad? 252 

 253 

IP5 - Mm. Ja det är bra, det är loggning på det mesta. Så man kan se vad som har hänt så att 254 

säga. 255 

 256 

A - Upplever du att det hjälper, dig och andra? 257 

 258 

IP5 - Ja men det gör det ju givetvis, så att ibland så kan det ju vara viktigt att prata med någon 259 

som ja, om någonting har blivit fel och så men nu är vi inte så många som så att säga rent 260 

dokumenthanteringsdelen är vi bara ett par stycken som jobbar i så att säga. De flesta läser ju 261 

bara. När det gäller ärendehanteringen så är det ju annorlunda, och där är det ju viktigt att ha 262 

den här loggen. Så att man kan se om där är någon som systematiskt gör på ett sätt som det 263 

inte var tänkt så har man ju en chans att prata med den personen, och så vidare va. Så att den 264 

är jätteviktig i det långa loppet så att säga. 265 
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 266 

A - Okej. Bra, då har vi ett par utmaningar, eller nackdelar eller vad man ska kalla det som vi 267 

tänkte gå igenom också. Ökad komplexitet på arbetsuppgifter, är det något du har upplevt? 268 

Det kanske var tidigare, i förra systemet som det blev lite...? 269 

 270 

IP5 - Ja... Nej det kan jag inte säga. Nej det tycker jag inte. 271 

 272 

A - Nej. Tycker det är motsatsen, att det är mindre komplexitet? 273 

 274 

IP5 - Ja möjligen så, i så fall är det på det hållet. Sen tycker jag inte är så jättemarkant ändå, 275 

men det är väl snarare på det hållet iallafall. 276 

 277 

A - Okej. Hårdvara som behöver uppdateras, är det något ni har - 278 

 279 

IP5 - Inte i samband med AM System, nej. Eftersom att vi inte har det hos oss, det ligger ju 280 

liksom... Igen, det är bara - vi kan ha en platta, eller vi kan ha en telefon, eller vi kan ha en 281 

dator. Bara där finns en internetuppkoppling så hittar vi det ju så nej. 282 

 283 

A - Mjukvara som behöver uppdateras, är det något som - 284 

 285 

IP5 - Nej. Nej inte i detta sammanhang nej. 286 

 287 

A - Begränsat minnesutrymme. Att man inte kan ladda upp hur mycket som helst, är det något 288 

som ni har lidit av? Eller det finns tillräckligt? 289 

 290 

IP5 - Nej vi lider väl inte av det, vi lider väl mer av att vi har en dålig uppkoppling på vårt 291 

företag. Så att om alla sitter och jobbar samtidigt så blir det långsamt. Men det, inte annars 292 

nej. 293 

 294 

A - Okej. Kostnad, att det är höga kostnadsfrågor med såna system rent teknologiskt? 295 

 296 

IP5 - Nej. 297 

 298 

A - Nej, det är inget som ni lider av märkvärt? 299 

 300 

IP5 - Nej det tycker jag inte, utan det, ja den bedömningen där, liksom rent kostnadsmässigt 301 

den gjorde vi ju när vi gjorde upphandlingen och sen så har vi ju liksom hållit oss där så att. 302 

Nej, det har faktiskt blivit så att det har blivit bättre, ja egentligen så har det ju blivit bättre 303 
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kostnadsmässigt än vad det var ursprungligen med AM System. Tidigare så skulle man betala, 304 

köpa typ, ja man kunde ha ett visst antal ärenden av olika slag, och sen fick man köpa ett 305 

paket om fem stycken till och det kostade då per år och så vidare. Nu har de ändrat det så nu 306 

är det nästintill gratis att skapa nya såna ärenden så att. Där har de utvecklat det jättebra. Det 307 

enda man betalar för om man nu ska ha nytt så är det ju att om man vill utgå från en av deras 308 

mallar, eller så... Då kostar det en hundring. Men det är liksom en engångskostnad jämfört 309 

med att man hade abonnemang på dem tidigare så att. Det har ju faktiskt blivit billigare än 310 

vad vi utgick ifrån ursprungligen så att säga. 311 

 312 

A - Okej. Uppstår det någonsin någon flaskhalseffekt? Har ni någon godkännandestruktur 313 

eller så? För ibland så kan det va, om man har en eller två dokumentansvariga som ska 314 

godkänna dokument, så kan det bli att när det är många dokument som kommer samtidigt så 315 

blir där liksom en flaskhalseffekt. 316 

 317 

IP5 - Ja, det skulle man kunna tänka sig men vi har inte upplevt det, dels så är vi inte så 318 

många och vi sitter nära varandra rent fysiskt här och, och sen har vi ju faktiskt delvis 319 

medvetet försökt lägga så att vi inte jobbar med saker och ting samt- alltså att vi inte har, vad 320 

ska man säga, vi har inte revisionsdatum den sista december på allt om du förstår vad jag 321 

menar. Vi försöker sprida ut det så att vi liksom får de här olika dokumentationerna vid olika 322 

tidpunkter, så att det vem det nu är som råkar vara ansvarig för ett dokument inte får åtta 323 

stycken samtidigt och sen så ska olika personer godkänna det utan. Vi upplever inte det som 324 

ett problem i vår organisation. 325 

 326 

A - Hur många är ni ungefär som sysslar med dokumenthanteringssystemet? 327 

 328 

IP5 - Vi är... vi är egentligen två stycken som direkt jobbar, och sen har vi då ytterligare VD:n 329 

ovanför som godkänner och så lite grann. 330 

 331 

A - Mm. Okej. Manuell uppdatering av dokument med länkar, är det... Det vill säga, om ett 332 

dokument länkar till ett annat, och sen så ändras positionen där ett dokument ligger då, så 333 

måste man gå in och ändra det själv, själva sökvägen. Är det något ni har fått erfara eller det 334 

är inget som har varit uppenbarat? 335 

 336 

IP5 - Nej, för nu när du säger det så känner jag inte alls igen mig i det. Däremot så vet jag att 337 

vi byggde upp en sån här processkarta, ritade upp en processkarta ursprungligen där det var 338 

lite kopplingar i. Men vi har inte upplevt att det är ett problem så. 339 

 340 
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A - Nej, det är bra. Har ni upplevt att informationssäkerheten är svårare att säkerställa? I och 341 

med att med ett informationssystem där man kan komma åt det var man än är, så länge man 342 

har internetuppkoppling, så vet man inte riktigt vem det är som ser vad. 343 

 344 

IP5 - Alltså vi har inte märkt någonting, att det här skulle vara ett problem, nej. Så nej jag kan 345 

inte säga att vi har märkt något problem av det liksom utan... Det skulle ju vara om någon får 346 

tag i någon ja... Nej, ja alltså vi har inte märkt något intrång eller försök till eller någonting 347 

utan det fungerar nog rätt så bra. 348 

 349 

A - Vad bra. Följa upp med utbildning och sånt på grund av komplexitet, är det... Alltså, 350 

användarna av systemet, har ni fått någon utbildning i det och har ni fått någon 351 

uppföljningsutbildning i det eller sådär? 352 

 353 

IP5 - Ja, det är ju faktiskt så att det blir ju jag som håller i det rent internt här så att säga, så att 354 

det. AM System själv skickar ju ut en del, videos, per mejl då när de gör några nya nyheter 355 

eller uppgraderingar och så liknande och då går jag igenom dem och så. Så är det något som 356 

är viktigt för användaren så att säga, så håller jag det i samband med någon kick-off eller vad 357 

vi kan ha här där vi samlas allihopa så att. Det sköter vi lite själv. Men vi får mycket sån info 358 

via, eller från AM System själv med nyheter och så. Och det är bra, alltså små korta videos 359 

med små saker där det är tydlig information, så det är bra. 360 

 361 

A - Bra, då var det alla såna vi hade. Så jag tänkte om du tar någon, några sekunder och 362 

reflekterar lite, finns det några såna saker som inte har nämnts här som... Några fördelar eller 363 

nackdelar, som du har tänkte på själv? 364 

 365 

IP5 - En nackdel som jag kom att tänka på här under tiden vi pratade det är ju faktiskt deras, 366 

när man ritar processkarta i systemet, jag fick gå ifrån det och gick över till att göra det i 367 

Excel istället för att. Det är väl bra och så att rita det där i det, men det är jättesvårt när man 368 

ska ändra för att det är inte användarvänligt att ändra. Så det kan jag säga, där kunde varit en 369 

hel del förbättringar. Förbättringsmöjligheter i. Annars vet jag inte, nej jag tycker alltså... Nej 370 

jag tycker att det fungerar rätt bra. Sett ur systemets synvinkel så att säga. Sen har vi rent 371 

organisatoriskt att folk har svårt att ta till sig det här med att läsa dokumentation och så vidare 372 

va. Men det finns ju läskvittering och det är bra, för då kan man ju se att folk åtminstone har 373 

varit inne och tittat, sen kan man ju aldrig tvinga folk att läsa och komma ihåg men... Det 374 

möjligtvis, men jag tror att det har jag levt med i många år, även på min före detta arbetsplats 375 

där jag också var lite småinvolverad. Att hur mycket man än försöker så fixar folk, alltså man 376 

fixar det vid sidan om och så vet inget om att det är gjort och ingen vet att det fanns ett fel och 377 

så vidare. Så gör man inga långsiktiga förbättringar och... Alternativet att de tycker att de 378 
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skriver avvikelser men... Men det händer ingenting, från kvalitetsavdelningen då, man inte 379 

gör några åtgärder. Och det är väl kanske den i så fall, informationen utifrån vår sida där ut att 380 

nu har vi gjort det här och det här för att stoppa det här och det här felet så att säga så att det. 381 

 382 

A - Men har du upplevt att det har blivit bättre med AM System jämfört med det tidigare 383 

systemet? 384 

 385 

IP5 - Nej, alltså ja jag tycker att man använder det bättre ja för man förstår att man behöver 386 

använda det mycket bättre än tidigare, men fortfarande finns den här skepsisen mot att eh... 387 

Varför ska jag hålla på och skriva fel? Och framför allt det här varför ska jag skriva ett fel 388 

som jag själv mer eller mindre är skyldig till, för att man inte... När man inte jobbar med det, 389 

när man jobbar med det dagligen så ser man liksom vikten, vitsen med att "det var jag som 390 

gjorde felet denna gång", men om jag kunde göra det denna gång så kan någon annan göra det 391 

imorgon, då måste vi stänga den möjligheten då får jag ju skriva ett ärende så att vi kan gå på 392 

djupet med det här. Den tanken kanske inte slår andra, utan jag gjorde ett fel, så jag fixar det 393 

och så låtsas jag som att det inte hände. Det här med att man är rädd att man ska peka finger åt 394 

folk, och att man ska känna sig utsatt och sånt. Det är en utmaning kan man säga, som 395 

kvalitetsmänniska att försöka få folk till att förstå. Att det inte är vem som har gjort det utan 396 

att det är vad som har hänt som är viktigt så att säga. 397 

 398 

A - Vi tackar så jättemycket!  399 
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Bilaga 7 –Transkribering IP6 

Roll – IT-kommunikationsspecialist 

Datum – 16 maj 10.00 – 10.30 

 

A genomför intervjun 

IP6 är Informantprofil 6 (intervjupersonen) 

 
 Här startas intervjun 
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A - Om du vill börja med att berätta lite om dig själv? Var du jobbar, vilken roll du har, vilket 1 

ansvarsområde och så där? 2 

 3 

IP6 - Ehm... Ja, jag jobbar på, ja samma avdelning som [IP3] då på Information Systems. Men 4 

vi är i en annan grupp och jag ska beskriva min roll... Just nu, jag hjälper till med olika 5 

förbättringar på intranätet. Ja, jag har ingen så där specifik roll jag kan... IT-communications 6 

specialist är väl min titel men vi har inte så väldigt spikade roller här. Så att det, ja. Alltså det 7 

har ju... Jag har jobbat väldigt länge på företaget, jag har jobbat här sen -97. Så jag har ju sett 8 

dem tidigare systemen också då. Men det var väl för ett par år sen som jag började använda 9 

det här nya intranätet då, och då använde jag det mer som användare, just lägga upp 10 

information och lägga upp, ja då jobbade jag mycket med utbildning, internutbildning, att 11 

lägga upp ja mest sidor men även dokument. Som förklaringar till hur man använder våra... ett 12 

annat internt IT-system då. 13 

 14 

A - Okej. Hur var din bakgrund innan du kom till [F3], vad, var gick du skola och så där? 15 

 16 

IP6 - Ja jag har gått på Tekniska högskolan i Lund. Jag har gått teknisk fysisk. Innan dess har 17 

jag jobbat som, ja, patentingenjör på patentverket och teknisk skribent på [F1]. Och sen har 18 

jag jobbat länge som teknisk skribent, eller ett tag iallafall, på [F3] också. Sen -97 då, men sen 19 

har jag jobbat... Då jobbade jag nog mest i 10 år med vår externa webbplats. Sen har jag 20 

jobbat med utbildning då, internutbildning. Och nu sista åren är det mycket med intranätet, 21 

och det är det jag vill fokusera på nu, just nu. Hur man använder det, sen är jag väl inte den 22 

som använder det mest, och jag har inte gjort det heller tidigare, genom åren, men jag har ju 23 

alltid haft någon form av information och dokument som jag har sparat men... Det finns 24 

säkert, det finns många andra avdelningar som använder det mer just för dokumenthantering 25 

så det kan [oidentifierbart] att jag, jag själv använder inte det så mycket i mitt arbete. 26 

 27 

A - Nej, okej. Och dina arbetsuppgifter, har de ändrats någonting efter att ni fick det här nya 28 

systemet, om man ser till dokumenthantering? Har de förändrats alls eller är de likadana? 29 

 30 

IP6 - Ja det är klart, egentligen går det inte riktigt att jämföra för jag jobbade med helt, 31 

egentligen med andra... 32 

 33 

A - Ja din roll ändrades samtidigt. 34 

 35 

IP6 - Min roll har ändrats. Tidigare jobbade jag ju, om jag ser tillbaka så... När jag jobbade 36 

som teknisk skribent, då, där var det ju mer då lagrade man alla versioner av manualer och så 37 

där, på filserver. Då hade man ju liksom en, en struktur där men det var ju väldigt många år 38 

sen. Sen jobbade jag ju länge med externwebben och då var det ju inte så mycket att... Då 39 

jobbade man ju i den miljön, sen hade man ju en fileshare på en filserver där vi... Där man 40 

jobbade med liksom sitt, vad ska man säga, vi utvecklade nya grejer och sparade lite 41 

dokument men det var mer för ens egen skull inte direkt så mycket... Det var väl vissa, ja det 42 

var vissa käll, bildfiler som vi sparade då på filserver. Men det är klart nu jobbar inte, nu gör 43 

jag inte exakt samma sak med det nya så. Men det är det att de här filservrarna finns ju kvar 44 

och jag märker ju, jag själv... Det är väldigt lätt att man ligger kvar och gör ändå på samma 45 

sätt som man alltid har gjort. Men det beror lite på tror jag vilken roll man har, hur styrt det är 46 
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att man ska lagra dokument som verkligen ska dela på ett visst ställe så att. Mina liksom 47 

arbets, om jag vill spara mitt arbetsmaterial, så är det fortfarande lättare att göra det på 48 

filservern. 49 

 50 

A - Okej. Är det då många som fortfarande sparar på filservern, som inte alls använder sig av 51 

systemet? 52 

 53 

IP6 - Ja jag tror att, jag tror att det är... Det är mycket som fortfarande gör det, men man 54 

börjar... Man försöker ju flytta över mer och mer. Men det tar rätt så lång tid. Där är jag ju 55 

inblandad och ska hjälpa till som då i min roll att hjälpa till med det nya intranätet och 56 

SharePoint. Då är det de som fortfarande inte har migrerat över dokument och så från 57 

filserver, till vårt intranät. Och den dokumenthanteringen. Men det som jag ser också, de som 58 

har flyttat över... Det nya är ju väldigt kraftfullt, men det gäller ju att man också använder det 59 

rätt och förstår det, och förstår skillnaden. Det är väl det som jag, som jag kan se. Det finns ett 60 

stort utbildningsbehov, hur man ska jobba i det nya. 61 

 62 

A - Men alla blir försedda med utbildning redan från början eller? Folk som ska använda 63 

systemet. 64 

 65 

IP6 - Ja det har varit viss utbildning, men inte... Det är väl också att det är rätt så fritt och inte 66 

så hårt styrt hur du ska, hur du ska lagra dokument utan det är lite upp till varje avdelning. Jag 67 

kan iallafall se att, och även andra som jobbar med intranätet då, vi är ju på IT-sidan nu som 68 

har det men... Vi har ju inte riktigt mandat att säga exakt hur varje annan avdelning ska göra. 69 

Vi kan ju förklara systemet, men det är lite upp till dem att organisera sina dokument. Det 70 

finns ju de som bygger folder-strukturer även på SharePoint då, fastän det hade varit bättre att 71 

ha en plattare struktur och använda metadata mycket mer.  72 

 73 

A - Men det finns ingen som har, vad ska man säga, ingen som har auktoriteten att säga hur 74 

det ska vara riktigt eller? 75 

 76 

IP6 - Nej jag upplever inte riktigt att det, det har ju tidigare funnits personer som har jobbat 77 

med utbildning och har försökt informera. Men man har inte det riktigt mandatet att säga att, 78 

nej så här ska ni inte göra liksom. Så här får ni inte göra. Men jag vet ju att det finns ju folk 79 

som tycker att det borde vara mycket mer styrning på det. Så jag kan tycka att man inte 80 

utnyttjar riktigt den fulla potentialen, men det finns ju fördelar med det här fria systemet 81 

också, för att om blir det för styrt så blir det kanske inte att man använder det. Då kanske man 82 

bara fortsätter med filservrar också för att det är enklare. 83 

 84 

A - Ja det är möjligt ja. När ni installerade SharePoint-systemet, var du inkluderad i den 85 

processen? Var du med och blev tillfrågad vad du tyckte och såhär? 86 

 87 

IP6 - Nej. Nej det var jag inte. 88 

 89 

A - Nej du var inte det. Vad tror du effekten hade blivit om du var inkluderad, hade ditt 90 

synsätt på systemet varit annorlunda idag? Om du hade varit inkluderad, tror du. Hade du 91 

ändrat på någonting? 92 
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 93 

IP6 - Mitt synsätt... Nu har jag ju det sista halvåret satt mig mycket mer in i det, och jag har 94 

även gått utbildning i SharePoint och så där, så jag har mer nu... Men det beror ju på den 95 

rollen jag har just nu som jag har fått en mycket större insikt i hur kraftfullt och vad man 96 

faktiskt kan göra i systemet. Men när det infördes så, så upplevde inte jag att man riktigt fick 97 

klart för sig hur den skillnaden, riktigt med... Vi hade ju intranät redan tidigare, vi har ju haft 98 

det. Det blev ju, ja när jag själv la upp, började lägga upp dokument då blev det också att jag 99 

använde en folder-struktur och liksom som man alltid hade gjort då. 100 

 101 

A - Ja just det ja.  102 

 103 

IP6 - Ja, man visste ju inte riktigt hur man skulle gå till väga. Sen så när jag mer började lägga 104 

upp liksom utbildningsmaterial och fick lära mig lite av en kollega, då kunde man ju mer se 105 

möjligheterna i det och förstå hur kraftfullt det är. Men det är rätt så hög tröskel, man måste 106 

ha rätt mycket tid och verkligen ha incitament till att jobba och sätta sig in i det. Jag märker 107 

att det finns rätt så stora kunskapsluckor hos folk. Och det är inte så konstigt heller, men det 108 

är lite synd att man inte... Man utnyttjar inte riktigt potentialen, eller så tar det väldigt lång tid 109 

att nå dit. 110 

 111 

A - Just det ja. Hur var din syn på systemet från dag ett då? Kände du att det var en jobbig 112 

omställning, att det var onödigt eller kände du att du var positivt inställd från början? 113 

 114 

IP6 - Nja, jag var väl positivt inställd men just då, i den rollen jag hade då när jag jobbade 115 

med vår externa webbplats, så hade jag ju inte så jättestort behov av att... Då var mitt behov 116 

mer att konsumera information, sån här information som personalavdelningen lade upp och 117 

så. Jag hade inte så stort behov av att själv lägga upp dokument och sidor, då. Ja, som alltid 118 

när det var nåt nytt så upplevde jag väl att det var lite svårt att hitta i strukturen och så där 119 

men det kom man väl in i. Just det att man inte riktigt förstod hur man, ja var man la sidor och 120 

var man lade dokument. Och inte egentligen heller hur kraftfullt det var och att man 121 

egentligen ska länka, att man inte lägger en massa kopior till dokument överallt. Såna där 122 

saker förstod man inte riktigt av sig själv. 123 

 124 

A - Nej precis, gamla vanor satt kvar. Så att säga. 125 

 126 

IP6 - Va, ursäkta? 127 

 128 

A - Gamla vanor satt kvar. 129 

 130 

IP6 - Ja, gamla vanor satt kvar ja! Jo det gjorde det, mycket. För det var inte så, det var inte 131 

styrt hur man skulle börja jobba med det. 132 

 133 

A - Hur var då... Hur var då, eller vad tror du har skapat din acceptans för systemet? Vad är 134 

det som du tror är största faktorn till att du ser positivt på det nu? Är det för att det är enklare, 135 

eller är det för att det är mer kraftfullt eller? 136 

 137 
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IP6 - Ja mer kraftfullt va, enklare är det ju egentligen inte. Vårt, ja det är klart det kan bli, ja 138 

det är mer kraftfullt tycker jag. Men för användare så är det inte enklare, det kräver mer av 139 

användaren tycker jag, så som vi har det eftersom det är så pass fritt. Så att det är nog många 140 

som gör... Är lite vilsna. Och jag tycker att det är väl rätt så... Många sajter som har skapats, 141 

så är det rätt rörigt. Att de har svårt att få överblick på vad dem egentligen har lagt upp, för 142 

det är många personer som har lagt upp, alla har ju rätt att lägga upp dokument och så. 143 

 144 

A - Okej, just det. Okej, så har dina arbetsuppgifter färgats av detta, det vill säga att man 145 

måste strukturera det på ett annat sätt eller sådär? Tycker du att du spenderar mer tid i detta 146 

system än vad du gjorde tidigare i det vanliga fil... Vad heter det, mappsystemet? 147 

 148 

IP6 - Ja det är klart, nu är det ju liksom egentligen det att min roll har ändrats så att det... Jag 149 

har ju i och för sig, under en period tidigare jobbade jag ju på den, ett tidigare intranät också 150 

och la upp information. Och presenterade information. Men ja, det är ju mycket mer kraftfullt 151 

detta system, tycker jag. Men som sagt va det är en större tröskel att kunna lägga upp, 152 

strukturera det på ett bra sätt. Att förstå potentialen. 153 

 154 

A - Ja. Hur upplever du att dina kollegor ser på systemet? Positivt, negativt? 155 

 156 

IP6 - Det jag har hört, jag har ju hört att det är många som upplever att det är väldigt svårt att 157 

hitta på det här nya intranätet. Men det, det beror nog lite på vilken avdelning det är. När de 158 

väl börjar se vad man kan göra så tycker jag, upplever jag ändå att folk är positiva, de som är 159 

villiga att efter ett tag ta sig tid att sätta sig in i det. Så att det, det är blandat tycker jag. Det 160 

jag upplever. Sen är det väl en del som fortfarande känner sig osäkra på att man kan lägga upp 161 

någon information där och vet inte riktigt hur de ska göra. Kanske ber de någon annan att göra 162 

det istället. Och att de, eller att de ber... Vi har ju en help-desk också som kan hjälpa dem att 163 

de ber dem hjälpa till så fort de ska göra något. 164 

 165 

A - Men i dagsläget, hur upplever du personligen att det är att arbeta med systemet? Du tycker 166 

att det är positivt, i och med att du har... 167 

 168 

IP6 - Ja! Ja, jag tycker det är positivt, ja jag tycker det. Jag vill ju försöka, att vi ska utnyttja 169 

det mer. Och sprida kunskap om det. Men det är lite min roll också. 170 

 171 

A - Ja okej. Ja. Har du upptäckt några oväntade fördelar med systemt, som du inte hade tänkt 172 

dig från början? 173 

 174 

IP6 - Ja. För någon månad sen gick jag ju någon kurs, en SharPoint, no code-kurs och då fick 175 

man ju se vissa features som jag inte sett att vi har använt någonstans, så att det finns ju 176 

möjligheter... Men sen är det ju, sen är det ju vissa saker som man har valt här att inte 177 

använda, att inte slå på, inte aktivera. Och så där. Jag har ju inte riktigt varit med från början 178 

så att jag inte har riktigt varit med om vilka beslut man har tagit och, om att använda eller inte 179 

använda. Men det finns ju stora möjligheter med det, men det kräver ju också mycket resurser 180 

för att sätta sig in i och verkligen använda det fullt ut. Man kanske inte riktigt, det har jag 181 

svårt att avgöra men det känns inte riktigt som man blir medveten om, eller att man tagit med 182 

det i beräkningarna när man gick över. Att inte riktigt lägga den tiden till det. 183 
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 184 

A - Har du upplevt några nackdelar eller utmaningar som du inte väntade dig? 185 

 186 

IP6 - Ja men det är väl just att i och med att vi har haft det rätt så fritt så kan man se att det har 187 

skapats väldigt många sajter och information som är duplicerad på flera ställen, men det hade 188 

ju lika gärna kunnat vara i ett annat system och men det är väl kanske också svårt när man väl 189 

har skapat en sajt är det bara en väldigt begränsad mängd administratörer som kan ta bort och 190 

rensa information. Jag kan uppleva att det läggs upp väldigt mycket dokument som bara ligger 191 

och skräpar.  192 

 193 

A - Okej. Då har vi ett par fördelar och ett par utmaningar/nackdelar som vi har samlat utifrån 194 

litteratur och case-studies och sådär. Jag tänkte att vi går igenom dem en och en så ska du få 195 

säga lite kortfattat hur du känner igen dig i dem om du tycker att det stämmer eller inte 196 

stämmer utifrån dina upplevelser då. Vi börjar med fördelarna här. Har du upplevt att 197 

systemet har lett till högre produktivitet för dig själv då? 198 

 199 

IP6 - Ja det kan jag väl säga, ska jag bara säga ja eller nej eller? 200 

 201 

A - Har du något exempel så får du gärna.. 202 

 203 

IP6 - När jag har lagt upp liksom de här tränings- och hjälpsidorna så är det kraftfullt att 204 

kunna tagga dokument och automatiskt skapa listor, så det hade krävt mycket mer manuellt 205 

arbete på det på det gamla systemet. Det tycker jag är mer effektivt i detta system. 206 

 207 

A - Mindre slarv och fel, alltså mindre fel på grund av den mänskliga faktorn. Är det något 208 

som du har upplevt att det har lett till? 209 

 210 

IP6 - Nej, det beror på vad jag menar vad andra gör eller själv gör men jag upplever att 211 

överlag så är det mycket små fel och att man inte riktigt vet, dokument som taggas fel och 212 

kopieras istället för att länka till dokument och sådär. Det kan ju ha skett innan, men det är att 213 

man inte riktigt använder systemet på rätt sätt. 214 

 215 

A - Japp. Mindre söktider, är det något du har upplevt? 216 

 217 

IP6 - Ja, jag tycker att det går rätt så bra att hitta. Nu har vi en konsult inne just att förbättra 218 

sökresultatet, jag vet att det kommer att bli bättre men det är också för att vi gör 219 

speciallösningar i systemet. Så jag tror vi kommer att ha på sikt iallafall rätt så snart bättre 220 

sökresultat än tidigare. Det finns ju också man kan göra innan man söker i en viss kategori, så 221 

bättre söktider är det ju. Finns ju folk som tycker det är svårt att hitta, men det kommer de nog 222 

alltid att tycka. 223 

 224 

A - Ja okej. Mindre tid spenderad med dokument? Den får du tolka lite hur du vill. 225 
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 226 

IP6 - Ja, tanken är ju att det ska vara det. En av anledningarna att införa systemet var för att få 227 

bättre versionshantering. Sen är jag osäker på då jag inte har mycket av den typen av 228 

dokument. Möjligheten finns iallafall. 229 

 230 

A - Okej, bra. Enkel migrering av filer, det vill säga mejlintegration så man kan migrera filer 231 

mellan mejl och systemet väldigt enkelt. Är det någon fördel du har upplevt? Har ni 232 

funktionen så att säga? 233 

 234 

IP6 - Ja det finns ju mycket möjlighet för det, men tror att vi inte utnyttjar det riktigt fullt ut. 235 

 236 

A - Så det är inget du har upplevt i ditt dagliga arbete? 237 

 238 

IP6 - Det kan jag inte säga att jag upplever, jag arbetar inte riktigt så heller. 239 

 240 

A - Information är tillgänglig direkt vid behov? 241 

 242 

IP6 - Ja det är det ju. 243 

 244 

A - Systemet ligger alltid uppe och sådär? 245 

 246 

IP6 - Ja och man ska komma åt det även mobilt och när man inte sitter på företagets nät. 247 

 248 

A - Ja men det är ju bra. Bättre kvalitet på ditt arbete? Är det något du har upplevt med 249 

systemet? 250 

 251 

IP6 - Nej det tror jag inte, har egentligen inte med systemet att göra. Men jag vet att det finns 252 

funktion för att kunna höja kvaliteten på arbetet, men inget jag använder. Finns inbyggda 253 

exempelvis "approval"-funktioner för att säkra kvaliteten. 254 

 255 

A - Okej, bra. Bättre monitorering av vem som har gjort vad? Det vill säga att man inte 256 

behöver vara orolig att folk ska börja börja peka finger och så för man kan se precis vem som 257 

har gjort vad i systemet. Något du har upplevt? 258 

 259 

IP6 - Ja, men jag tycker det inte har varit något problem tidigare. Det är tydligt att se vem som 260 

har skapat och vem som senast har uppdaterat ett dokument, så det är väldigt tydligt att 261 

informationen finns där och behöver få fram det. Så det är en förbättring jämfört med tidigare. 262 

 263 

A - Okej, bra. Då har vi ett par nackdelar eller utmaningar som vi ska gå igenom, sen så ska 264 

du få reflektera om det är något vi har missat eller sådär. Har du upplevt att systemet har lett 265 

till ökad komplexitet på dina arbetsuppgifter? 266 

 267 
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IP6 - Ja det är mer komplext, en större tröskel att börja använda det. Jag har kommit över den 268 

tröskeln men många andra som inte har kommit över den. Det är en nackdel. 269 

 270 

A - Så du upplever att även för dig blir det ökad komplexitet, iallafall i början? 271 

 272 

IP6 - Ja det var det. Det är inte intuitivt, många saker är inte intuitiva. Systemet är väldigt 273 

kraftfullt men är vissa saker som är dolda, rätt så svårt att själv inse vissa saker. Då jag lärt 274 

mig systemet bättre på sistone drabbas jag inte av detta längre. 275 

 276 

A - Okej. Hårdvara som behöver uppdateras, något som du har lidit av? 277 

 278 

IP6 - Nej. 279 

 280 

A - Begränsat minnesutrymme, att man inte kan ladda upp hur mycket som helst eller så? 281 

 282 

IP6 - Nej, det har inte varit något problem för min del. 283 

 284 

A - Nej, okej. Kostnad, har systemet krävt någon ny utrustning, är det något som har påverkat 285 

dig specifikt som har varit en utmaning? 286 

 287 

IP6 - Nja, man kan säga att det var en kostnad att jag gick en kurs. Det har ju varit ett 288 

kostsamt system jämfört med tidigare, men rent teknologiskt har det inte medfört några extra 289 

kostnader. Jag ser inte kostnaden så tydligt dock. 290 

 291 

A - Okej. Flaskhalseffekt, det vill säga i vissa system när man har godkännandestruktur och 292 

sådär så kan många dokument ackumuleras för att de inte godkänns tillräckligt snabbt och är 293 

då inte alltid tillgängliga direkt. Är det något du har upplevt med erat system? 294 

 295 

IP6 - Nej, jag är osäker om vi över huvud taget använder en sådan godkännandefunktion, det 296 

är möjligt att vissa andra avdelningar har det men på min avdelning använder vi det inte. Det 297 

som man isåfall kan säga är en flaskhals om folk inte ser att man måste checka in ett 298 

dokument när man skapat det eller ändrat något i dokumentet. Det har jag sett någon gång att 299 

kollegor även jag själv, gjort uppdatering och inte checkat in det och då ligger inte det senaste 300 

ute. Det är lätt att missa det om man inte är medveten om det. 301 

 302 

A - Okej. Manuell uppdatering av dokument med länkar, det vill säga, om ett dokument 303 

länkar till ett annat, och sen så ändras positionen där ett dokument ligger då, så måste man gå 304 

in och ändra det själv, själva sökvägen. Är det något ni har fått erfara eller det är inget som 305 

har varit uppenbarat? 306 

 307 

IP6 - När det är i samma site brukar det fixa sig själv, men är det på andra så är det lätt att det 308 

blir fel. Folk har börjat lägga upp en struktur sen kanske det inte riktigt blev så bra som man 309 

hade tänkt och då gör en ny struktur och då ligger den gamla sidan kvar och ger error "this 310 
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page is not valid anymore, please click here" och det är mycket sådant gammalt som är kvar 311 

och inte blir städat. Det är ett problem ja.  312 

 313 

A - Okej bra. Informationssäkerheten är svårare att säkerställa. Då man kan komma åt 314 

systemet varifrån som helst så kanske det är lite svårt att veta vem som är inne och ser 315 

dokument och så, har det varit något problematiskt? 316 

 317 

IP6 - Nej det är det inte. Det var även en av anledningarna att vi skaffade detta system, att 318 

man kan ha "restricted access" till vissa kataloger. Det är snarare en fördel i detta system 319 

jämfört med hur vi hade det tidigare och vem som får lov, det ger mer möjligheter vem som 320 

får lov att ändra de här olika nivåerna. Så det har blivit bättre. Det kanske inte alltid är 321 

överskådligt, men möjligheterna att begränsa åtkomsterna är större i detta system än vad vi 322 

hade innan. 323 

 324 

A - Okej. Följa upp med utbildning på grund av komplexitet, då detta system var mer 325 

komplext, har ni fått följa upp med utbildning för användarna och sådär så att de kan 326 

använda... 327 

 328 

IP6 - Ja, det är väl en person som har jobbat med det som har slutat och så. Det har varit 329 

utbildning, speciellt för våra dotter-bolag men det skulle behövas mer utbildning. Det finns 330 

mycket information att läsa om systemet hur man lägger upp dokument. Jag upplever att man 331 

inte använder den informationen så mycket, det behövs nog mer "hands-on"utbildningar för 332 

folk. Vi har ett såhär Championnätverk, att det ska finnas någon på varje avdelning som är lite 333 

mer kunnig som ska kunna sprida information inom varje avdelning och team och sådär. Men 334 

just det nätverket behöver vi aktivera.  335 

 336 

A - Har ni fått ha mer utbildning än vad ni först väntade er för att systemet var mer komplext 337 

än vad man kanske tänkte initialt då? 338 

 339 

IP6 - Jag kan inte riktigt svara på det eftersom jag inte var med när det togs fram och var inte 340 

med hur man planerade när det gäller utbildning. Jag kan tänka mig att svaret är ja, det behövs 341 

mer än vad man trodde, det är inte så självklart som man skulle önska. Det är rätt så hög 342 

tröskel. Det är inte folks huvudarbetsuppgift och är inte direkt beredda på att lägga så 343 

jättemycket tid på att sätta sig in i hur det faktiskt fungerar. Så det är väl en nackdel. 344 

 345 

A - Okej. Då var det alla frågor vi hade. Om du då vill ta några sekunder och reflektera lite 346 

om det finns några andra fördelar eller nackdelar/utmaningar som vi inte har nämnt här som 347 

du har upplevt och kanske tänkt på någon gång. Du får gärna tänka lite.. 348 

 349 

IP6 - Nej jag tycker att vi har pratat om rätt så många uddar av det. Det är kraftfullt men 350 

komplext, en hög tröskel. 351 

 352 

A - Då tackar vi så jättemycket för denna intervju!  353 
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