
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 

2005:106 
ISSN 1404-0891 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumenthantering i företag och organisationer 
En fallstudie på Volvo Car Corporation i Uddevalla 

 
 
 

 
 

ANYA KLINGBORG 
DAVID LIDSTRÖM 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

© Anya Klingborg/David Lidström 
Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats  

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande. 



 
 
 

Svensk titel: Dokumenthantering i företag och organisationer: En fallstudie 
på Volvo Cars i Uddevalla 
 

Engelsk titel: Managing Documents in Corporations and Organizations: A 
Case Study at Volvo Cars in Uddevalla 
 

Författare: Anya Klingborg, David Lidström 
 

Kollegium: 2 
 

Färdigställt: 2005 
 

Handledare: Ingrid Johansson 
 

Abstract: The aim of this thesis is to map the current internal information 
flow at Volvo Uddevalla, to detect obstacles in the flow and to 
find out how these obstacles can be avoided. The aim is also to 
describe how a corporation, in this particular case Volvo 
Uddevalla, creates knowledge and use information.  
     The study is performed in order to create a base for the 
coming implementation of a new information standard. The 
method used is conducting an information audit investigating 
the current management of documentation according to the 
changes that have to be made to carry out the claims from the 
standard. The investigation is made by way of interviews with 
16 of the employees at Volvo Uddevalla. 
     The study shows that knowledge is created at Volvo 
Uddevalla through a process involving the employee’s needs, 
the way the information is stored, organized, distributed and 
used.   
     It also shows that information is used at Volvo Uddevalla in 
order to create knowledge, to generate understanding of a 
phenomenon and to support decision making, on an individual 
as well as a company level. The study also shows that 
information at Volvo Uddevalla flows without problem on a 
daily basis, but that the absence of overview and control of the 
flow creates problems when individuals can not be reached. 
     Although the interviews showed that most of the personnel 
don’t experience the current information situation as 
problematic, the information audit detected some gaps in the 
corporation’s communication. This study points to these gaps 
and gives suggestions on how to overcome them.  
 

Nyckelord: Dokumenthantering, information audit, information 
management, informationsanvändning, informationsflöde, 
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1. Inledning 
 
Dokumenthantering är ett område som har fått allt större uppmärksamhet på senare tid. 
Den föränderliga värld vi lever i påverkar oss alla på mer eller mindre uppenbara sätt. 
De beslut vi tar som individer grundar sig på flera olika faktorer. Alltifrån vilken 
information vi förfogar över till hur pass trovärdiga vi anser att olika källor är spelar in i 
bilden. Även näringslivet påverkas av den skiftande omgivningen. Organisationens 
interna och externa strategier förändras i takt med politiska, ekonomiska, sociala och 
tekniska influenser. Att kunna anpassa sig efter samhället i övrigt är grundläggande för 
ett företags överlevnad. 
 Biblioteks- och informationsvetenskapen präglades tidigare till stor del av 
mer biblioteksinriktad forskning. På senare år har dock allt större fokus lagts på 
termerna information och dokument. Planering och hantering av information och 
dokumentation har utvecklats till aktiva forskningsområden. Informationssökning och 
dokumenthantering är inte längre aktiviteter begränsade till biblioteksmiljö utan har 
kommit att bli essentiella även inom den privata sektorn. Allt fler företag har insett 
vikten av ett väl fungerande system för återvinning och förmedling av information. För 
att ett företag ska lyckas producera den bästa varan och bli ledande på marknaden krävs 
inte bara handfasta kunskaper om tillverkningsprocessen, utan också kunskap om hur 
information och kunnande kan produceras och hanteras på ett, för företaget, givande 
sätt. 
 Då utbildningens senaste terminer behandlat informations- och 
dokumenthantering av olika slag kändes det naturligt att skriva vår uppsats inom detta 
område. Genom Bibliotekshögskolan kom vi i kontakt med Volvo Car Corporation i 
Uddevalla1 som sökte studenter för en förestående omstrukturering av den interna 
dokumenthanteringen. 1999 blev Volvo Personvagnar AB uppköpt av Ford Motor 
Company2. I och med uppköpet ställer Ford Motors krav på samtliga Volvofabriker att 
övergå till Ford Motors interna standard för dokumenthantering. Fabriken i Uddevalla 
har tagit del av de krav som dokumenthanteringsstandarden ställer, men hur 
implementeringen av standarden ska gå till i praktiken är upp till varje fabrik. Vad 
Volvo Uddevalla behöver hjälp med är alltså att undersöka hur dokumenthanteringen 
sker i dagens läge och att jämföra detta med de krav som 
dokumenthanteringsstandarden ställer. Detta lät i våra öron mycket intressant och efter 
ett inledande möte då vi diskuterade projektet med vår kontaktperson på företaget 
bestämde vi oss för att nappa på förslaget.  

Vår uppsats kommer att fokusera på hur kunskap produceras, samt hur 
information används och flödar på Volvo Uddevalla och kommer att utgöra ett första 
steg inför den förestående omstruktureringen av företagets dokumenthantering. I 
nuläget finns det på Volvo Uddevalla ingen uttalad policy för hur information ska 
hanteras och organiseras, utan det är upp till avdelning, eller i vissa fall individ, att 
avgöra hur de dokument som framställs ska produceras, märkas och senare makuleras. 
Vi kommer att genomföra en undersökning i form av en information audit, en 
kartläggning av hur informationssituationen ser ut i dagsläget. Detta för att kunna 
identifiera eventuella problem i informationsflödet och för att kunna ge 
rekommendationer inför företagets framtida dokumenthantering. 
 

                                                 
1 Hädanefter kommer Volvo Car Corporation i Uddevalla gå under benämningen Volvo Uddevalla. 
2 Hädanefter kommer Ford Motor Company gå under benämningen Ford Motors. 
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1.1. Avgränsningar 
 
Då kunskapsproduktion, informationsanvändning, och informationsflöde är närmast 
oändliga områden har vi varit tvungna att göra vissa avgränsningar. I vår uppsats 
kommer vi att diskutera hur kunskap produceras och hur information används och 
flödar internt. Vi kommer även att fokusera på ett antal problem som kan uppstå i dessa 
processer. Vad vi däremot inte kommer att befatta oss med är hanteringen av extern 
information. Hur extern information används och flödar inom företag är även det ett 
intressant område som utforskas inom biblioteks- och informationsvetenskapens ramar, 
men för att begränsa vår undersökning kommer vi inte att behandla denna aspekt mer än 
ytligt. 

Omfattningen av vår information audit kommer dessutom att vara 
begränsad. Att genomföra en heltäckande information audit på Volvo Uddevalla, med 
medverkandet av samtliga anställda, hade visserligen varit givande, men är naturligtvis 
ett alldeles för stort projekt för att rymmas inom ramen för vår magisteruppsats. Vi får 
därför nöja oss med att göra en mer översiktlig information audit, med ett begränsat 
antal intervjuer.  

Vi har även begränsat oss vad gäller den interna standarden. 
Omstruktureringen på Volvo Uddevalla innefattar implementeringen av Ford Motors 
interna standard för dokumenthantering. Standarden är uppdelad i flera nivåer. Den del 
vi kommer att befatta oss med hanterar skapande, märkning och lagring av dokument. 
Standarden är företagsintern vilket innebär att vi inte kan beskriva den i vår uppsats. Vi 
kommer därför istället att utgå ifrån en prototyp för en dokumenthanteringsstandard 
som vi sammanställt utifrån de teorier vi läst. Prototypen är inte exakt densamma som 
Ford Motors interna standard, men ändå så pass lik att vi anser att den kan användas 
utan att detta underminerar undersökningens relevans. Prototypen beskrivs utförligare i 
kapitel 2.6. 

Tidsintervallet då vi kommer att genomföra vår fallstudie på Volvo 
Uddevalla är januari till maj 2005 och de frågeställningar vi ställer kommer alltså att 
relatera till situationen på företaget under just denna tidsperiod. 
 
1.2. Syfte 
 
Syftet med vår uppsats är att ta reda på hur ett företag eller en organisation, och i detta 
specifika fall Volvo Uddevalla, skapar kunskap och använder information utifrån 
företagets kontext. Vi vill dessutom beskriva hur information flödar inom Volvo 
Uddevalla, vilka hinder som kan uppstå i processen och hur dessa hinder kan avvärjas.  
 
1.3. Frågeställningar 

 
Våra frågeställningar ser ut som följer: 
 

• Hur skapas kunskap på Volvo Uddevalla? 
 

• Hur används information på Volvo Uddevalla? 
 

• Hur flödar information på Volvo Uddevalla? 
o Vilka problem kan uppstå? 
o Hur kan dessa avvärjas? 
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1.4. Definitioner  
 
Vi har hämtat material till vår uppsats från ett antal olika forskningsområden, vilket 
innebär att begrepp som känns självklara inom vissa discipliner har en annorlunda 
innebörd inom andra. Denna snårskog av begrepp har naturligtvis skapat viss förvirring. 
Eftersom vår uppsats tar sin utgångspunkt i biblioteks- och informationsvetenskap har 
vi dock valt att i den mån det går översätta termerna till, för biblioteks- och 
informationsvetenskap vedertagen terminologi (om någon sådan nu kan sägas finnas), 
eller att helt enkelt använda oss av definitioner som passar uppsatsens syfte. 
 
Dokument 
 
I skriften Dokument i företag och organisationer använder sig Bodin et al av en 
definition av termen dokument som även vi väljer att följa. Den lyder som följer: 
 

Med dokument menar vi information som är fäst på någon typ av informationsbärare: 
pappershandling, handling på mikrofilm, fotografi, magnetblad, CD-ROM-skiva. Alla 
slag av media kan förekomma. […] [Detta] gäller även uppgifter i databaser, dvs. 
informationslager som byggs upp till stöd för verksamheten och som kan användas för 
produktion av t.ex. pappersdokument eller sammanställningar på skärmbilder.  
Vi gör dock en viktig avgränsning: vi talar om dokument som upprättats eller inkommit 
som ett led i verksamheten […] dvs. sådana handlingar som småningom bildar 
företagets […] arkiv.  I organisationen finns även andra dokument t ex. inkommande 
reklam, broschyrer av olika slag och länkar till externa databaser vilka används 
uteslutande i informationssyfte. De är förvisso dokument men […] de behöver inte 
läggas in i någon plan för dokumenthanteringen och de kommer inte att ingå i arkivet.3 

 
Dokumenthantering 
 
Även för termen dokumenthantering använder vi oss av Bodin et als definition: 
 

Sammanfattande begrepp för planeringen, produktionen, lagringen och återvinningen av 
information. […]4 

 
Detta innebär att termerna dokumenthantering och informationshantering, utifrån 
Bodins definition är synonymer. Dokument och information är däremot inte synonymer 
och för att undvika missförstånd kommer vi i denna uppsats att använda oss av termen 
dokumenthantering. 
 
Dokumentskapande 
 
Dokumentskapande är en aktivitet som alla människor utför mer eller mindre 
regelbundet. I denna uppsats kommer vi dock att med termen dokumentskapande endast 
att syfta på de dokument som de anställda i ett företag skapar i affärsmässigt syfte. Det 
kan alltså röra sig om alla de typer av dokument som beskrivs i definitionen ovan. 
Däremot är det endast de dokument som personalen skapar i sina yrkesroller, och inte 
privat (även om det privata dokumentskapandet råkar infinna sig under arbetstid) som 
faller inom ramen för vår definition. 
 

                                                 
3 Bodin, Sven, Sahlén Tom & Sjögren, Carina 2000. Dokumenthantering i företag och organisationer – 
en kvalitetsfråga, s. 11. 
4 Bodin et al 2000, s. 11. 
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Information 
 
Att generellt definiera termen information är en nästintill omöjlig uppgift. Vi har därför 
valt att göra följande, snäva definition som vi tycker passar för uppsatsens 
sammanhang: 
 
Information är osammanhängande men betydelsebärande data som kan, om den nyttjas 
på rätt sätt, användas affärskritiskt för företaget. 
 
Information audit 
 
I Practical Information Policies använder Orna följande definition för att kortfattat 
beskriva begreppet information audit.  Denna definition kommer även vi att använda oss 
av i vår uppsats:  
 

A systematic evaluation of information use, resources and flows, with a verification by 
reference to both people and existing documents, in order to establish the extent to 
which they are contributing to an organisation’s objectives.5 

 
Hädanefter kommer vi även att använda kartläggning av informationsresurser som 
synonym till information audit.  
 
Informationsöverflöd 
 
En generell definition av informationsöverflöd är svår att finna då begreppet kan 
innefatta allt från samhälleliga trender till den enskilda individens subjektiva 
upplevelser.6 När termen informationsöverflöd används i denna uppsats är det den 
senare som åsyftas. Informationsöverflöd handlar i vår uppsats om den mängd 
information som kommer till individer och om hur för mycket information påverkar 
arbetsflödet.  

En synonym till termen informationsöverflöd är termen information 
overload. 
 
Informationspolicy 
 
Ett företags informationspolicy ska beskriva mål och prioriteringar för 
informationsanvändandet i organisationen samt en definition av vad begreppet 
information innebär i företagstypens kontext. Policyn ska innehålla principer för hur 
informationen skall hanteras och vilken roll individer och teknologi har i 
dokumenthanteringen. Sist men inte minst ska det förklaras hur policyn står i relation 
till skapandet av en kostnadseffektiv organisation. 7 
 

                                                 
5 Orna, Elizabeth 1999. Practical Information Policies : How to Manage Information Flow in 
Organizations, s. 69. 
6 Buse, Jan 1996. För mycket information : en analys av begreppet Information Overload mot bakgrund 
av det framväxande informationssamhället, s. 41. 
7 Orna 1999, s. 9. 
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Kunskap 
 
Kunskap är ett mångtydigt begrepp som kan definieras olika beroende på kontext. Choo 
refererar till Boisot som använder sig av följande modell för att beskriva olika typer av 
kunskap:8 
 

 
 

Figur 1.1 Typology of knowledge 

 
De kunskapstyper som är relevanta för vår uppsats är Personal knowledge (personlig 
kunskap) och Proprietary knowlege (kunskap som egendom). Personlig kunskap 
definierar Choo som: 
 

Personal knowledge is […] idiosyncratic and hard to articulate. Since personal 
knowledge by definition grows out of the individuals own experience that is not 
accessible to others, shared context for discourse does not exist, thus preventing 
diffusion of the knowledge. The communication of personal knowledge generally 
requires the parties to be copresent and to jointly share in the concrete experiences.9 
 

Kunskap som egendom definierar Choo som följer: 
 

Proprietary knowledge is knowledge that a person or a group develops […] on its own 
in order to make sense of particular situations.10  

 
Personlig kunskap är viktig för vår undersökning eftersom det är personalens 
sammanlagda kunskaper som bidrar till att skapa företagets kunskap (kunskap som 
egendom). Däremot är det kunskap som egendom som vår uppsats i huvudsak fokuserar 
på.  
 
Standard 
 
I Introduktion till standard definierar Rydén termen standard som följer: 
 

En frivilligt framtagen gemensam lösning på ett ofta återkommande tekniskt problem. 11   
 
Vi instämmer i Rydéns ord, men väljer att plocka bort två ord, nämligen ordet frivilligt 
och ordet tekniskt för att göra definitionen mer generell och för att anpassa den till vårt 
syfte. Vår definition av termen blir alltså: 
 
En framtagen gemensam lösning på ett ofta återkommande problem. 
 

                                                 
8 Choo Chun Wei 1998. The Knowing Organization: How Organizations use Information to Construct 
Meaning, Create Knowledge, and Make Decisions, s. 110. 
9 Choo 1998, s. 111. 
10 Choo 1998, s. 111. 
11 Rydén, Lennart 1996. Introduktion till standard , s.  6. 
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2. Teoretisk ram 
 
I detta kapitel beskrivs uppsatsen teoretiska utgångspunkter. Dessa kommer vi att 
använda oss av som grund till analysen av det empiriska materialet, samt vid 
utformningen av vår metod. 

Det teoretiska materialet till vår uppsats är hämtat från områden som IM 
(Information Management) och det närliggande KM (Knowledge Management). Vi har 
dessutom hämtat information från forskningsrapporter och forskningsartiklar inom 
områdena för Information Flow (Informationsflöde), Knowledge Mapping 
(Kunskapskartläggning) och Information Mapping (Informationskartläggning). 
Beteckningarna för dessa områden är väldigt flytande och används olika från forskare 
till forskare samt beroende på vilken vetenskaplig disciplin som ligger till grund för 
forskningen ifråga. De källor vi använder oss av i vårt uppsatsarbete kommer dels från 
det biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningsområdet och dels från det 
företagsorganisatoriska forskningsområdet. 

Det finns mycket litteratur som behandlar utförandet av en information audit 
utifrån ett teoretiskt perspektiv. Att vi valde just de texter vi gjorde beror på att vi ansåg 
att dessa verkade lämpliga för just vår undersökning. Dessutom lade vi stor vikt vid att 
de forskare, vars texter vi valde att utgå ifrån, var kända auktoriteter på området. Choo, 
Henczel och Orna refereras till flitigt, både inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen och inom andra områden. 

Texter kring standarder i allmänhet finns även det relativt rikligt. Dock 
gäller dessa texter oftast de mer tekniska aspekterna och behandlar endast standarder för 
dokumenthantering som hastigast. Utifrån den teori vi hittat om standarder och 
dokumenthantering har vi kunnat skapa en prototyp för en dokumenthanteringsstandard.  

Svårare var det att hitta litteratur kring implementering av resultaten från en 
information audit och kring implementering av standarder. Att det var svårt kom 
egentligen inte som en överraskning. Rapporter som rör dokumenthantering och 
omorganiseringar inom företag är alltför värdefulla för företaget för att utomstående ska 
få tillgång till dessa. Här använde vi oss till viss del av Volvo Cars intranät där vi kunde 
söka intern information om Ford Motors standard. Även här gäller att informationen är 
konfidentiell och att vi inte har någon möjlighet att förmedla allt vad vi kom fram till i 
vår undersökning. 

För att kunna lägga fram ett förslag på hur Volvo Uddevalla ska gå till väga 
för att implementera standarden var vi först och främst tvungna att undersöka vilka krav 
den ställer. Utöver att läsa själva standarden har vi läst rapporter och material från Ford 
Motors som behandlar standarden, samt diskuterat med vår kontaktperson och annan 
personal på företaget. Vi har dessutom läst böcker och artiklar som behandlar 
dokumenthantering och standardisering mer allmänt för att skapa en bild av vad en 
standard för dokumenthantering kan innehålla. 

Att standarden är konfidentiell innebär att vi har varit tvungna att göra dels 
ett arbete där dokumenthanteringsstandarder behandlas mer allmänt (denna uppsats) och 
dels en rapport till Volvo Uddevalla. Detta innebär att mycket av den diskussion som 
förs i uppsatsen är rent teoretisk. Vi tror dock att flera av de förslag på förbättringar som 
vi lägger fram i vår uppsats kommer att kunna vara givande både för Volvo Uddevalla 
och för andra företag i liknande situationer. 
 
2.1. Information Management som forskningsområde 
 
Information management är ett av informationsvetenskapens nyaste forskningsområden. 
Detta beror delvis på, menar Huotari, att information management generellt uppfattas 
som ett område där tyngdpunkten läggs på informationsteknik och informationssystem 
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och därför hamnar inom ramen för datavetenskapen. Inom informationsvetenskapen, 
fortsätter hon, hamnar information management någonstans mellan området för 
informationsbehandling och området för ledarskap, då undervisning inom IM även sker 
vid handelshögskolorna.12 

Information management handlar om hur organisationen administrerar sin 
information och anknyter således i hög grad till organisationens verksamhet, 
produktivitet, konkurrenskraft och framgång. Forskningen inom området är till största 
delen tillämpad och är, på grund av det nyvaknande intresset för området inom 
biblioteksvärlden, i behov av intensiv forskning.13 

Arbetsuppgifterna för organisationens informationsansvarig handlar inte 
bara om att studera företagets informationsanvändning och informationslagring, utan 
även om att identifiera de informationsbehov som finns inom verksamheten, både på 
individ- och organisationsnivå. Utifrån dessa sker utvecklandet av lämpliga 
informationssystem och distribution av information inom organisationen. 14 Hur 
systemet ska designas och vilka funktioner som är lämpliga att implementera är i hög 
grad beroende på vilka behov som återfinns i användargruppen. 

Som Choo påpekar är det informationsanvändarna själva, tillsammans med 
informationsspecialister och informationsteknologer, som är de centrala aktörerna inom 
information management.15 Denna tanke, att informationsanvändarna och 
informationsproducenterna själva ska ta ansvar för de dokument de använder och 
producerar, kommer vi att stöta på igen när vi längre fram, i kapitel 2.6., beskriver den 
dokumenthanteringsstandard vi utgått ifrån.  
 
2.2. Produktion av kunskap i företag och organisationer 
 
Produktion av kunskap och information är en viktig del av företagets information 
management. I sin bok Information Management for the Intelligent Organization lägger 
Choo fram en modell för hur denna process går till. Choo menar att all information 
måste analyseras och omvandlas till kunskap för att kunna användas strategiskt.16 Som 
vi tolkar honom menar han med detta att en organisation inte har någon nytta av 
inkommande information såvida den inte tolkas och anpassas till organisationens 
kontext. Denna process beskriver han i nedanstående modell. 

2.2.1. Choos Information Management Cycle 
 
Modellen består av sex sammanlänkade aktiviteter, betecknade som Information Needs 
(Informationsbehov), Information Acquisition (Informationsförvärv), Information 
Organization and Storage (Lagring av information), Information Products/Services 
(Informationsprodukter), Information Distribution (Informationsdistribution) och 
Information Use (Informationsanvändning). Processen börjar längst till höger där 
organisationens olika handlingar kombineras till information (Adaptive Behavior). 
Dessa handlingar interagerar med andra system och förändrar omvärlden genom att 
skapa ny information. 17  
 

                                                 
12 Huotari, Maija-Leena 2003. Information Management i Introduktion till informationsvetenskapen , s. 
134. 
13 Huotari 2003 s. 135. 
14 Huotari 2003 s. 135. 
15 Choo, Chun Wei 1995.  Information Management for the Intelligent Organization : The Art of Scanning 
the Environment, s. 185. 
16 Choo 1995, s. 24. 
17 Choo 1995, s. 24. 
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Figur 2.1.  Information Management Cycle 

 
Informationsbehov 
 
Den första aktiviteten i processen är kartläggning av organisationens 
informationsbehov. Informationsbehov uppstår vid problem eller osäkerhet i anknytning 
till en specifik situation inom organisationen. Det är ofta inte frågan om rena 
ämnesfrågor, utan flera olika faktorer, såsom kontext, professionella normer och 
funktionella restriktioner spelar in. Detta innebär att vid en kartläggning av 
informationsbehoven inom en organisation är det inte bara relevant att fråga ”Vad 
behöver du veta?” utan också ”Varför behöver du veta det?” och ”Vad vet du redan?”.18 
I takt med att omgivningen förändras, förändras även organisationens behov av 
information. Uppdateringar behöver göras ideligen för att hålla organisationen a jour 
med vad som händer omkring den. De anställda analyserar ständigt omgivningen och 
identifierar informationsglapp inom organisationen. Vilken information som krävs vid  
ett visst tillfälle är relaterat dels till ämnet som behandlas och dels till vilken kontext det 
behandlas i.19 Behovsanalysen, menar Choo, är ett steg som alltför ofta försummas, trots 
att kvaliteten på den information användarna kommer att återvinna från 
informationssystemet är beroende av en väl genomförd kartläggning av användarnas 
behov.20 Om inte hänsyn tas till på vilket sätt de anställda använder sig av information, 
eller vilka önskemål de har för informationsorganiseringen blir det omöjligt att finna 
den mest lämpade lösningen. 
 
Informationsförvärv 
 
Analysen av informationsbehovet styr införskaffandet av organisationens information. 
En organisation besitter enorma mängder av information. För att undvika 
informationsöverflöd måste strukturer för hur informationen ska hanteras upprättas. 
Vilken information som ska arkiveras, och hur den ska arkiveras är till stor del beroende 
av organisationens policy och standarder.21  I fallet Volvo Uddevalla är standarden 
redan given och anpassning till den är vad som eftersträvas.  

Utvärdering av informationsresurser måste göras kontinuerligt för att 
säkerställa att informationsbehov och informationsresurser stämmer överens.22 Nu för 
tiden är en organisations dokumenthantering nästan alltid datoriserad. Detta kräver ett 
väl fungerande system för hantering och återvinning av information.  

                                                 
18 Choo 1995, s. 26. 
19 Choo 1995, s. 24. 
20 Choo 1995, s. 25. 
21 Choo 1995, s. 29 
22 Choo 1995, s. 24. 
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En viktig aspekt som oftast inte tas upp inom informationsproduktion, 
menar Choo, är de mänskliga resurserna.23 En organisation bygger på enskilda 
individers expertis samt på deras gemensamma kunnande och de mänskliga resurserna 
måste därför ses som en av företagets viktigaste informationstillgångar. Utifrån detta 
råder Choo organisationer att engagera så många anställda som möjligt i 
dokumenthanteringen. Han föreslår också att organisationer ska dela upp sina källor i 
externa, interna, formella och informella resurser.24  

Hur företagets informationsresurser ska användas för att ge bästa möjliga 
resultat är något som måste planeras noggrant, precis som organisationens alla andra 
resurser. Choo nämner utförandet av en information audit som ett systematiskt sätt att 
kartlägga både de starka och de svaga sidorna i den existerande 
informationsinförskaffningen. 25 En information audit, det vill säga en kartläggning av 
företagets existerande informationsresurser, är vad vi kommer att genomföra på Volvo 
Uddevalla. 
 
Lagring av information 
 
För att den inhämtade informationen ska kunna användas strategiskt måste den lagras på 
ett sätt som möjliggör effektiv återvinning. Målet är att skapa ett system som länkar 
samman organisationens sammanlagda kunskaper och samtidigt strukturerar dessa 
utifrån organisationens målsättning och informationsanvändning. Ett effektivt 
informationssystem kan underlätta informationssökningsarbetet och förhindra att äldre 
information försvinner eller glöms bort.26 Även här kommer organisationens policy och 
målsättning in i bilden. Organisationen måste, hävdar Choo, upprätta standarder för hur 
information ska skapas och bevaras. Dessutom måste det finnas uppgifter om när olika 
typer av dokument ska makuleras och om det finns dokument som ska bibehållas på 
obestämd tid.27 Organisationen kan till exempel tjäna på att bevara historiska dokument, 
så att upprepning av tidigare misstag kan undvikas.28 Vissa dokument är viktigare än 
andra. Detta gäller främst dokument som behandlar finansiella eller juridiska frågor och 
som är oumbärliga om organisationen av någon anledning skulle behöva återuppbyggas 
eller startas om.  Därför bör en säkerhetspolicy för hur dokument ska hanteras, beroende 
på hur pass viktiga de är för organisationen, utarbetas.29 Ford Motors interna standard 
innehåller också säkerhetsföreskrifter för dokumenthantering. Säkerhetsdelen av 
standarden faller dock utanför ramen till vår uppsats. 
 
Ytterligare aspekter på lagring av information 
 
Vi lämnar här Choo för ett litet slag, för att presentera ett antal synpunkter på lagring av 
information som framförts av andra forskare. Vi återkommer dock till de resterande 
stegen i Choos modell lite längre fram. 

Informationsteknologins framväxt har lett till att elektronisk 
dokumenthantering på företag blivit allt vanligare. En vanlig fördom är att den 
elektroniska dokumenthanteringen kommer som en räddare i nöden, men faktum är att 
den kan bidra till att göra oredan ännu värre. Som Bodin et al påpekar lagras handlingar 
som tidigare fanns i pärmar på kontoret eller i arkivet istället i de anställdas datorer. 

                                                 
23 Choo 1995, s. 31. 
24 Choo 1995, s. 31. 
25 Choo 1995, s. 32. 
26 Choo 1995, s. 24f. 
27 Choo 1995, s. 34f. 
28 Choo 1995, s. 36. 
29 Choo 1995, s. 35. 
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Denna typ av dokumenthantering gör det svårare att få överblick över vilken 
information som finns inom företaget. Finns det ingen policy för hur de digitala 
dokumenten ska hanteras blir det allt svårare att skapa en helhetssyn över 
dokumenthanteringen. 30 

Powell skriver om de fördelar som finns med elektronisk 
dokumenthantering. Elektronisk dokumenthantering kan göra kommunikationen 
billigare, lättare och snabbare. Inte bara kan dokument lagras på minimalt utrymme, 
utan de kan också nås på avstånd. Större översikt över projekten kan uppnås och 
resultaten kan snabbt kommuniceras ut till berörda parter.31 Powell tar även upp några 
väsentliga aspekter som inte alltid diskuteras när det gäller implementeringen av 
datoriserade informationssystem. Det krävs tid och pengar att sätta upp utrustning och 
installera mjukvara. Det tar också tid att utforska hur systemet fungerar och ännu mer 
tid krävs när något inte fungerar och diskussioner om detta påbörjas bland 
medarbetarna. Innan systemet förstås till fullo kan tid och pengar gå till spillo när 
information ”bara försvinner”. Det är därför av största vikt att alla som ska använda 
systemet får utbildning och instruktioner.32 

Många anställda anser att datorn de har på jobbet är deras eget personliga 
verktyg, fortsätter Powell. Under en arbetsdag hittar de mycket information som de vill 
behålla, ibland temporärt och ibland permanent. De anställda kommer även att påbörja, 
men inte avsluta, flera olika projekt. Den information de funnit och de pågående 
projekten lagras med stor sannolikhet på den egna hårddisken och struktureras på ett sätt 
som passar den enskilde individen. Powell skriver att det inte finns några direkta fel 
med detta sätt att arbeta på, men att det har några nackdelar. Om någon till exempel blir 
sjuk kan det visa sig mycket svårt för en kollega att hitta viktiga dokument. Den 
anställdes organisering kan även ha utelämnat säkerhetskopiering, vilket skulle innebära 
att informationen försvinner helt om datorn skulle bli stulen eller haverera. Detta kan 
medföra att den anställde med tiden har byggt upp ett eget litet bibliotek med värdefull 
information som inte är tillgänglig för någon annan. 33 

Vissa företag har lösningar som förhindrar att personalen sparar information 
på den egna datorns hårddisk. Istället får de använda ett tilldelat utrymme på en enhet i 
nätverket för sina personliga filer. Detta kan uppmuntra till att personalen delar med sig 
av de resurser de samlat på sig, men fungerar dock sällan, menar Powell. Nackdelen 
med delade mappar är att blotta dokumentomfånget kan leda till att det blir omöjligt att 
hitta specifika dokument, även om massan är tydligt strukturerad.34 

Ett sätt att undvika dessa problem kan vara att dra tydliga linjer mellan det 
material som är ”pågående jobb” och sådant som kan anses vara till nytta för 
organisationen. I ett sådant fall är det senare mer organiserat och tillgängliggjort via ett 
informationssystem, till exempel ett intranät som har klara regler och anvisningar för 
innehåll, upplägg, design och underhåll. Ett intranät kan hanteras på flera olika sätt. I 
vissa fall finns det en stark central kontroll, medan det i andra fall är upp till varje 
avdelning att upprätthålla användandet av det. Båda dessa varianter kan fungera, men 
det viktigaste är att personalen tycker att intranätet är användbart. Om de anställda 
finner systemet intressant är det mycket troligare att de kommer att bidra med 
information till det, i annat fall kan det ganska snabbt bli en lagringsplats för gamla 
dokument och tråkiga allmänna meddelanden. 35 

                                                 
30 Bodin et al 2000, s. 8. 
31 Powell, Mike 2003. Information Management for Development Organisations, s. 207. 
32 Powell 2003, s. 238. 
33 Powell 2003, s. 217. 
34 Powell 2003, s. 218. 
35 Powell 2003, s. 218. 
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Enligt en undersökning i England som Powell refererar till var 80-90 % av 
de företag som använder informationssystem missnöjda med dessa. Andra 
undersökningar har visat att produktiviteten för den enskilde kontorsarbetaren endast 
ökade med 4 % under 90-talet, trots införandet av informationssystem i många företag. 
Det är i dag vanligt att tveksamhet råder när det gäller införandet av 
informationssystem. Däremot tas ofta ingen hänsyn till vilken skada systemet kan göra i 
organisationen. Ett informationssystem kräver att rutinerna och aktiviteterna är 
strukturerade. Om implementeringen sker utan närmare eftertanke kan systemets 
uppbyggnad influera organisationens struktur, istället för att systemet anpassas till 
organisationen. Detta kan förändra organisationen på sätt som varken är förutsett eller 
önskat.36 

Det förekommer också att organisationer totalt undervärderar behovet av 
underhåll och hantering av systemet. Om ansvaret läggs på redan belastad personal, är 
det mycket möjligt att det inte finns tillräckligt med tid till att lägga på uppdateringar av 
informationssystemet. I andra fall, och då speciellt i större organisationer, tilldelas 
ansvaret till systemspecialister som inte har de viktiga anslutningarna till den övriga 
organisationen. 37 Dessa ytterligheter kan leda till att systemet inte återspeglar de 
informationsbehov som finns i organisationen eller att ingen har kunskaper för att rätta 
till de problem som uppstår i systemet.  
 
Informationsprodukter 
 
De olika avdelningarna inom organisationen, och även de enskilda anställda på varje 
avdelning, har ibland olika användningsområde för samma information. Den inhämtade 
informationen organiseras därför i olika tjänster (Information Products/Services) för att 
passa olika användare. Dessa tjänster måste ständigt utvärderas och förbättras för att 
passa respektive användargrupp.38 För att underlätta i organisationens beslutsfattande 
bör informationstjänsterna inte bara ge information om särskilda ämnen, utan dessutom 
erbjuda information kring olika effekter som kan uppstå som konsekvenser av ett visst 
beslut.39 För att fungera så bra som möjligt bör informationstjänsterna dessutom vara 
enkla att använda, hålla hög kvalitet, vara snabba och inte alltför dyra.40 
 
Informationsdistribution 
 
För att organisationen ska utvecklas som en enhet, och inte som ett antal isolerade 
avdelningar, krävs det att information flödar mellan de olika avdelningarna. Målet är att 
alla i organisationen ska få tillgång till den bästa möjliga informationen för att 
säkerställa kvaliteten på det arbete som utförs. Ett fungerande informationsflöde bidrar 
till att skapa nya insikter och kunskaper om svåra problem och situationer.41 Hur 
information flödar inom företaget är en av de aspekter vi kommer att undersöka på 
Volvo Uddevalla.  
 

                                                 
36 Powell 2003, s. 205. 
37 Powe ll 2003, s. 205. 
38 Choo 1995, s. 25. 
39 Choo 1995, s. 39. 
40 Choo 1995, s. 39f. 
41 Choo 1995, s. 25. 
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Informationsanvändning 
 
Det sista steget i Choos informationsmodell är det tillfälle då informationen omvandlas 
till kunskap och används antingen för beslutsfattning eller för tolkning av ett fenomen. 42  
 
2.3. Informationsanvändning i företag och organisationer 
 
Choo beskriver organisationen som en komplex enhet, bestående av människor, 
grupperingar och handlingar som interagerar utifrån givna roller, regler och metoder.43 
Denna syn på organisationen är relativt ny. För inte alltför länge sedan sågs 
organisationen som en statisk enhet, en byggnad där man arbetade helt enkelt.44 Men 
bilden har förändrats. Nu för tiden framställs organisationen allt som oftast som en 
levande organism. Choo beskriver organisationens utveckling som att den, precis som 
en människa, lär sig genom att prova olika lösningar, misslyckas och försöker igen. 45  

Ett av organisationens främsta behov är tillgången till ny information och 
nya kunskaper. En organisation använder sig av olika typer av information för att utföra 
i stort sett alla förekommande aktiviteter. Choo skiljer mellan tre typer av 
informationsanvändning inom organisationer. Dessa typer betecknar han som Sense 
Making (Förståelse), Knowledge Production (Kunskapsproduktion) och Decision 
Making (Beslutsfattande).46 

Viktigt att påpeka är dock att dessa tre användningsområden inte ska 
betraktas var för sig, utan snarare som en enhet. För att skapa en framgångsrik 
organisation krävs ett arbetsklimat som uppmuntrar till förändring och utveckling av 
informationssystem och kunskapsproduktion. Resurser måste avsättas för analys av 
organisationens informationsbehov, utbildning i dokumenthantering för de anställda och 
implementering och utvärdering av informationssystem. För att detta ska fungera, 
påpekar Choo, måste all personal, och inte ett fåtal informationsspecialister, engageras i 
dokumenthanteringen. 47 Viktigt för att nå framgång med organisationen är också att det 
finns tydliga mål och riktlinjer för vad organisationen strävar efter och vad den syftar 
till att uppnå i relation till dess omgivning.48 
 
Förståelse  
 
Det första sättet, enligt Choo, som organisationer använder sig av information på är för 
att förstå förändring och utveckling i den externa miljön. 49 Ett bilföretag behöver till 
exempel känna till vilken efterfrågan som finns på marknaden, vilka modeller som ökar 
i popularitet och vilka som dalar i efterfrågan. Denna typ av information kan företaget 
inte hämta inifrån organisationen, utan den måste inhämtas från omvärlden. 
Insamlingen och analysen av informationen måste ske retrospektivt, eftersom förståelse 
för en företeelse naturligtvis inte kan uppstå innan företeelsen i fråga ägt rum. 50  

Trots att Choo i sammanhanget menar förståelse för externa fenomen anser 
vi att detta steg även kan appliceras på interna fenomen. På samma sätt som företaget 

                                                 
42 Choo 1995, s. 25. 
43 Choo 1998, s. 245.  
44 Choo 1995, s. 1. 
45 Choo 1998, s. 221. 
46 Choo 1995, s. 20. 
47 Choo 1995, s. 20. 
48 Choo 1998, s. 25. 
49 Choo 1998, s. 1. 
50 Choo 1998, s. 5. 
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samlar in information för att förstå omvärlden kan det, enligt oss, samla in information 
för att skapa förståelse för den interna miljön. 
 
Kunskapsproduktion 
 
För det andra, fortsätter Choo, använder sig företaget av information för att producera 
ny kunskap. Ny kunskap möjliggör skapandet av nya produkter eller bättre utnyttjande 
av företagets resurser. Ny kunskap produceras dels genom inhämtandet av info rmation 
från den externa miljön, dels genom att kombinera tidigare information med 
personalens kunskaper och den nyinhämtade informationen. 51 Hur ny kunskap 
produceras är en fråga som förklarades utförligare i föregående kapitel. 
 
Beslutsfattande 
 
Det tredje användningsområdet för information inom organisationen är inför ett viktigt 
beslutsfattande.52 Beslutsfattande i organisationer baseras på normer och regler för hur 
beslutsfattandet ska ske. För att organisationen ska kunna fatta rationella beslut behöver 
den, enligt Choo, tre undertyper av information. Först och främst behövs information 
om hur situationen ser ut för tillfället och om vilka möjliga lösningar som finns på 
problemet.53 Problemet lokaliseras och specificeras genom avgränsning. Genom att sätta 
upp gränser för vad som tillhör problemet och vad som inte gör det blir det lättare att 
utarbeta rimliga tillvägagångssätt.54 Vidare behövs information angående framtiden, 
vilka konsekvenser de olika lösningarna kan få. Fördelar och nackdelar vägs mot 
varandra och en lämplig lösning väljs ut beroende på vilka mål organisationen har med 
sitt handlande. Slutligen behövs information om tillvägagångssätt för att nå fram till den 
valda lösningen. 55 I de flesta situationer har organisationen varken tid eller råd att 
undersöka alla möjligheter. Hur beslutet ter sig beror till stor del på vilka möjliga 
lösningar som framkommit, men även andra faktorer, såsom tidsåtgång för olika 
tillvägagångssätt och ekonomiska begränsningar spelar in i bilden. Detta får till följd att 
organisationen söker efter en lösning som är tillräckligt bra istället för att leta efter den 
bästa möjliga lösningen. 56 För att möjliggöra ett så rationellt beslutsfattande som 
möjligt är det därför viktigt att den information som framkommer håller så hög kvalitet 
som möjligt.  
 
2.4. Informationsflöde i företag och organisationer 
 
För att skapa en så bra grund som möjligt för informationsförståelse, 
kunskapsproduktion och beslutsfattande inom företaget krävs ett väl fungerande 
informationsflöde. Kommunikation är avgörande för att en organisation över huvud 
taget ska kunna finnas till. För att de anställda ska kunna fatta rätt beslut i sitt vardagliga 
arbete krävs det att de har vetskap om aktuella arbetssätt. När förändringar gjorts måste 
berörda parter få underrättelse om detta, vilket kräver ett strukturerat informationsflöde. 
Rogers påpekar att om informationsflödet på något sätt skulle kunna tas bort från ett 
företag så skulle det inte finnas något kvar av företaget. Där kommunikationen slutar, 
slutar också all organiserad aktivitet.57 
                                                 
51 Choo 1998, s. 2. 
52 Choo 1998, s. 2. 
53 Choo 1998, s. 164. 
54 Choo 1998, s. 190. 
55 Choo 1998, s. 164. 
56 Choo, 1998 s. 165. 
57 Rogers, Everett M. 1976. Communication in Organizations, s. 6f. 
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För att kunna förbättra informationsflödet är det viktigt att veta vilka typer 
av dokument företaget hanterar och hur kommunikation vid kunskapsproduktion och 
beslutsfattande sker inom den egna organisationen. 58 Detta för att de som hanterar 
dokumentationen ska veta vilka som berörs av den och vilka de alltså ska kommunicera 
ut förändringar till. Trots detta, framhåller Bodin et al, finns det knappast något moment 
i arbetslivet som är så eftersatt som just dokumenthantering. Ett vanligt problem, menar 
de, är att företaget saknar en genomtänkt ordning för dokumenthanteringen. Vissa 
dokument omhändertas centralt medan andra går direkt till enskilda medarbetare. 
Följden blir att ingen riktigt vet var vissa dokument befinner sig och en stor del av 
arbetstiden går åt till att leta information. 59 

Orna skriver att vid undersökning av hur människor hanterar information är 
det lätt att upptäcka ett naturligt flöde. Människor samspelar med informationen, tolkar 
den och omvandlar den till kunskap. Detta flöde är också ett sätt för människor att 
kommunicera med varandra och utbyta idéer. Vad som är viktigt att ta reda på är vem 
som ger vilken information till vem, och hur väl den inkommande informationen 
överensstämmer med vad som verkligen behövs.60 

Information kan alltså utgöra en lönsam resurs, men utan en policy som 
framtvingar en struktur för hur denna resurs ska användas och hur den bidrar till 
företagets mål och visioner kan dess potential förbli oupptäckt. Information kan till och 
med innebära en förlust om den används ogenomtänkt.61 Ett exempel på detta är när 
dålig kommunikation inom företaget resulterar i att samma information köps in från 
olika ställen.  

Även om den tillgängliga informationen är korrekt och välkonstruerad är 
den inte till någon nytta om den inte används. Flödet och utbytet av information är en 
variabel som skapar dess värde. En organisations struktur, kultur och även de anställdas 
individuella beteenden kan skapa hinder för detta flöde. I dessa organisationer råder ofta 
informationsbrist hos personalen.  Den motsatta situationen är också tänkbar. Vissa 
organisationer har ett mycket rikligt utbyte av information där alla får kopior av allt. 
Detta kan dock leda till informationsöverflöd där den huvudsakliga vardagssysslan blir 
genomgång av inkommande information. 62 Att hitta en fungerande medelväg, där 
personalen varken saknar tillgång till information eller drunknar i den, är alltså vad 
företaget bör sträva efter. 

Informationsflödet inom en organisation innefattar alla typer av formell eller 
informell utväxling av information. Detta flöde är ofta mycket enkelt och kan innefatta 
utbyte av formulär eller informationsutbyte via telefon, memos, interna nyhetsbrev och 
anslag. I större organisationer, där personer är anställda enbart för att samla in, filtrera 
och dela ut strategisk information, för att sedan presentera det viktigaste för personer i 
beslutsfattande positioner, är flödet däremot ofta mer komplicerat.63 Hur företagets 
specifika situation ser ut är något som måste tas hänsyn till vid strukturering och 
förbättringar av informationsflödet. 

Orna hänvisar till van der Spek som skriver att ett stort misstag som flera 
företag gör är att se informationssystem som en ersättning för människor. Många 
företag anser att de inte behöver någon mänsklig expertis på plats om de kan skapa 
system som fångar upp den kunskap som behövs. Faktum är dock, hävdar van der Spek, 
att kunskap och inlärning är raka motsatsen till nedskärningar. De är verktyg för att 

                                                 
58 Orna 1999, s. 31. 
59 Bodin et al 2000, s. 7. 
60 Orna 1999, s. 88. 
61 Orna 1999, s. 34. 
62 Powell 2003, s. 45f. 
63 Stanat, Ruth 1996. The Shared Information Network i Managing Information for the Competitive Edge, 
s. 330. 
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expandera och handlar snarare om tillväxt.64 Med detta menar han, som vi förstår det, 
att informationssystem aldrig kan ersätta mänsklig kompetens. Det är när de mänskliga 
resurserna inte räcker till för att hantera all information organisationen innehar som ett 
informationssystem krävs för att skapa struktur. Dock behövs de mänskliga resurserna 
för att upprätthålla systemet, eftersom ett system aldrig sköter sig själv. 

På ett litet företag kan en individ som hittar en artikel om en konkurrents 
nya strategi snabbt sätta upp det på anslagstavlan och innan lunch samma dag känner 
alla på företaget till det. När företaget växer och organisationen får flera beslutsfattande 
nivåer blir denna informationsförmedling en mer komplicerad uppgift. Kort sagt är det 
stora och medelstora företag som ställs inför problemet med att snabbt nå ut med 
information till dem som behöver den. 65 

De flesta anställda på ett företag har flera olika roller, även om de inte är 
medvetna om det själva. De kan vara producenter av kunskap, användare av 
information, försäljare som använder kunskap i praktiken, förhandlare som köpslår om 
tillgång till informationsresurser, omvandlare av information till produkter och tjänster 
för interna och externa ändamål etc. Denna syn på organisationen visar att många typer 
av arbeten innefattar ett brett omfång av dokumenthantering på olika sätt.66  

Inför en kartläggning av informationsutbytet i organisationen kan en 
utgångspunkt vara att titta på de diagram och modeller som redan finns på företaget. 
Powell skriver att ett vanligt sätt att beskriva ett företags struktur är med ett 
organogram, en organisationsmodell, som vanligtvis ser ut ungefär som följande figur.67 
 

 
Figur 2.2 Standard organogram 

 
Modellen säger väldigt lite om hur information flödar eller används inom 
organisationen. En vanlig uppfattning är att information flödar på exakt samma sätt som 
bestämmanderätten, alltså på ett hierarkiskt sätt som följande figur illustrerar.68 
 

 
Figur 2.3. Information-flows in hierarchy 

 

                                                 
64 Van der Spek i Orna 1999, s. 121. 
65 Stanat 1996, s. 326. 
66 Orna 1999, s. 123. 
67 Powell 2003, s. 251. 
68 Powell 2003, s. 252. 
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Denna modell säger heller ingenting om informationsbehoven inom organisationen, 
men möjliggör en identifiering av behoven och en diskussion kring dessa med de olika 
avdelningarna. Vidare diskussioner med de olika avdelningarna kan skapa en bild av 
hur informationen faktiskt flödar inom organisationen och en bild liknande följande 
figur kan växa fram.69 
 

 
Figur 2.4. Information-flows in reality 

 
Med en modell som denna blir det möjligt att ta reda på om de identifierade 
kommunikationskanalerna verkligen existerar. Om det skulle visa sig att de inte gör det 
kan en strategi för skapandet av dessa utvecklas. På så sätt skulle en 
organisationsmodell kunna användas för att i första hand kartlägga och i andra hand 
förbättra dokumenthanteringen på företaget.70 

Powell understryker att dokumenthantering måste handla om att, när 
möjlighet finns, skapa en förståelse för vad som verkligen händer på företaget snarare 
än vad som borde hända. Att inse att verkligheten alltid är mer komplex än teorin är en 
början till att förstå informationsflödet. Undersökningarna av informationsflödet kan i 
sin tur väcka frågor kring varför den teoretiska bilden skiljer sig så från hur det faktiskt 
ser ut.71 

Att utgå från diagram eller modeller kan vara bra för att skapa en diskussion 
inom företaget. Denna diskussion kan därefter leda till bättre förståelse bland 
personalen för företagets informationsflöde. Diagram och modeller ger dock bara en 
hastig blick över situationen, och eftersom de inte är permanenta finns det ingen mening 
i att i detaljnivå undersöka varje länk i flödet. Däremot kan skapandet av diagram och 
modeller medföra vissa fördelar. Inte minst kan diagram skapas för att visualisera hur 
tankarna kring informationsflödet ser ut.72 
 
2.5. Kartläggning av informationsresurser 
 
Genomförandet av en information audit är en process som effektivt utvärderar en 
informationsmiljö med syftet att undersöka hur den står i förhållande till företagets mål 
och visioner.73 Bryson beskriver en information audit som en utvärdering av vilka 
resurser som finns inom organisationen samt hur dessa skapas. Hon skriver att alla 
informationsresurser i organisationen ska tas i beaktande, oavsett medietyp. Nästa steg 
är att identifiera de människor och system som lagrar, producerar eller använder 
informationen. Därefter går det att analysera vilka kostnader dokumenthanteringen 
innebär, vilket värde informationen har, hur pass lämpliga de tillgängliga 

                                                 
69 Powell 2003, s. 252. 
70 Powell 2003, s. 252. 
71 Powell 2003, s. 253. 
72 Powell 2003, s. 257. 
73 Henczel, Susan 2001. The Information Audit: A Practical Guide, s. xxiii. 
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informationskällorna är, hur pass lättillgänglig informationen är, samt vilka mål som 
finns med informationsanvändningen. 74 

Information är en resurs bland andra vars användning måste planeras precis 
som mänskliga eller finansiella resurser. Detta kan ske både på mikro- och makronivå. 
Bryson beskriver hur detta går till. Planering av information på mikronivå handlar om 
att införskaffa, hantera och distribuera information på så sätt att den tillgodoser de 
behov som finns. Detta kan till exempel innebära upprätthållandet av standarder för 
information [standarder för dokumenthantering; författarnas anm.], vilka syftar till att 
bibehålla kvalitet och underlätta informationsanvändning eller klassificering av 
material. Planering av information på makronivå innefattar upprättandet av en 
informationspolicy som främjar organisationens mål och visioner. Genom att analysera 
de processer som försiggår i organisationen kan ett system som passar organisationens 
informationsflöde och informationsbehov byggas upp.75  

Bodin et al poängterar vikten av att ett dokument ses i sitt sammanhang och 
inte som ett lösryckt fragment. Först när ett dokument ses i sitt sammanhang, menar de, 
får det sin verkliga betydelse och sitt verkliga värde. Detta sammanhang kan bestå av en 
organisatorisk enhet, en aktivitet, en process eller en kombination av de ovanstående.76 

Ett sätt för att redan från början placera varje dokument i sitt sammanhang 
är att vid en kartläggning av dokumenthanteringen utgå ifrån verksamheten. Varje 
process och varje aktivitet som försiggår i företaget ska då urskiljas och de 
dokumenttyper som förekommer i dessa ska kartläggas. När arbetet är avslutat kommer 
det att resultera i en dokumentplan, där det redovisas vilken information som ska 
dokumenteras och hur detta ska ske. Helst ska dokumentplanen innefatta alla aspekter 
av dokumentets levnadstid, från produktion till arkivering eller makulering. 77 Det 
tillvägagångssätt som Bodin et al föreslår liknar på många sätt Henczels sjustegsmodell 
för skapandet av en information audit, vilken vi beskriver i kapitel 2.5.1., och därför 
kommer vi inte här att beskriva den i detalj. Dock tar Bodin et al upp några aspekter i 
sin dokumenthanteringsplan som Henczel inte gör och som känns relevanta för vår 
empiriska undersökning. Bodin et al skriver nämligen att om verksamheten är 
processinriktad (vilket är fallet på Volvo Uddevalla) bör arbetet inledas med att man 
utskiljer huvudprocesserna, det vill säga de processer som är viktiga för kunden eller 
beställaren. 78 I fallet Volvo Uddevalla är huvudprocessen naturligtvis produktion av 
bilar. Som Bodin et al fortsätter kräver huvudprocessen en mängd olika stödprocesser i 
form av administration, personalrekrytering etc. Genom att bryta ner processen i mindre 
aktiviteter [avdelningar; författarnas anm.] blir det lättare att kartlägga 
dokumenthanteringen inom de olika aktiviteterna.79  

Efter att dokumenten i varje aktivitet har kartlagts föreslår Bodin et al 
upprättandet av en dokumentplan som anger vilka aktiviteter/processer/dokument som 
finns på företaget, vilket medium de använder sig av, hur de förvaras, hur länge de ska 
bevaras, vilken arkivserie de tillhör och i vilket arkivformat de ska sparas. Denna 
dokumentplan kan se ut som följer:80 
 

                                                 
74 Bryson, Jo 1999. Effective Library and Information Centre Management, s. 80. 
75 Bryson 1999, s.76f. 
76 Bodin et al 2000, s. 11. 
77 Bodin et al 2000, s. 21. 
78 Bodin et al 2000, s. 22. 
79 Bodin et al 2000, s. 23. 
80 Bodin et al 2000, s. 31. 
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Figur 2.5. Bodins dokumentplan 

2.5.1. Henczels Seven-stage Information Audit Model 
 
I boken The Information Audit: A Practical Guide presenterar Henczel en 
sjustegsmodell för skapandet av en information audit. Hon påpekar att det saknas en 
globalt accepterad definition av vad en information audit är. Detta förklarar hon med de 
varierande omständigheter, strukturer och situationer den undersökta organisationen kan 
befinna sig i. Något som de flesta dock är överens om är att genomförandet av en 
information audit är en god grund att utgå ifrån vid utvecklandet av en 
informationspolicy. Denna policy kan sedan ligga till grund för uppbyggandet av en 
informationsstrategi, en övergripande metod för hur information ska användas för att 
uppnå företagets mål. 81 

En informationspolicy ska beskriva mål och prioriteringar för 
informationsanvändandet i organisationen. Här skall definieras vad begreppet 
information innebär i företagets kontext. Policyn ska också innehålla principer för hur 
informationen skall hanteras och vilken roll individer och teknologi har i 
dokumenthanteringen. Sist men inte minst ska det förklaras hur policyn står i relation 
till skapandet av en kostnadseffektiv organisation. 82 Bryson poängterar hur viktigt det är 
för organisationen att ha en strategi för informationsplanering. Rätt information i rätt 
tid, menar hon, kan göra det enklare för organisationen att fatta bra beslut, kontrollera 
kvalitet och produktivitet, möta juridiska krav, lokalisera resurser och identifiera slöseri 
eller dålig användning av dessa.83 

                                                 
81 Henczel 2001, s. 13. 
82 Orna 1999, s. 9. 
83 Bryson 1999, s. 75. 
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Henczel skriver vidare att informationspolicyn är ett verktyg som kan 
användas som bas för skapandet av en informationsstrategi för organisationen. En 
informationsstrategi är informationspolicyn uttryckt i form av företagets visioner och 
mål samt medel för att nå dessa under en bestämd tidsperiod. Informationspolicyn kan 
användas för att påvisa kopplingar mellan dokumenthanteringen och organisationens 
mål samt för att kritiskt granska nyttan av informationsrelaterade aktiviteter. Policyn 
kan också användas för att möjliggöra effektiv beslutsfattning vad gäller resursplacering 
och för att skapa en dialog mellan organisationens alla delar. En information audit är en 
ständigt pågående process och bör upprepas för att kontrollera att 
informationsprioriteringar förändras när organisationen och dess informationsbehov gör 
detsamma.84 

Det finns, menar Henczel, oavsett metod eller omfattning av auditen ifråga 
sju steg som alltid måste tas. Dessa kallar hon Planning (Planering), Data Collection 
(Datainsamling), Data Analysis (Dataanalys), Data Evaluation (Utvärdering av data), 
Communicating Recommendations (Förmedling av rekommendationer), Implementing 
Recommendations (Implementering av rekommendationer) och The Information Audit 
as a Continuum (En kontinuerlig information audit).85 
 
Steg 1 – Planering 
 
Det första steget i skapandet av en information audit är att lägga upp en planering. Detta 
för att för att så få överraskningar som möjligt ska uppstå senare i processen. 
Planeringen består av ett antal steg som samverkar till att identifiera några av de större 
problem och beslut som troligtvis kommer att behöva hanteras under arbetets gång. 86  

Först och främst måste klara mål för auditen formuleras. Det är viktigt att 
noggrant tänka igenom vilka förväntningar som finns på auditen, vilken information 
som troligtvis kommer att komma fram samt hur den informationen senare ska komma 
att användas. Förståelse för vad företaget gör och vilka mål det har är viktigt för ett 
lyckat resultat.87  

Beslut kring hur stor aud iten ska vara och vilka avgränsningar som ska 
göras måste också tas. Faktorer som måste tas hänsyn till är bland annat syftet med att 
göra en audit, ekonomiska förutsättningar, tidsramar och typ av information som skall 
undersökas. Om en information audit inte tidigare gjorts inom organisationen bör en 
audit som täcker hela organisationen göras. Ett alternativ är dock att göra en audit för en 
specifik enhet eller avdelning som ett pilotprojekt inför utförandet av en senare, 
heltäckande audit.88 

Det är också viktigt att identifiera nyckelpersoner som bör hållas 
underrättande om hur arbetet fortlöper, samt att försäkra sig om ledningens stöd inför 
det förestående projektet.89  

Redan på planeringsstadiet, menar Henczel, bör dessutom övervägningar 
göras kring hur utvärdering och tolkning av de data som samlats in och analyserats 
(manuellt eller med hjälp av en dator) senare ska ske.90 
 

                                                 
84 Henczel 2001, s. 10f. 
85 Henczel, 2001, s. xxiii. 
86 Henczel 2001, s. 23. 
87 Henczel 2001, s. 25. 
88 Henczel 2001, s. 37. 
89 Henczel 2001, s. 52. 
90 Henczel 2001, s. 48. 
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Steg 2 – Datainsamling 
 
Det andra steget i Henczels sjustegsprogram för upprättandet av en information audit är 
datainsamlingen. Här samlas information om informationsresurser och 
informationsbehov in. Hur resurserna används, vilken information som produceras samt 
hur information flödar inom företaget är aspekter som kan vara intressanta att studera.91 

De vanligaste sätten att samla in data är via enkäter, gruppintervjuer eller 
individuella intervjuer. Vilken metod som används för insamlandet är beroende av vad 
som passar den undersökta organisationen bäst. Intervjuer, både individuella och i 
grupp, påpekar Henczel, har några fördelar jämfört med andra metoder. Direktkontakt 
med personalen gör datainsamlingen till en mer personlig process. Forskaren får 
dessutom svar på sina frågor direkt, och möjligheter att utveckla och diskutera för att 
undvika missförstånd ges. Intervjumetoden erbjuder också ett sätt för insamling av en 
rik mängd data på relativt kort tid.92 

Henczel skriver att frågor bör ställas kring vilka informationskällor som 
finns och hur vikiga dessa är för att arbetet ska kunna utföras tillfredsställande. Här 
måste alla typer av källor räknas in, elektroniska som tryckta, interna som externa.  Hon 
föreslår vidare att den som utför en information audit ska fråga personalen vad de gör på 
avdelningen och vilken information de behöver för att utföra sitt arbete. Vidare föreslår 
hon kartläggning av vilka dokument som skapas på avdelningen ifråga, samt vilka 
dokument de delar med sig av till andra avdelningar. Dessutom rekommenderar hon 
jämförelser av den information avdelningen verkligen förfogar över med den 
information de i en idealisk situation skulle förfoga över.93 

Under tiden en audit pågår, poängterar Henczel, kan det vara bra att ge 
kontaktinformation till de medverkande ifall ytterligare frågor eller undringar skulle 
uppstå efter intervjuns avslutande.94 

De data som samlats in med personalens medverkan måste senare användas 
tydligt i resultatet, menar Henczel. Det faktum att data har samlats in ökar 
förväntningarna hos de anställda, och om datan sedan inte syns i resultatet kan detta 
leda till ilska och frustration. 95 
 
Steg 3 – Dataanalys 
 
Dataanalysen är det tredje steget i Henczels sjustegsmodell. När datainsamlingen är klar 
måste datan organiseras på ett sätt som möjliggör analys, utvärdering och tolkning. 
Arbetet är tidskrävande och kräver ofta specialkunskaper för att kunna genomföras på 
bästa sätt. Denna del av en information audit utförs därför oftast av extern personal.96  

Dataanalysen möjliggör senare identifiering av vilken information som 
erhålles, vilka som skapar informationen, samt vilka som använder den och hur den 
används. Dessutom kan flaskhalsar, dupliceringar och även de personer som har det 
yttersta ansvaret för olika typer av information identifieras.97 
 

                                                 
91 Henczel 2001, s. 63. 
92 Henczel 2001, s. 79. 
93 Henczel 2001, s. 67ff. 
94 Henczel 2001, s. 78. 
95 Henczel 2001, s. 69. 
96 Henczel 2001, s. 103. 
97 Henczel 2001, s. 123. 
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Steg 4 – Utvärdering av data 
 
När analysen är färdig måste den utvärderas och tolkas. Detta steg liknar på många sätt 
föregående steg men innebär en slags översättning av analysen till en framställning som 
passar målgruppen. Här beslutas vilka problem som måste presenteras för ledningen, 
tillsammans med lösningsförslag på problemen. Denna framställning innefattar 
förklaringar kring vad den analyserade datan visar och slutsatser som dragits beroende 
på betydelsen och innebörden av resultatet. Innan en strategi för implementeringen kan 
skapas är det tre steg som måste tas. Först måste problem och möjligheter formuleras, 
sedan analyseras glappen och till sist utvärderas informationsflödet utifrån de två första 
stegen. 98 
 
Formulera problem och möjligheter 
 
Henczel tar upp några exempel på olika typer av problem respektive möjligheter som 
kan uppstå i det här skedet och som bör has i åtanke genomgång av resultatet. 
 

1. Ett problem kan vara att en individ eller avdelning innehar viktig information 
som den inte delar med sig av till andra, vare sig i ursprungsform eller i 
sammanfattad version. Detta kan vara ett problem med personer snarare än ett 
problem i processen då många människor inser makten med att inneha exklusiv 
information. Det kan uppstå konkurrens mellan olika avdelningar om båda vill 
ha mer information än den andra. Detta kan till exempel bero på finansiella 
variabler när en avdelning betalar för en resurs och därför inte tycker andra 
avdelningar har rätt att använda den. 99 

 
2. Vad gäller informationsbehov kan ett problem vara att flera avdelningar behöver 

en viss typ av information, men en av dem får den i större utsträckning än de 
andra. Tyvärr blir det ofta så att den avdelning som gör mest väsen om saken får 
tillgång till den bästa informationen. 100 

 
3. Ett annat problem kan uppstå i och med användandet av föråldrade resurser eller 

resurser av lägre kvalitet. Det kan visa sig att vissa avdelningar använder sig av 
tryckta källor som inte längre är aktuella, gammal statistisk data eller ineffektiva 
elektroniska resurser som inte till fullo passar avdelningens funktion. Kanske 
använder sig avdelningarna av felaktiga resurser eftersom de inte känner till att 
det finns bättre informationskällor. De resurser som är helt felaktiga och de som 
inte är de mest lämpade för behoven bör identifieras. Detta är speciellt viktigt 
där de uppgifter informationen används till är strategiskt viktiga för företaget.101 

 
4. Ytterligare ett problem kan vara informationsbehov som identifierats, men som 

inte blivit tillfredställda.102 
 

5. Henczel påpekar också risken med att dubbelexemplar av dokument uppstår när 
information flödar in i organisationen eller vandrar mellan avdelningarna på ett 
okontrollerat sätt. En bristande översikt över företagets information kan leda till 
att avdelningar införskaffar information på egen hand istället för via en central 

                                                 
98 Henczel 2001, s. 131. 
99 Henczel 2001, s. 132ff. 
100 Henczel 2001, s. 132ff. 
101 Henczel 2001, s. 132ff. 
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instans. Detta kan i sig leda till onödiga dubbletter, högre kostnader på grund av 
”dolda” resurser och användandet av föråldrade dokument.103 

 
6. Informationsöverflöd kan inträffa och bli problematiskt när vissa typer av 

information införskaffas på fler än ett sätt, eller när alltför många resurser 
tilldelats för en viss behovsnivå. Det kan vara så att flera resurser tillhandahåller 
samma typ av information, till exempel tryckta och elektroniska versioner av 
samma dokument eller att det helt enkelt finns för många resurser i relation till 
behovet. Det kan även vara så att det kommer in information som ingen sedan 
använder.104 

 
I detta sammanhang kan det vara värt att påpeka, som Powell gör, att även den 
information som inte används kan ha betydelse. Att till exempel veta vad som 
ska göras om någon form av kris inträffar kan ge trygghet och göra arbetet 
enklare för berörda parter, även om de aldrig behöver använda sig av den 
kunskapen. 105 
 

7. Brist på spårbarhet är ett problem som uppstår när dokument skrivs om och/eller 
filtreras för att passa olika avdelningar. Hur säker kan efterföljande användare 
vara på att informationen är korrekt, relevant och från en tillförlitlig källa? 106 

 
Efter att problem identifierats bör varje problem analyseras och utredas. De problem 
som är mest kritiska för företaget bör tas hand om omedelbart, medan de mindre 
allvarliga kan bordläggas tills vidare. Dock är det viktigt att inte heller de mindre 
problemen bordläggs för länge eftersom även de påverkar arbetet.107  

De problem som handlar om ogenomtänkt användning av pengar, 
människor eller maskiner (inklusive datorer) måste behandlas om fördelarna med en 
lösning överväger kostnaden för att tillämpa den. Om lösningens kostnad är liknande 
kostnaden för problemets ineffektivitet måste även andra kriterier, så som risk för 
dupliceringar eller brist på spårbarhet, tas i beaktande vid utvärdering av problemet.108 

Eftersom varje del i en organisation har anknytning till andra är det viktigt 
att förstå avdelningarnas relationer till varandra och att identifiera eventuella bieffekter 
en lösning kan ha på en annan del av organisationen. Om lösningen innebär lägre 
kostnader för en del av organisationen, men högre för en annan kan lösningen som 
helhet bli mer kostsam än problemet.109 

Vilka begränsningar en organisation har är till stor del beroende av vilka 
resurser som finns tillgängliga, men även den kulturella och politiska situationen inom 
organisationen spelar in. Mänskliga och finansiella begränsningar är de vanligaste 
problemen som påträffas vid problemlösning inom en organisation. Först och främst är 
de ekonomiska resurser och den mänskliga kompetens som krävs inte alltid tillgängliga 
för att åstadkomma en förändring. Detta gäller särskilt när det handlar om att 
specialutbilda personalen. Dessutom är det viktigt att identifiera huruvida den kulturella 
och politiska situationen inom en organisation har intresse av att ta itu med problemet. 
Om det finns kulturella eller politiska anledningar till varför en förändring inte får stöd 
(eller om den aktivt får motstånd) måste fördelar vägas mot nackdelar innan förslag på 
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förändring ges. Blott ett förslag på en förändring kan få personalen att reagera starkt, 
även om förslaget aldrig går igenom. 110 
 
Analysera glappen 
 
Det andra steget är att jämföra aktuell situation med en mönstersituation. Om det i 
intervjusituationen framkommer att personalen saknar tillgång till information, kan ett 
glapp i dokumenthanteringen identifieras utifrån detta, även om personalens upplevelser 
kan variera från väldigt specifika problem till mycket generella situationer. När 
jämförelsen är klar måste problemen utvärderas utifrån företagets mål på det sätt som 
formulerats i steg ett.111  
 
Utvärdera informationsflödet 
 
Slutligen kommer utvärderingen av informationsflödet, som bäst tillämpas med visuella 
medel i form av flödesdiagram för varje del av företaget. Efter att en undersökning på 
varje avdelning genomförts kombineras dessa för att ge en helhetsbild. Utöver 
effektivitet, ineffektivitet, dupliceringar och glapp i informationsflödet kan diagrammet 
också identifiera de personer eller avdelningar som är nyckelpersoner i 
dokumenthanteringen. Det är dessa personer eller avdelningar som tar in information i 
organisationen eller som är ansvariga för att dela ut informationen internt. Utifrån 
utvärderingen kan de förändringar som behövs för att lösa problemen tas fram.112 

En övervägning måste dock göras huruvida problemet behöver lösas eller 
inte och om den föreslagna lösningen verkligen kommer att lösa problemet. Alla 
problem som identifierats behöver inte tas hand om direkt eftersom de kan komma att 
lösa sig av sig själv med tiden. Om dupliceringar identifierats, men inte kostar något 
extra, kan det tyckas onödigt att lägga ned tid på att förändra situationen. Om 
dupliceringarna däremot skapar luckor eller problem i informationsflödet som påverkar 
andra delar av organisationen måste åtgärder vidtas för att reducera antalet 
dupliceringar.113 

Varför är förändringen nödvändig? Vad kommer den att förbättra? Vad 
kommer att hända om förändringen inte föreslås? Det är viktigt att den som inför 
förändringarna själv förstår konsekvenserna av att inte införa förändringen precis som 
att det är viktigt att förstå vad förändringen innebär, vad som kommer att göras, och hur 
resultatet kommer att bli. Hur arbetet kommer att påverkas och hur förändringarna 
kommer att förmedlas till dem som är berörda är faktorer som måste tas hänsyn till.114 
 
Steg 5 – Förmedling av rekommendationer 
 
Huruvida en viss information audit blir lyckad eller inte beror på de resultat som 
framkommit. Mycket hänger också på hur väl resultatet förmedlas till berörda parter. 
Det valda tillvägagångssättet måste övervägas noga och anpassas för det specifika 
företaget. Eftersom många av de rekommendationer som görs efter att en information 
audit utförts handlar om förändringar, måste dessa förmedlas på ett posit ivt sätt som 
garanterar ledningens stöd under hela förändringsprocessen. En välskriven rapport är 
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viktig. Den ska innehålla eventuella avgränsningar, resultatet av undersökningen samt 
hur väl resultatet relaterar till det mål som sattes upp innan projektet påbörjades.115 

En muntlig presentation är viktigt för att summera vad som framkommit 
under undersökningens gång. Saker som upptäckts på vägen uppmärksammas och 
rekommendationer ges inför framtiden. Baserat på en muntlig presentation kan beslut 
tas huruvida arbetet ska fortgå och förändringarna genomföras eller inte.116 

Om möjligt är det även lämpligt att ge personlig feedback till dem som 
deltagit i undersökningen. Ett sätt som Henczel rekommenderar är att, inför en mindre 
grupp, förmedla rekommendationer kring hur de kan påverka sina arbetssätt och 
arbetsresultat. Denna form av direkt kommunikation är speciellt viktigt om deltagarna 
upplever rekommendationerna som dåliga. Detta för att kunna diskutera vad som 
upplevs som problem och förklara rekommendationerna mer i detalj.117 
 
Steg 6 – Implementering av rekommendationer 
 
Detta steg handlar om hur företaget kan gå tillväga för att implementera de 
rekommendationer som givits. Vid större förändringar som signifikant påverkar 
arbetsflöde och rutiner rekommenderar Henczel inläsning av litteratur som explicit 
behandlar förändringar inom organisationer. För en mindre eller flera små förändringar 
väljer hon att presentera ett par saker att tänka på.118 
 
Förståelse för förändringsprocessen 
 

• Tydliga mål. Det är angeläget att alla som påverkas av förändringen förstår 
varför den sker och vad fördelarna blir både för individen själv och för 
organisationen som helhet. Att beskriva hur förändringen gynnar organisationen 
sätter in förändringen i ett helhetsperspektiv som hjälper till att mildra farhågor 
och spekulationer om varför avdelningen är ”drabbad” av förändringskravet.119 

 
• Tydliga implementeringssteg. Alla måste förstå hur förändringen ska ske, hur 

lång tid det kommer att ta och hur mycket det kommer att kosta. Om 
förändringen involverar arbetsflöden och rutiner måste ett schema läggas upp för 
detta. Om implementeringen kräver extra utbildning eller träning måste alla veta 
när detta kommer att ske.120 

 
• Förståelse för individernas olika sätt att reagera och de faser en människa går 

igenom som reaktion på en förändring. Henczel beskriver en reaktionscykel som 
representerar en typisk reaktion på förändringar. Den första fasen är chock som 
varken leder till reflektion eller handling. Denna fas kan feltolkas som acceptans 
av den ouppmärksamme. Med tiden blir chocken förnekelse, och denna fas kan 
vara svårhanterlig eftersom personalen kan komma att ignorera förändringarna. 
Sedan följer en depression då det står klart att personalen antingen måste 
anamma förändringen eller hamna på efterkälken. Sedan följer optimism när 
människor inser att förändringarna inte var så dåliga trots allt.  Under denna 
period växer intresse, och benägenheten att söka mer information om 
förändringarna ökar. När fördelarna med förändringarna uppenbaras finner sig 
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de anställda i det hela och de går in i den slutgiltiga fasen acceptans. Det är ofta 
inte förrän under denna sista fas de anställda är villiga att delta i ett 
träningsprogram eller undervisning om det nya som skett. Henczel använder sig 
av följande modell för att beskriva processen:121 

 

 
Figur 2.6. The change-reaction cycle 

 
Denna cykel är den vanligast förekommande, men i mer platta organisationer 
eller sådana som är strukturerade i projektform kan cykeln vara omvänd. 
Acceptansen kan komma direkt, och med tiden blir de mindre optimistiska och 
mer vemodiga över förändringarna. En god insikt i hur den egna organisationen 
är strukturerad kan ge en förståelse för hur personalen kan komma att reagera.122 

 
• Identifiera vilka som kommer att påverkas av förändringarna. Utifrån detta går 

det att ta ställning till vilka personer som ska hållas underrättade om vad som 
försiggår och i hur hög utsträckning de måste vara med själva under 
införandet.123 

 
• Var klar över förväntningarna från ledningen och på vilken nivå de är villiga att 

införa förändringen. Med stort stöd från ledningen och öppen kommunikation 
av förändringarna i organisationen är det mer troligt att förväntningarna på hur 
ärendet ska hanteras sätts högt. Det medför att förväntningarna på att 
förändringarna faktiskt kommer att innebära påtagliga förbättringar i 
organisationen ökar.124 

 
• Låt de anställda delta. Lyssna på frågor och idéer som de anställda har och se 

till att de själva kan stå för lösningarna på problemen. 125 
 

• Presentera förändringen på ett formellt sätt. Detta gör detaljerna klara för alla 
samtidigt som ingen anställd behöver känna sig utanför processen. Här bör ingen 
fokus läggas på specifika problem, och inte heller bör fördelarna lyftas fram 
överdrivet mycket eftersom det kan skapa orealistiska förväntningar.126 

 
• Kommunicera före, under tiden och efter förändringsprocessen. Att lyssna, prata 

och förstå när ens kommunikationsförmåga och kommunikationskanaler bäst 
kan användas är till stor nytta under processen. Öppna och effektiva 
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kommunikationskanaler försäkrar att de anställda som är negativt inställda får 
snabba svar när de har tvivel. En kommunikationsstrategi bör skapas där det 
klargörs vad målet med förändringen är, vad förändringen innebär och vilka 
avgränsningar som ska göras. En förändring på en avdelning påverkar nästan 
alltid en annan. Det är därför viktigt att tydligt beskriva hur mycket som ska 
göras för att hålla projektet inom avdelningens ramar. Om osäkerhet om hur 
mycket som skall göras uppstår kan detta leda till att arbetet stannar av. 127 

 
Utveckla en informationspolicy 
 
Även en strategi som kan användas efter implementeringen för att utvärdera hur väl de 
utförda förändringarna mäter sig med de rekommendationer som givits måste 
utvecklas.128 

Resultatet från en information audit kan lägga grunden till en informationspolicy 
som tydligt definierar hur information hanteras inom organisationen. En 
informationspolicy är grundläggande för strategisk dokumenthantering och en grund till 
rutiner för hantering och kontroll av information. De viktiga komponenter som ingår i 
en informationspolicy är följande:129 
 

1. Företagets mål och visioner – en formulering av syften, värden och mål för 
organisationen. 130 

 
2. Redogörelse för handlingsplan – en tydlig guide över hur dokumenthanteringen 

ska ske på ett effektivt sätt i relation till företagets mål och visioner.131 
 

3. Mål – en lista över målen för informationspolicyn tillsammans med de olika 
övervakningskriterier som är relevanta för att kunna utvärdera policyn. 132 

 
4. Revisionscykel – en informationspolicy bör innehålla en revisionscykel för 

kontinuerliga information audits. Den måste klargöra och schemalägga 
regelbundna information audits och ge möjlighet för oplanerade information 
audits vid krissituationer.133 

 
Att skapa en informationspolicy är en milstolpe i dokumenthanteringen inom en 
organisation då den innebär ständig utvärdering av informationssituationen. För att 
fungera effektivt måste den vara utspridd till alla i företaget, och ha stöd från 
ledningen. 134 
 
Steg 7 – En kontinuerlig information audit 
 
Steg sju är det sista steget i Henczels modell och handlar om hur företaget kan gå 
tillväga för att göra utvärderingen till en naturlig del av organisationen. Hur ofta 
utvärderingarna ska göras och hur stora dessa ska vara beror på förändringens 
omfattning. Mindre förändringar kan utvärderas efter några veckor. Är det däremot 
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större förändringar som ska genomföras bör auditen upprepas en gång per år för att ge 
överblick över vad som hänt och vad som fortfarande behöver arbetas på.135  
 
2.6. Prototyp för en dokumenthanteringsstandard 
 
En generell standard för dokumenthantering är svår att hitta eftersom vad standarden 
kan förväntas innehålla varierar mycket beroende på hur företaget ser ut. Däremot finns 
det flera rekommendationer och tips på vad en dokumenthanteringsstandard kan och bör 
innehålla. Vid vår undersökning på Volvo Uddevalla har vi sett till den standard som 
ska implementeras. Då denna standard är sekretessbelagd kan vi inte diskutera dess 
innehåll, utan kommer här att utifrån Henczels, Choos och Bodin et als teorier 
sammanställa de krav en standard för dokumenthantering bör innefatta. 

En standard för dokumenthantering bör förslagsvis, som Choo skriver, dela 
upp företagets informationskällor i externa, interna, formella och informella resurser 
[dokument; författarnas anm.].136 Då vår undersökning på Volvo Uddevalla är 
avgränsad till den interna dokumenthanteringen är det i huvudsak uppdelningen av 
formella och informella dokument som är av vikt för oss. Choo skriver inte rakt ut vad 
han menar med formella och informella dokument. Han skriver dock att vissa dokument 
är viktigare än andra. Vi tolkar honom som att ett informellt dokument är ett dokument 
som används rutinmässigt inom företaget, men som inte har något större affärsmässigt, 
legalt eller formellt värde. Till dessa hör bland annat individuella mötesanteckningar, 
interna meddelanden och e-post. Till de formella dokumenten räknar Choo, vad vi 
förstår, de dokument som är värdefulla under en längre tid. Det kan till exempel handla 
om ekonomiska eller juridiska dokument.137 

Choo skriver vidare att den information som de anställda har vid sin 
arbetsplats som t ex anteckningar, diagram, papper och bilder kan ha ett oupptäckt 
värde. Han rekommenderar att en innehållsmatris (Records Inventory) upprättas där det 
finns beskrivet vilka dokument som finns inom varje avdelning och vem som skapat 
dem. Detta för att få en överblick över de dokument som är viktiga för 
organisationen. 138 Förslagsvis, menar vi, kan det i innehållsmatrisen också stå var varje 
dokument är lokaliserat så att det blir lättare att hitta dem.  

Här återkommer vi till Bodin et als rekommendationer kring upprättandet av 
en dokumentplan som beskriver alla dokumenttyper, var de ska sparas och hur länge de 
ska sparas. Dokumentplanen kan även innehålla direktiv kring vilket arkivformat det 
aktuella dokumentet ska ha, vilket medium det använder sig av och vilken arkivserie det 
tillhör.139 Ett exempel på hur denna kan se ut presenterades i kapitel 2.5. 

Vi menar att Choos förslag på en innehållsmatris med fördel kan utökas 
med Bodin et als idé om en dokumentplan. Detta skulle resultera i en innehållsmatris 
som inte bara fungerar som en lista över de dokument som skapats, utan också som en 
vägledning för skapandet och märkandet av dokument. För att undvika förvirring vore 
en god idé att tillsätta en person som är ansvarig för att innehållsmatrisen hålls 
uppdaterad, en slags föreståndare för matrisen. Trots detta är det dock viktigt att påpeka 
att huvudansvaret för egenproducerade dokument ligger hos individerna själva. En god 
dokumenthantering bygger nämligen, som vi förstår Choo, på att 
informationsanvändarna och informationsproducenterna tar eget ansvar för de 
dokument som de använder och producerar.140 När ett nytt dokument skapas måste den 
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anställde som skapar dokumentet avgöra om det är ett informellt eller ett formellt 
dokument, varefter åtgärder för uppmärkning och lagring måste vidtas för respektive 
typ. Standarden bör också ställa krav på makuleringsprocessen för att eliminera 
tveksamheter om hur makulering ska gå till. Vidare bör en standard för 
dokumenthantering innehålla föreskrifter för säkerhetshantering. Detta är dock inte 
något vi kommer att se närmare på i vår uppsats. 

Henczel skriver att i en informationspolicy [och därmed också i en 
dokumenthanteringsstandard, då denna är en del av informationspolicyn; författarnas 
anm.] bör en revisionscykel ingå som fungerar som en ständig utvärdering av 
informationssituationen. 141 För att försäkra sig om att innehållsmatriserna på företagets 
avdelningar är uppdaterade kan det i denna utvärdering ingå att varje individ årligen ska 
gå igenom sina dokument extra noga och se till att innehållsmatrisen verkligen är 
uppdaterad. Ett förslag är att individen är ansvarig inför föreståndaren av 
innehållsmatrisen som i sin tur är ansvarig inför ledningen. 
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3. Metod  
 
I detta kapitel beskriver vi vilka metoder vi har använt oss av vid undersökningen och 
analysen. 
 
3.1. Val av metod 
 
Vi har valt att genomföra vår undersökning i form av en fallundersökning. Eftersom vår 
uppsats fokuserar på att kartlägga information inom Volvo Uddevalla anser vi att detta 
är ett lämpligt tillvägagångssätt. Av materialet vi fått fram har vi inte kunnat dra några 
generella slutsatser eller göra någon form av statistisk analys för dokumenthantering på 
företag i allmänhet. Däremot har det gett oss en större förståelse för 
informationssituationen på det specifika företaget. 
 Som metod för utförandet av fallundersökningen har vi utgått från Henczels 
sjustegsmodell för en information audit. De mål och avgränsningar som skall göras 
enligt modellens första steg sammanfaller med det syfte och avgränsningar vi gjort för 
vår uppsats. Då det inte funnits tid till att göra en fullskalig information audit har vi 
gjort en mindre audit som är anpassad efter Volvo Uddevalla specifika situation. En 
information audit är enligt Henczel en god grund för att utveckla en informationspolicy 
med lösningar på framkomna problem.142 Det primära målet med vår information audit 
är inte att skapa en informationspolicy utan att skapa en grund för implementeringen av 
Ford Motors standard för dokumenthantering, men eftersom ingen informationspolicy 
finns på Volvo Uddevalla ansåg vi dock att en information audit var en god metod att 
använda för vår uppsats. 
 Som Bodin et al skriver är det bra att vid processinriktade verksamheter dela 
upp huvudprocessen i mindre aktiviteter.143 På Volvo Uddevalla är denna uppdelning i 
princip redan gjord i och med de avdelningar som finns. Undersökningen har därför 
skett i form av intervjuer med anställda från varje avdelning på Volvo Uddevalla. En 
anledning till att vi valde intervjuer och inte enkäter är att vi inte kände oss tillräckligt 
insatta i arbetssättet på Volvo Uddevalla för att kunna utforma tillräckligt bra 
enkätfrågor. Intervjuer är också, enligt Henczel, det vanligaste sättet att samla in data 
vid information audits. Intervjuer tar längre tid att genomföra och att analysera, men 
innebär också att det ges större utrymme för diskussioner och förklaringar vilket 
troligtvis leder till bättre förståelse av insamlad data.144  
 
3.2. Val av informanter 
 
Merriam beskriver ett antal tillvägagångssätt för att välja ut lämpliga informanter. Hon 
skriver att till skillnad från vid surveyundersökningar, där antalet intervjuade och deras 
representativitet är avgörande, går det att vid fallstudier välja ut informanter på grundval 
av hur väl de kan komma att bidra till insikt och förståelse av de frågeställningar som 
undersöks.145 Med hänsyn till detta känner vi än mer att vårt urval är försvarbart för vår 
studie. 

Vi gjorde inte på förhand några definitiva avgränsningar för hur många 
intervjuer vi skulle utföra på varje avdelning, utan anpassade oss efter hur många 
intervjuer vi kände var nödvändiga. Vissa avdelningar producerar och hanterar fler 
dokument än andra och krävde därför en noggrannare undersökning.  Meningen är att 
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varje avdelning i sinom tid ska komma att genomgå mer noggrann undersökning för att 
fullt ut kunna kartlägga dokumenthanteringen. Det bästa för studien hade varit att 
intervjua i princip varje anställd på fabriken, men det fanns det naturligtvis inte tid till. 

Urvalet gick till på så sätt att vi fick en lista av vår kontaktperson med 
telefonnummer till KM-stöden (Kvalitets- och miljöstöden) på varje avdelning146. När 
vi kontaktade dessa personer blev vi i vissa fall hänvisade till annan personal på 
avdelningen och i andra fall tog kontaktpersonen själv sig an intervjun. Vi använde oss 
av snöbollsmetoden för att få tag på informanter, det vill säga vid intervjutillfällena fick 
vi ibland namn på ytterligare anställda som vi kunde ta kontakt med. Allt som allt 
gjorde vi 16 intervjuer. 

Att inte själv ha kontroll över exakt hur urvalet går till kan vara en brist i en 
vetenskaplig studie. Vi tror dock inte att det har påverkat vår studie negativt då vi 
förutsätter att KM-stöden på varje avdelning inom företaget bättre kände till vilka 
personer som kunde ge oss mesta möjliga information. Eftersom det dessutom var 
Volvo Uddevalla som tog kontakt med oss för att få undersökningen utförd, och inte 
tvärtom, tyckte vi att det kändes troligt att anta att de inte försökte dölja någon 
information för oss genom att få oss att intervjua fel personer. 

Våra informanter är alla anställda på mellannivå. Några av dem arbetar i 
produktionen, men är då högre uppsatta till exempel avdelningschefer. Att vi valt att 
endast intervjua anställda på mellannivå beror dels på tidsbrist men också på att de 
dokument som hanteras inom produktionen är så få till antalet jämfört med antalet 
dokument på de administrativa avdelningarna. För vidare beskrivning av de enskilda 
informanterna, se kap. 3.2.1 

Vad gäller anonymitet är våra informanter anonyma på så sätt att de inte 
nämns vid namn. Total anonymitet är däremot svårt att uppnå i en så pass sluten miljö 
som denna. Vi hade dock inte anledning att tro att bristen på total anonymitet skulle 
avskräcka våra informanter eftersom de frågor vi ställde, som vi förstod det, inte var av 
känslig karaktär. 

3.2.1. Presentation av informanter 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera våra informanter och deras respektive 
arbetsuppgifter. Vad gäller avdelningstillhörighet kan det förefalla som om vi gjort en 
orimligt stor andel av våra intervjuer på kvalitetsavdelningen. Som vi tidigare påpekat 
beror detta dock på den snedfördelning av dokumenthantering som förekommer mellan 
avdelningarna. Just kvalitetsavdelningen hanterar ett mycket stort antal olika slags 
dokument och därför kände vi oss tvungna att undersöka denna avdelning lite 
noggrannare.  Det är dock viktigt att hålla i minnet att avdelningstillhörigheten i många 
fall är flytande och att flera av våra informanter arbetar med uppgifter för fler än den 
egna avdelningen. 
 Av våra informanter på kvalitetsavdelningen (7 stycken) har en av dem 
ansvar för pool-bilarna och de bilar som cheferna kör. Hon jobbar även som KM-stöd.   
 Två av våra informanter på kvalitetsavdelningen arbetar med 
materialkontroller.  
 En fjärde informant på kvalitetsavdelningen arbetar med avvikelsehantering 
och utleverans. 
 En femte informant på kvalitetsavdelningen sysslar med garanti och 
kundundersökningar. Hennes arbetsuppgifter innefattar att undersöka vad som går att 
förbättra på fabriken och att sedan presentera detta för sina kollegor. 
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 Vår sjätte informant på kvalitetsavdelningen arbetar med förbättringsarbete i 
projektform och utarbetar styrplaner och styrdokument. 
 Vår sjunde och sista informant på kvalitetsavdelningen arbetar med interna 
revisioner och ISO-standarder. Utöver detta är hon KM-stöd för karossavdelningen och 
”lånas” periodvis ut till denna avdelning. 
 Vår informant på logistikavdelningen arbetar främst med ISO-standarder 
och att administrera logistikchefernas dokument. Hon arbetar även som KM-stöd 
 Vår informant på karossavdelningen arbetar som karosschef och är chef för 
runt 100 anställda. 
 Vår informant från arkivet är arkivarie och arbetar med arkivering av olika 
dokument, framför allt underhållsdokumentation. 
 Vår informant på underhållsavdelningen är delprojektledare i 
nybilsprojektet.  
 Vår informant på ekonomiavdelningen arbetar med in- och utbetalningar 
och främst fakturor som är utan beställningar, såsom telefon- och pappersräkningar 
 Vår informant på engineeringavdelningen arbetar med diverse uppgifter för 
sin avdelning och ”lånas” också ut till olika avdelningar som behöver extra personal. 
Hon är KM-stöd både för engineering- och för personalavdelningen. 
 Vår informant på måleriavdelningen är ansvarig för projekt inom 
produktionsteknik och leder en projektgrupp bestående av sju personer.  
 Vår informant på slutmonteringsavdelningen arbetar med interna revisioner 
och fabrikens kvalitetssystem. Han är dessutom miljökoordinator och KM-stöd. 
 Vår informant på personalavdelningen är ansvarig för rehabilitering, 
friskvård och attitydundersökningar. 
 
3.3. Intervjuförfarande 
 
Vid utformandet av våra intervjufrågor funderade vi mycket kring vilken typ av svar vi 
kunde förvänta oss att få på de olika frågorna och vika typer av svar vi ville ha. Vilken 
typ av intervjufrågor vi skulle ställa var en svår fråga. Merriam beskriver den 
standardiserade intervjuformen och hänvisar till Denzin som menar att denna kan 
utföras förutsatt att dessa fyra antagande uppfylls:147 
  

1. Respondenterna har ett gemensamt språk.  
2. Frågorna kan utformas på så sätt att de har samma innebörd för alla personer 

som utfrågas.  
3. Det är inte bara frågorna som ska vara liktydiga, även den kontext (inklusive 

intervjukontexten) i vilken de ställs ska rymma samma innebörd för deltagarna. 
4. De föregående tre förutsättningarna kan uppfyllas genom en pilotundersökning. 

 
Huruvida olika frågor någonsin kan sägas ha exakt samma innebörd för olika personer 
ställer vi oss tveksamma till. Hur som helst ansåg vi att språk, frågor och kontext var 
tillräckligt lika för att vi skulle kunna ställa standardiserade frågor till våra olika 
informanter på Volvo Uddevalla.  

En anledning till att välja den ostrukturerade intervjuformen kan däremot 
vara att forskaren inte vet tillräckligt mycket om en företeelse för att kunna ställa 
relevanta frågor. Intervjun blir då, som Merriam kallar det, i grunden explorativ, 
eftersom ett av målen med den är att lära sig tillräckligt mycket om en situation för att 
kunna formulera frågor till kommande intervjuer. Som Merriam skriver är det möjligt 
även vid strukturerade intervjuer att anpassa frågorna så att de passar intervjusituationen 

                                                 
147 Denzin i Merriam 1994, s. 88. 



 

 32 

ifråga. Detta kallar hon delvis strukturerade intervjuer.148 I den delvis strukturerade 
intervjun efterfrågas viss information från alla respondenter, men eftersom varken 
ordalydelse eller ordföljd är bestämd i förväg gör den det möjligt för forskaren att ta 
vara på respondentens bild av världen och de nya idéer som dyker upp.149 Utifrån detta 
kom vi fram till att en typ av delvis strukturerade intervjuer skulle passa vår 
undersökning. 

Viktigt att tänka på vid formulerandet av intervjufrågor är på vilket sätt 
informationen förmedlas. Den som utför intervjun bör vara neutral vad gäller innehållet 
i det som sägs, samtidigt som han eller hon naturligtvis är mycket angelägen om att få 
informanten till att dela med sig av sin information. Merriam hänvisar till Patton som 
formulerar sig som följer:  
 

En bra kontakt med intervjupersonen är ett förhållningssätt gentemot denne. Neutralitet 
är ett förhållningssätt gentemot innehållet i vad personen ifråga säger.150 

 
Grundläggande för att genomföra bra intervjuer är alltså att vara tillmötesgående mot 
informanten och neutral till vad han eller hon säger. Detta försökte vi tänka på vid 
utförandet av våra intervjuer. 

De frågor vi ställde till våra informanter är dels tagna från Henczels teorier 
och dels formulerade för att relatera så väl som möjligt till de krav en standard för 
dokumenthantering bör ställa. För att försäkra oss om att vi formulerat oss på ett sådant 
sätt att våra informanter skulle förstå våra frågor bad vi vår kontaktperson på företaget 
att läsa våra frågor innan vi gjorde intervjuerna. De frågor vi ställde till våra informanter 
finns som bilaga i slutet av uppsatsen. 

För att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna skickade vi ut 
intervjufrågorna ungefär en vecka i förväg. Detta för att informanterna skulle få 
möjlighet att förbereda sig. Vi ansåg att detta var ett lämpligt tillvägagångssätt då vi i 
vårt fall var ute efter fakta om hur dokumenthanteringen i företaget fungerar och inte 
efter några spontana reaktioner på våra frågor. 

Repstad påpekar att forskaren med sin blotta närvaro kan orsaka ett visst 
beteende från informanterna i fråga. I somliga fall kan dessa forskningseffekter ge 
utslag på forskningsresultaten. Viss forskningseffekt kan undvikas genom att forskaren 
uppträder mer medvetet och till exempel inte ställer ledande frågor. Forskningseffekter 
som dock kan vara svåra att råda bot på är forskarens ålder och kön, vilka kan ha stor 
påverkan på hur informanterna uppträder. När det gäller diskussioner om 
forskningseffekten är det viktigt att tänka på att det inte enbart handlar om forskaren, 
utan att det är samspelet mellan forskare och informant som påverkar hur stor 
forskningseffekten blir. Repstad skriver att det ofta är bra om forskaren skiljer sig så lite 
som möjligt från aktörerna. Å andra sidan kan till exempel en kvinna i en 
mansdominerad miljö, eller studenter i en administrativ miljö, upplevas som mindre 
hotande, vilket i sin tur kan leda till större hjälpsamhet. Om skillnaderna är alltför stora 
kan detta dock leda till att forskaren inte tas på allvar eftersom informanterna inte anser 
att han eller hon har tillräckliga kunskaper. I en sådan situation kan aktören anse att det 
inte är mödan värt att ställa upp.151 Faktorer som kön och ålder kan vi naturligtvis inte 
påverka. Inte heller det faktum att vi är studenter och att vi därmed, i vissa fall, kan 
uppfattas som mindre trovärdiga. Vi tror dock att vi, genom att vi har varit medvetna 
om möjliga forskningseffekter, har gjort så mycket som möjligt för att förhindra dem. 

                                                 
148 Merriam 1994, s. 88. 
149 Merriam 1994, s. 88. 
150 Patton i Merriam 1994, s. 94. 
151 Repstad, Pål 1999. Närhet och distans : kvalitativa metoder i samhällsvetenskap , s. 54ff. 
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Intervjuerna utfördes på Volvo Uddevalla, i somliga fall på informanternas 
egna kontor och i andra fall i gemensamma konferenslokaler. Enligt Widerberg finns 
det både fördelar och nackdelar med denna typ av intervjusituation. En fördel är att 
intervjuaren möter informanten i hans/hennes naturliga arbetsmiljö och på så sätt får en 
viktig helhetsbild inför intervjuerna och den kommande analysen. En nackdel är dock 
att informanterna kan ha ont om tid och känna sig stressade.152 

Vi använde oss av bandspelare för att registrera det som sades under 
intervjuerna. Vi var medvetna om att detta var ett tillvägagångssätt som kunde besvära 
några informanter, men vi valde att använda oss av denna metod trots allt eftersom den 
även har flera stora fördelar. Förutom att vi har haft möjlighet att gå tillbaka i materialet 
och kontrollera ordagrant vad informanterna sagt kunde vi lättare hänga med i vad som 
sades under själva intervjun och formulera lämpliga följdfrågor. Här får vi medhåll av 
Widerberg som skriver att ordagranna utskrifter av intervjuer är i stort sett nödvändigt 
för att få fram så många aspekter av intervjun som möjligt.153  

Merriam skriver att till skillnad från en kvantitativ undersökning, där läsaren 
måste övertygas om att forskaren följt alla regler eftersom det normalt inte finns någon 
konkret beskrivning av tillvägagångssättet, bör den kvalitativa förse läsaren med en 
beskrivning som är tillräckligt detaljerad för att denne ska kunna avgöra om forskarens 
slutsatser verkar vettiga eller ej.154 Vi har förmedlat de svar vi fått från våra intervjuer i 
form av en text som sammanfattar de viktigaste aspekterna av det som framkommit. 
 
3.4. Analysmetod 
 
Som Merriam påpekar sker vid kvalitativa studier insamling och analys av data 
parallellt. Både faktorer som vilka personer som ska intervjuas och vilka frågor som ska 
ställas framkommer under undersökningens gång. Med detta menar hon inte att 
analysen är färdig samtidigt som datainsamlingen, snarare att med datainsamlingens 
färdigställande går analysen in i en mer intensiv fas.155 Även vi har naturligtvis dragit 
slutsatser och funderat kring vårt insamlade material redan under datainsamlingsfasen.  

Till grund för analys och diskussion kring vårt insamlade material ligger 
Choos teorier om kunskapsproduktion och informationsanvändning samt Henczels och 
Powells teorier om informationskartläggning och informationsflöde. Vi har bland annat 
tagit fasta på de problem Henczel tar upp i steg fyra i sin sjustegsmodell och utifrån 
dessa har vi kunnat identifiera några möjliga problem med införandet av en 
dokumenthanteringsstandard på Volvo Uddevalla. Dessutom har vi, fortfarande utifrån 
vår teoretiska ram och den kunskap vi har fått om företagets informationssituation, gett 
förslag på lösningar på dessa problem. 

Som Henczel poängterar är det viktigt att presentera resultatet av en 
information audit på ett sätt som passar för målgruppen. 156 För vår del har vi 
omformulerat analysen från uppsatsen till en mer lättförståelig rapport som Volvo 
Uddevalla fått ta del av. Vi har presenterat våra rekommendationer till Volvo 
Uddevalla, dels i form av rapporten och dels i form av en muntlig redovisning för 
ledningen. 
 

                                                 
152 Widerberg, Karin 2002. Kvalitativ forskning i praktiken , s. 106f. 
153 Widerberg 2002, s. 115. 
154 Merriam 1994, s. 134. 
155 Merriam 1994, s. 136. 
156 Henczel 2001, s.149f. 
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3.5. Validitet och reliabilitet 
 
Vi ser det som en fördel för vår uppsats att vi tillbringade en tid på Volvo Uddevalla 
och på så sätt fick en inblick i hur arbetsmiljön på fabriken ser ut. Detta gjorde att vi på 
ett naturligare sätt kom i kontakt med våra informanter. Under de veckor vi var på 
fabriken utökade vi antalet intervjuer från sju till 16. Gränserna mellan avdelningarna 
var ibland otydliga, vilket medförde att vi hade svårt för att se om vi missat någon 
avdelning. Vi tror dock inte att detta har någon betydelse för vår uppsats trovärdighet. 

De sju personer vi fick kontakt med genom vår kontaktperson var alla KM-
stöd på olika avdelningar. Även om två av KM-stöden lämnade över intervjun till någon 
annan på avdelningen blev de i vår undersökning något överrepresenterade. Om detta 
har någon betydelse för vår undersöknings tillförlitlighet eller inte är tveksamt. 
Troligtvis hade resultatet sett något annorlunda ut om vi intervjuat andra personer, men 
om detta beror på att så många av våra informanter var KM-stöd eller inte är svårt att 
säga.   

Utskicket av våra frågor i förväg upplever vi som endast positivt. Detta gav 
våra informanter möjlighet att undersöka närmre vilka dokumenttyper de använder sig 
av. Några av våra informanter hade förberett sig noggrant och tagit fram listor med 
dokumenttyper, medan andra inte hade haft lika god tid till förberedelse. Alla var dock 
mycket hjälpsamma och vi kände att de verkligen tog sig tid för att svara på våra frågor. 

Att vi skickade ut sammanfattningar av vad som sagts under intervjuerna 
efteråt anser vi också gav oss några fördelar. Långt ifrån alla våra informanter 
framförde några synpunkter på det vi skrivit, några hörde däremot av sig och rättade oss 
på de ställen där vi hade missförstått någo t. Det hände också att vi, efter att vi hade 
skrivit ut intervjuerna kom på viktiga följdfrågor och när det hände kommunicerade vi 
med berörd informant via e-post.  

En brist i vår undersökning kan vara att många av informanterna var dåligt 
insatta i de krav som Ford Motors standard för dokumenthantering ställer. Hade våra 
informanter varit mer insatta hade intervjuerna antagligen gett ett något annorlunda 
resultat och vi hade troligtvis också fått mer material att använda oss av för att ge Volvo 
Uddevalla idéer kring implementeringen av standarden. Som det var nu gick mycket tid 
åt till att reda ut mer allmänna frågor kring vad den nya standarden innebär. 

Flera av våra informanter var också osäkra på vad som innefattas i 
begreppet dokumentskapande. Detta begrepp är något som även vi har haft problem 
med, då det kan innefatta så otroligt mycket. Alltifrån att göra enkla noteringar på ett 
pappersark till att sammanställa längre dokument kan rimligtvis sägas vara skapande av 
dokument. På de lägre nivåerna känns det nästan löjeväckande att använda sig av 
begreppet, något som säkert också åtminstone en del av våra informanter upplevde. 
Trots detta åsyftar den nya standarden alla former av affärsmässig kommunikation och 
begreppet dokumentskapande måste därför även appliceras på de lägre nivåerna. För att 
förtydliga begreppet har vi gjort en definition av detta i kapitel 1.4. Denna definition är 
dock inget som våra informanter fått ta del av eftersom vi uppmärksammade problemet 
först efter att intervjuerna genomförts. 

Ett annat ord som skapade förvirring var termen information. Även denna 
har vi definierat i kapitel 1.4. Inte heller här hade vi skickat ut en skriftlig definition på 
vad termen innebär i sammanhanget. Detta upplevde vi däremot inte som något större 
problem. Några av våra informanter frågade oss vad vi menade med information och då 
förklarade vi det helt enkelt.  

Totalt gjorde vi 16 intervjuer på Volvo Uddevalla. Att antalet intervjuer 
blev så stort tror vi gav oss en fördel i vår undersökning eftersom det skulle ha varit 
svårt att få en rättvis översiktsbild av informationssituationen i fabriken med ett färre 
antal informanter. Kanske hade vi kunnat begränsa oss lite vad gäller antalet 
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informanter, men samtidigt var det svårt att på förhand veta vilka intervjuer som skulle 
komma att bli givande och vilka vi hade kunnat klara oss utan.  

Under våra intervjuer ställde vi ibland ledande frågor. Vi är inte vana 
intervjuare och det var till en början inte alltid lätt att koncentrera sig på att lyssna och 
dessutom tänka på formuleringar. De mer eller mindre ledande frågor vi ställde var 
dock något som föll sig naturligt i de situationer vi befann oss i. Eftersom vi var ute 
efter hur det ser ut i organisationen och inte i samma utsträckning vad personalen tycker 
och tänker om det upplever vi inte de ledande frågorna som något som påverkat vårt 
resultat märkbart.  

Vi upplevde aldrig att vi inte togs på allvar på grund av att vi är studenter. 
Företaget har haft studenter hos sig tidigare och studenter som utför intervjuer är därför 
inte något främmande. Dessutom angrep vi ett ämne som är högst relevant för de flesta 
då många upplever dokumenthanteringen som delvis eller mycket ostrukturerad. 
Attityden mot oss var alltid positiv och förväntansfull och ibland blev det sna rare så att 
vi fick mer information än vad som var relevant för vår studie. Informanterna hade 
avsatt tid för våra intervjuer och vi upplevde inte att de var stressade. 

Attityden mot implementeringen var däremot väldigt skiftande. Vissa av 
våra informanter ställde sig mycket positiva till förändringen medan andra var mer eller 
mindre negativa. Den inställning de olika informanterna hade till förändringen kan ha 
haft visst inflytande på intervjuerna. 

  
 



 

 36 

4. Redovisning av den empiriska undersökningen 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för den intervjuundersökning vi genomfört på 
Volvo Uddevalla. Dessförinnan kommer vi dock att kort beskriva fabrikens 
uppbyggnad. Detta för att ge en överblick över den kontext i vilken Ford Motors interna 
standard för dokumenthantering ska implementeras. 
 
4.1. Volvo Car Corporation 
 
1999 köptes Volvo Personvagnar AB upp av Ford Motors. Varumärket Volvo ägs idag 
av Ford Motors och AB Volvo via ett gemensamt bolag. I slutet av 2004 hade Volvo 
19,681 anställda i Sverige och 595 i Uddevalla.157 Fabriken i Uddevalla har funnits i sin 
nuvarande form sedan 1995 och har sedan 1997 producerat cabrioletmodellen C70. 
 Ägarbytet har påverkat de flesta inom Volvokoncernen och har orsakat viss 
förvirring och frustration, inte minst bland cheferna. I en artikel i Dagens Industri säger 
den tidigare personalchefen för Volvo PV, Lisskulla Lindström, att ”[n]är Ford tog över 
blev det något av en kulturkollision. De stod för en linjeorganisation med hierarki 
medan Volvo stod för lagarbete och medarbetarskap.” 158  Sif-klubbens ordförande 
Lennart Törnblom menar att toppstyrningen från Fords huvudkontor i USA hotar 
kreativiteten, och att ”Fords hierarki och kontrolliver är skadligt för ett Volvo som är 
vant vid platta organisationer och laganda”. 159 
 Ford Motors representerar alltså en annan typ av företagsmiljö, som inte 
alltid uppskattas av de anställda på Volvos fabriker, och därför har kravet på att följa en 
given dokumenthanteringsstandard inte tagits emot med öppna armar. Även om de 
anställda inte har något emot standarden i sig är de ofta misstänksamma mot de direktiv 
som kommer från Ford Motors. För att både ge önskat resultat tillbaka till Ford Motors 
och en bra arbetssituation på Volvo Uddevalla måste standarden anpassas till en modell 
som fungerar i de svenska fabrikerna. 

Produktionen på Volvo Uddevalla sker i tre olika steg. Dessa är A-fabriken 
bestående av karosstillverkning, B-fabriken bestående av karossmålning och C-fabriken 
bestående av slutmontering.  

Organisationen Volvo Uddevalla är uppbyggd i form av ett antal 
avdelningar. På varje avdelning finns en avdelningschef och ett antal anställda. Vad 
som är en avdelning och vad som är en underavdelning var i många fall svårt att avgöra, 
inte bara för oss som kommer utifrån utan också för de som arbetar på företaget. Vi har 
därför valt att lägga in en bild av hur organisationen i grova drag ser ut.160 

                                                 
157 Volvo Cars Newsroom : Företagsinformation [2005-04-13]. 
URL: http://www.media.volvocars.com/index_fs.asp 
158 Larsson, Gerhard : Kulturkrock när Ford tog över Volvo [2005-09-13]. 
URL: http://di.se/Index/Nyheter/2004/12/13/127109.htm?src=xlink 
159 Carlsson, Björn (2003). Volvo i kulturkrock. I Göteborgs-Posten 2003-09-21, s. 35. 
160 Volvo Uddevallas verksamh etshandbok [2005-04-22]. 
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Figur 4.1. Volvo Uddevallas ledningsorganisation 

 
De avdelningar vi har gjort intervjuer på är engineering, underhåll, kaross, måleri, 
slutmontering, personal, ekonomi, logistik och kvalitet och miljö. Vi har dessutom gjort 
en intervju på arkivet, vilket inte finns representerat i denna modell.  
 
4.2. Intervjuundersökningen 
 
Under två veckor i februari 2005 genomförde vi 16 intervjuer med anställda på Volvo 
Uddevalla. De frågor vi utgick från vid intervjuerna finns som bilaga i slutet av 
uppsatsen.  

Som vi tidigare nämnt har det aldrig varit vår avsikt att använda oss av 
statistik för att presentera svarsresultatet. Att i detalj presentera vad varje informant 
sagt, eller att skilja dem från varandra, anser vi inte relevant för vår studie. Istället 
kommer vi här att kort sammanfatta de svar vi fick, samt ge några exempel på 
informationsanvändning och informationsflöde på Volvo Uddevalla, innan vi går vidare 
till analysen. 

4.2.1. Informationstyper 
 
Föga förvånande framkom det i intervjuerna att många av de dokument som hanteras på 
Volvo Uddevalla förekommer digitalt. Kommunikation inom avdelningen, till andra 
avdelningar och externa parter sker oftast via e-post. Kommunikation i form av 
telefonsamtal eller fax är inte heller ovanligt och eftersom företaget är så pass litet är det 
vanligt att de anställda helt enkelt sticker in huvudet på en kollegas kontor för att ställa 
en fråga eller diskutera ett problem. Dokument i pappersform, som tidigare var en av de 
vanligare kommunikationsformerna, används i allt mindre utsträckning även om de 
naturligtvis fortfarande förekommer. Pappersdokument är speciellt vanliga exempelvis 
på ekonomiavdelningen, i form av fakturor och beställningar, eller på andra avdelningar 
då signerade kopior krävs. 

Mycket information förmedlas via olika typer av möten. Vissa möten berör 
bara ledningsgruppen eller avdelningscheferna, medan andra möten endast berör den 
enskilda avdelningen. Ett exempel på informationsdistribution inom organisationen är 
den dagliga produktionsuppföljningen och det dagliga kvalitetsutfall som görs på varje 
bil. Den information som framkommer bryts ner och förmedlas till anställda på olika 
nivåer, ofta i mötesform. Protokoll förs över mötena och distribueras ut via e-post till 
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dem som är berörda av informationen. Protokollen sparas dessutom på den 
gemensamma servern där de finns tillgängliga för den som önskar ta del av vad som 
sagts. Hur länge de ska sparas och vad som ska sparas är saker som flera av våra 
informanter är osäkra på.  

Flera av våra informanter anger att de sorterar sin e-post efter vilket ämne 
de rör, för att få bättre översikt över vad de har i sin dator. Även här råder det förvirring 
kring vilken e-post som ska sparas, hur länge den ska sparas och var den ska sparas. 

4.2.2. Den gemensamma servern 
 
På Volvo Uddevalla finns en gemensam server där stora delar av de digitala dokument 
som används av flera olika individer, eller flera olika avdelningar, lagras. Varje 
avdelning har en egen mapp och varje anställd har en egen undermapp där han eller hon 
kan lägga upp information som han eller hon vill dela med sig av till andra. Huruvida 
någon från en annan avdelning kan gå in och söka information i en viss avdelnings 
mapp varierar dock. Behörighet till avdelningens mapp styrs nämligen via CDS-ID, som 
varje användare måste ha för att logga in på sin dator. För att få behörighet till en annan 
avdelnings mapp måste den informationssökande godkännas av avdelningens 
mappansvarig. 

Stora delar av de dokument som ligger på servern utgörs av olika typer av 
blanketter och mallar. Några avdelningar förfogar över ett stort antal blanketter och 
mallar, medan andra endast har ett fåtal. En del blanketter används en kortare tid och 
kastas helt enkelt bort när de inte används längre.  Det är varje avdelnings KM-stöd som 
ser till att endast de blanketter och mallar som används ligger uppe på servern. I vissa 
fall har han eller hon dock delegerat ut ansvaret till personal som berörs närmare av 
blanketten eller mallen ifråga. Tidigare skickades det ut e-post till de berörda när 
ändringar gjorts angående blanketter och mallar eller i verksamhetshandboken, men så 
kommer det inte att se ut i det system som företaget håller på att byta till. I det nya 
systemet kommer det istället att finnas en rubrik som heter Senaste ändringar, under 
vilken beskrivningar av de uppdateringar som gjorts kommer att finnas. 

Även ritningar och dokumentation rörande maskiner sparas på den 
gemensamma servern. 

Några av våra informanter anger att de använder sig av ISO-standarderna 
ISO 9000 och ISO 14 000 i sitt arbete. ISO 9000 är en samling standarder för 
kvalitetsledning. Dessa är ett verksamhetssystem där alla aktiviteter i en organisation 
påverkar kvaliteten på produkten. ISO 14 000 beskriver ett liknande ledningssystem, 
men för miljöfrågor.161  Dessa finns tillgängliga via servern, men de finns även att tillgå 
i pappersform.  

Ett antal informanter menar att mycket av den information som ligger på 
servern är föråldrad och borde egentligen rensas bort, men eftersom det inte finns några 
direkta regler för vem som ska städa på servern blir det inte heller av. Just vad gäller 
mallar och blanketter, menar de, är det inga direkta problem, men servern är dessutom 
full av gamla specifikationer som skickats till leverantörerna för att precisera hur 
utrustningen ska fungera. En rensning bland dessa, menar våra informanter, vore på sin 
plats. 

4.2.3. Verksamhetshandboken 
 
Volvo Uddevalla använder sig av den så kallade verksamhetshandboken som ett 
styrdokument för att informera de anställda om de gällande rutinerna vad gäller 
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bilproduktion, samt skapande och bevarande av vissa dokument. 
Verksamhetshandboken fungerar som ett hjälpmedel, både för chefer och för anställda, 
genom att bland annat beskriva närvarorutiner. Den fungerar också som ett 
kvalitetssäkringssystem på så sätt att det alltid är det som står i handboken som gäller.  

Verksamhetshandboken kommer att vara tillgänglig via det nya intranätet. 
Den är hierarkiskt uppbyggd och användaren får klicka sig fram genom att välja mellan 
olika rubriker.   Verksamhetshandboken består av en övergripande del, en 
produktionsdel samt en del för varje avdelning. Den verksamhetsövergripande delen 
innehåller bland annat mål och visioner för Volvo Uddevalla, verksamhetssystemets 
struktur och allmän information kring dokumenthantering och processtyrning. 
Produktionsdelen innehåller även den övergripande information om organisationen, 
men här är informationen mer inriktad på aspekter som rör produktionen. 
Produktionsdelen består även av information kring ansvar, befogenheter och 
avvikelsehantering.162 

Under varje avdelning finns funktionsbeskrivningar för olika tjänster och 
rutiner för hur alla de på avdelningen förekommande arbetsuppgifterna ska utföras. Här 
finns beskrivet hur olika kontroller ska utföras och vilka specifikationer som gäller för 
materialet. För varje avdelning finns någon form av information om hur de dokument 
som används ska hanteras. Hur denna information ser ut är dock väldigt olika. När det 
gäller karossfabriken är karosskortet den viktigaste handlingen. I 
verksamhetshandboken finns det beskrivet var karosskortet ska sparas, men inte hur 
länge det ska sparas. Slutmontering har ett liknande upplägg som karossfabriken. Under 
de olika typerna av dokument står det hur länge dokumentet ska sparas. I motsats till 
karossfabriken finns det däremot även angivet hur länge dokumentet ska sparas. Även 
ekonomiavdelningen anger hur länge en viss dokumenttyp ska sparas och var den ska 
sparas under respektive dokumenttyp. Vad gäller ekonomiavdelningen ska de flesta 
dokumenttyperna sparas i två år på avdelningen och åtta år centralt.  Vad som menas 
med centralt finns inte angivet, men som vi förstår det är det företagets arkiv som 
åsyftas. Under informationen för kvalitets- och miljöavdelningen finns det uppgifter 
som förklarar hur länge olika miljödokument ska lagras och var. Däremot finns det 
ingen information vad gäller kvalitetsdokument.163 

Målerifabriken har det, i våra ögon, bästa upplägget för beskrivning av 
dokumenthanteringen. Det finns inga uppgifter kring lagring under informationen kring 
de olika dokumenttyperna. Däremot finns det en rubrik som heter Arkivplan och under 
denna ligger en matris med information kring hur länge de olika dokumenttyperna ska 
lagras och var detta ska ske. I matrisen anges blankettnamn och nummer, vilka rutiner 
blanketten är kopplad till, var den ska lagras och hur länge, om den är ett 
kvalitetsdokument eller inte samt vem som är ansvarig för arkiveringen av 
blanketten. 164 

Under informationsavdelningens information finns upplysningar kring hur 
den interna kommunikationen ska fungera. Här finns beskrivet vilket 
kommunikationsmedel som ska användas vid olika typer av informationsförmedling. 
Exempelvis står det att information från ledningsgruppen, med syfte att delge 
organisationen beslut och informationspunkter som ledningsgruppen har behandlat, ska 
skickas som bilaga via e-post till samtliga chefer efter varje ledningsgruppsmöte. När 
det gäller organisationsmeddelanden har de som syfte att göra övergripande 
företagsinformation snabbt tillgänglig för medarbetare och används i huvudsak för 
information som inte är högprioriterad och/eller som inte berör samtliga medarbetare. 
Det medium som används för organisationsmeddelanden är även här e-postutskick. 
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Stormöten används som kommunikationsmedel för att förse samtliga medarbetare med 
enhetlig muntlig information vid större händelser som påverkar Volvo Uddevalla och 
individen och för att uppmuntra till dialog mellan ledning och medarbetare. Dessa hålls 
en till två gånger om året, eller vid behov. 165 

För informationsavdelningen finns det även angivet hur länge de olika 
dokumenttyperna ska sparas. Personaltidning och veckoblad arkiveras på 
informationsavdelningen i två år. Personaltidningarna arkiveras dessutom i Volvo 
Uddevallas centrala arkiv som historiska dokument. Kommunikationsplaner, 
informationsmaterial, OH-presentationer med mera arkiveras på 
informationsavdelningen i två år.166 

Övriga avdelningar har liknande upplägg, men det finns ingen annan 
avdelning som har en matris liknande den som finns för målerifabriken.  

I verksamhetshandboken finns det en ordlista över vanligt förekommande 
termer. Där har användaren möjlighet att ta reda på vad en term betyder. Däremot finns 
ingen länk mellan ordboken och dokumenten, utan det är upp till användaren att själva 
leta upp dokument där termen förekommer. Det finns också en sökfunktion i 
verksamhetshandboken. När vi sökte i den fungerade den dock inte. 

Tidigare skickades e-post ut till berörda parter när uppdateringar i 
verksamhetshandboken gjorts, men i och med det nya systemet kommer det, som vi 
tidigare nämnde, att vara upp till de anställda att hålla sig informerade om de 
uppdateringar som gjorts. Denna typ av informationsförmedling ställer högre krav på att 
personalen tar ansvar för att regelbundet se till att inneha aktuell information. Några av 
våra informanter ställer sig tveksamma till de allt större krav som ställs på personalens 
förmåga att självständigt söka efter uppdaterad information. De menar att detta inte 
innebär några alltför stora problem för dem som arbetar på kontor, men att de som 
arbetar inom produktionen inte alltid har tillgång till datorer och Internet och därför inte 
har lika stor möjlighet att hålla sig uppdaterade. Inte heller finns det tid avsatt till 
informationssökning, utan denna får i så fall ske antingen när de anställda har lite tid 
över eller på fritiden.  

Uppdateringar i verksamhetshandboken, exempelvis när det skett 
förändringar av arbetssätt, görs av KM-stödet på respektive avdelning. Han eller hon får 
indikationer från dem som jobbar ute i fabriken på att en ändring har gjorts. KM-stödet 
kontaktar de som är ansvariga för rutinen och kontrollerar att informationen stämmer. 
Beroende på vilken rutin, eller vilken typ av blankett, det gäller är det olika huruvida 
dokumentet måste skickas ut på remiss eller inte. Vissa ändringar skickas på remiss till 
andra avdelningar eller till och med ända upp till ledningsgruppen, medan andra, som 
endast berör en mindre grupp, inte behöver skickas på remiss över huvud taget. När 
KM-stödet fått in remissvar från de han eller hon skickat ändringen till måste ändringen 
godkännas av ansvarig chef och därefter för KM-stödet in ändringen i handboken.  

En gång om året görs en EP-revision (egenprocessrevision) på, det vill säga 
en genomgång för att se till så att alla de rutiner som beskrivs i verksamhetshandboken 
stämmer överens med verkligheten. EP-revisioner utförs på olika sätt på de olika 
avdelningarna. På logistikavdelningen sker kallelse till revisionen via e-post. 
Revisionen görs samtidigt på de underavdelningar som har starkast koppling till 
varandra (exempelvis godsmottagning och materialstyrning) för att tydligt kunna 
illustrera sambandet för personalen. Vid revisionen finns en checklista och en action-
plan. Action-planen är en typ av aktivitetslista på vilken revisorerna noterar funna 
avvikelser. Arbetet dokumenteras i form av en rapport, som signeras av ansvarig chef. 
En kopia av action-planen sparas i en revisionsmapp på servern och det signerade 
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originalet sparas i en pärm hos revisionsledaren i fem år. Efter tio veckor görs en 
uppföljning av avvikelserna och en ny rapport skapas. 

På Volvo Uddevalla görs även interna revisioner mot ISO-standarderna. Vid 
dessa revisioner utnyttjas samma arbetssätt som logistikavdelningen använder vid EP-
revisionen, men dessa utförs av revisorer som är oberoende av reviderad avdelning. 

En annan sorts revision sker vid slutmonteringen, för att säkerställa att de 
bilar som fabriken levererar motsvarar de krav som ställs. Efter revisionen, berättar en 
av våra informanter, kommuniceras en avvikelserapport ut i verksamheten via e-post. I 
den händelse att fabriken har levererat bilar med det aktuella felet samlas 
utleveransgruppen till ett möte. På mötet bestäms vem som ska ta hand om felet och 
vilka åtgärder som ska vidtas. Protokollen från dessa möten lagras i en mapp för kvalitet 
och utleveranshantering på servern i tio år. Dessutom skickas protokollet via e-post ut 
till dem som deltagit på mötet förutom till eventuella leverantörer om några sådana 
deltagit då protokollet endast distribueras internt. Även andra personer inom företaget 
som är berörda av informationen får ta del av protokollet. När beslut tagits angående 
vilka åtgärder som måste vidtas skickas så kallade Port Action-mail ut till berörda 
hamnar med information kring vilka bilar det handlar om och vad som måste göras med 
dem. 

De flesta av våra informanter säger att de tittar i verksamhetshandboken då 
och då, men att de oftast vet vad de ska göra ändå. Några av dem visste inte om att det 
kunde finnas information i handboken om hur länge en viss typ av dokument ska sparas. 
Andra var medvetna om hur länge de dokument de hanterar ska sparas och att det står i 
verksamhetshandboken hur länge de ska sparas. Detta kan bero på att de olika 
avdelningarnas information kring dokumenthantering är så pass olika. 

4.2.4. Företagsarkivet 
 
Det finns inget bibliotek på Volvo Uddevalla, men det finns ett antal böcker ute på 
avdelningarna. Dessa står i vissa fall på de anställdas kontor och i andra fall i 
gemensamma hyllor. Samma sak gäller för tidskrifter. En av våra informanter nämnde 
att hon tycker att det vore praktiskt om det hade funnits någon form av sammanställning 
över vilka böcker som finns att tillgå inom företaget, men detta finns inte i nuläget. 

På Volvo Uddevalla finns det däremot ett arkiv för bevarande av 
dokumentation. I arkivet förvaras främst underhållsdokumentation, så som ritningar och 
manualer, men även en del dokumentation från avdelningarna för ekonomi och 
personal. Den dokumentationen som sparas i arkivet är ofta pappersdokumentation som 
även lagras digitalt någon annanstans. Något digitalt arkiv finns inte att tillgå. Det 
lagringsutrymme som finns för digitala filer är än så länge endast den gemensamma 
servern, samt en separat server avsedd för programbackuper på robotar och PC-system. 
Däremot, menar några av våra informanter, hade det varit en god idé att upprätta ett 
digitalt arkiv som ett komplement till servern. 

Den ekonomiska dokumentationen sköter ekonomiavdelningen själv. Även 
personalavdelningen sköter sin egen dokumentation, men för 
underhållsdokumentationen har företaget anställt en arkivarie. När en avdelning vill ha 
något arkiverat måste en representant från avdelningen fylla i en blankett som 
arkivarien sedan registrerar i arkivregistret. Denna blankett finns att hämta på servern, 
men finns också i pappersform i arkivet. Hur länge dokumentationen ska lagras i arkivet 
registreras och när det är dags för gallring är det meningen att arkivarien ska höra av sig 
till den ansvariga avdelningen, som sedan får ta ställning till vad som ska hända med 
dokumentationen. Detta har dock inte varit aktuellt än eftersom det mesta ska sparas i 
tio år och så gammal är fabriken inte ännu. När dokumentationen registrerats i 
arkivregistret placeras den ut på någon av arkivets hyllor och är endast sökbar genom 
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arkivregistret. Arkivregistret är hierarkiskt uppbyggt och dokumentationen läggs in efter 
byggnad och utrustning. Det finns digitalt och är tillgängligt via nätverket för större 
delen av personalen. Av våra informanter är det inte många som varken känner till 
möjligheten att bläddra i arkivregistret eller som brukar utnyttja denna. 

Flera av våra informanter är tveksamma till om arkivet verkligen utnyttjas 
så bra som det i en ideal situation skulle kunna göra. Hur länge olika dokument ska 
sparas och var de ska sparas är en fråga som många varit osäkra på. Några vet med 
säkerhet hur länge en viss dokumenttyp ska sparas på avdelningen och hur länge den 
därefter ska lagras i arkivet, men på det stora hela är större delen av de personer vi 
pratat med osäkra på vilken typ av information de har möjlighet att lagra i arkivet och 
hur de ska gå till väga för att lagra denna. Följden blir att pappershögarna växer på de 
anställdas kontor och på avdelningarnas gemensamma ytor.  

Många medger att de inte har funderat kring hur de ska gå tillväga när de 
längre fram kommer att bli tvungna att makulera dokument. Detta beror på att många 
dokumenttyper har väldigt långa lagringskrav och eftersom företaget endast har funnits 
sedan 1995 har behovet av att rensa i dokumentsamlingarna inte blivit riktigt akut ännu. 
Med införandet av den kommande standarden har frågan om dokumentbevaring och 
dokumentmakulering dock blivit aktuell. 

4.2.5. Intranät och databaser 
 
Volvo Uddevalla använder sig i nuläget av Volvo Cars övergripande intranät för 
informationsdistribuering till personalen. Ett eget intranät är under utveckling, men har 
inte tagits i bruk ännu. Upprättandet av företagets intranät är något som flera av våra 
informanter ser med positiva ögon på. Möjligheten att enkelt dela med sig av 
information till andra är för många lockande. Även här är det dock några som påpekar 
att alla inte har tillgång till datorer och Internet i sin dagliga arbetssituation och att 
denna form av informationsspridning kan leda till informationsglapp hos delar av de 
anställda. 

Personalen har även tillgång till olika databaser för informationssökning. 
Vilka databaser den anställde har tillgång till varierar beroende på vilka arbetsuppgifter 
han eller hon har. 

BMS (Business Management System) är en övergripande databas för hela 
Volvokoncernen. Här kan de anställda gå in och söka efter information kring Volvos 
standarder, specifikationer samt företagsspecifika mål. Det finns även rutiner som 
beskriver hur exempelvis de kvalitetsansvariga på Volvo Uddevalla ska arbeta samt 
information kring vilka bestämmelser som gäller angående gränssnitt mot andra fabriker 
och mot Volvos inköpsavdelning i Göteborg.  

Det finns två olika möjligheter till sökning i BMS. Den första är att ange ett 
sökord och låta sökmotorn leta efter matchande dokument. Den andra är att användaren 
går in på en hierarkisk ämneslista och bläddrar sig fram till önskad information. 
Databasens hierarkiska del är listad under tre huvudrubriker. Dessa är Local Documents, 
som innehåller information kring de specifika fabrikerna, Process Documents, som 
innehåller information om processer och kontroll i olika instanser, samt Corporate 
Documents, som innehåller information kring mål, visioner och strategier.  

Innan nya dokument läggs in i BMS måste de godkännas uppifrån. Alla 
dokument i databasen måste dessutom redan idag uppfylla de krav som Ford Motors 
interna dokumenthanteringsstandard ställer.167 

När det gjorts några ändringar i Volvos standarder läggs denna information 
upp i databasen under rubriken News som finns att hitta under den övergripande 
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rubriken Support.168 Meddelanden om uppdateringar skickas även ut via e-post till 
berörda parter. Respektive KM-stöd har som uppgift att regelbundet gå in i BMS för att 
ta reda på vilken ny information som inkommit. Denna information sammanställs sedan 
och förmedlas vidare till de anställda i Uddevalla via en förkonstruerad mall som fylls i 
och läggs ut på servern. Det är sedan upp till de anställda att gå ut på servern och läsa de 
sammanställda nyheterna. 
En annan informationskälla är databasen Lotus Notes. I den finns bland annat 
information från olika kundundersökningar som Ford och Volvo beställt.  Det är Volvos 
övergripande avdelning för omvärldsbevakning, Marketing Intelligence, som uppdaterar 
och underhåller databasen och flera av de anställda på Volvo Uddevalla har tillgång till 
denna. Även här har en av våra informanter som uppgift att gå in i Lotus Notes 
regelbundet och ta fram den information som rör fabriken i Uddevalla. Informationen 
presenteras sedan bland annat i form av diagram på möten av olika slag.  

4.2.6. Några exempel på informationsanvändningsområden 
 
Som vi tidigare beskrivit består produktionen på Volvo Uddevalla av karossfabrik, 
målerifabrik och slutmonteringsfabrik. Information kring den enskilda bilen 
dokumenteras i karossfabriken i ett så kallat karosskort. Vid slutförandet av varje rutin i 
karossfabriken är det upp till den som utför rutinen att signera kortet innan bilen går 
vidare. Avvikelser rapporteras in i datorsystemet MIJI. Även avvikelser som åtgärdas 
direkt dokumenteras. När bilen levereras vidare från karossfabriken till målerifabriken 
avlägsnas karosskortet och sparas tre månader i arkivet. Därefter makuleras de. 

I målerifabriken får varje bil ett dokumentationskort. Precis som med 
karosskorten måste dokumentationskorten signeras efter slutförandet av varje rutin. 
Avvikelser som upptäcks under tillverkningens gång skrivs in i dokumentationskortet. 
Vissa avvikelser skrivs dock inte ner på dokumentationskortet utan rapporteras endast in 
i MIJI. När bilen är klar skickas korten iväg till en extern enhet som lagrar dessa i tio år. 
Om det skulle upptäckas ett fel på marknaden händer det att fabriken får tillbaka 
dokumentationskorten. Då går det att utläsa exakt vad som har hänt med bilen i fråga 
under produktionen.  

För att undersöka hur pass väl de tillverkade bilarna fungerar har cheferna 
så kallade uppföljningsbilar. Detta är bilar som de använder och rapporterar in fel och 
avvikelser på när de upptäcker sådana. Fel- och avvikelserapporteringen sker via en 
förkonstruerad blankett och skickas via e-post till den av våra informanter som är 
ansvarig för området. En gång i kvartalet sammanställer vår informant de fel som 
uppkommit och denna rapport skickas ut via e-post till cheferna som får ta ställning till 
vad som ska göras för att komma till rätta med avvikelserna. Rapporterna sparas 
tillsvidare, eftersom det är osäkert hur länge de egentligen ska sparas. 
Det finns dessutom ett antal så kallade pool-bilar, som finns tillgängliga för dem som 
behöver låna en bil exempelvis för tjänsteresa. När någon behöver låna en bil måste han 
eller hon fylla i en blankett och lämna in denna till den av våra informanter som är 
ansvarig för pool-bilarna. Dessa blanketter sparas månad för månad, så länge som bilen 
finns kvar på fabriken, i en pärm på vår informants kontor. 

På ekonomiavdelningen bokförs fakturor med konto- och kostnadsvärden 
och läggs in i huvudboken på datorn. Meningen är att det som finns i huvudboken ska 
gå lätt att hitta antingen i pappersform eller digitalt. Det är inte en person som har 
ansvar för att en viss faktura betalas, utan olika personer har olika ansvar i 
betalningsprocessen. I huvudboken får fakturan ett unikt verifikationsnummer beroende 
på vilken typ av verifikation det är. Hur länge fakturorna ska sparas i huvudboken är vår 
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informant lite osäker på. Det kan vara så att Ford Motors genom sin interna standard 
ställer ett krav och lagen ställer ett annat. Men om till exempel Ford Motors kräver en 
lagringsperiod på tio år och den svenska lagen säger femton år är det femton som gäller. 
Det är alltid det längsta lagringskravet som ska följas. 

Vår informant på ekonomiavdelningen säger att det händer att personal från 
andra avdelningar kommer dit och vill titta på en faktura. Dessutom, säger hon, händer 
det att de måste skicka ut fakturor på attest, via företagets internpost. Detta inträffar när 
en faktura blivit högre än väntat och ingen på avdelningen har rätt att godkänna den 
högre summan. Fakturan skickas då ut till någon som har attesträtt på den nivå beloppet 
gäller. 

Ett vanligt sätt för att lösa förekommande problem på Volvo Uddevalla är 
att arbeta i projektform. Olika avdelningar med olika kompetenser arbetar tillsammans 
mot ett gemensamt mål. Ofta handlar det om att uppnå kvalitets- eller miljömål, men det 
kan också handla om rent tekniska förbättringar. Detta arbetssätt kräver ett väl 
fungerande utbyte av information mellan avdelningarna. Information till de inblandade 
förmedlas främst i mötesform. Protokoll skrivs vid varje möte och sparas sedan på 
servern. Andra kan få tillgång till informationen genom Fords projektdatabas, Ford 
Tracking System, som innehåller fakta om olika projekts affärsmål, begränsningar, 
förväntningar, mätenheter och liknande, men endast de som är involverade i 
projektarbetet kan lägga in information i databasen. De olika avdelningarna kan också 
ge förslag på vilka projekt de skulle vilja ha till stånd. Hur länge projektbeskrivningarna 
sparas i databasen vet inte vår informant.  

I den händelse att en materialleverans inte stämmer överens med de 
specifikationer som gjorts har en av våra informanter som uppgift att kontakta 
leverantören. Detta sker oftast via telefon. Om det till exempel skulle handla om en 
spricka i en plåtdetalj är det vår informants ansvar att se till att ett foto av avvikelsen tas 
och att detta skickas till leverantören. Tillsammans med bilden skickas en så kallad 
straffrapport. Leverantören måste svara på rapporten inom 24 timmar och inom 48 
timmar måste de ha tagit fram någon slags lösning på problemet. Vår informant får en 
bekräftelse på att leverantören kommer att vidta de åtgärder som behöver vidtas. Denna 
bekräftelse kallas ett 8D-svar. 8D-svaret kommer både via e-post och via vanlig 
brevgång, men det är endast e-posten som sparas tillsammans med den tagna bilden i en 
mapp på den gemensamma servern. Utöver 8D-svaren finns det något som kallas 4Q. 
4Q är en uppföljning som löper under tolv månader och innebär att leverantören ska 
rapportera in varje månad hur många fall av den aktuella avvikelsen som förekommit 
och vilka åtgärder som vidtagits. 

Vår informant på personalavdelningen berättar att hennes avdelning gör 
personalrundor tillsammans med cheferna på alla avdelningar en gång i halvåret. De 
kontrollerar närvaron och samtalar med de anställda för att se om det förekommer 
mobbing, om det har skett några olyckor och så vidare. Dessutom, säger vår informant, 
gör Volvo i Göteborg en attitydundersökning varje år som alla avdelningar deltar i. 
Undersökningen sker utan chefernas medverkan för att de anställda inte ska känna sig 
hindrade att säga vad de vill säga. Utifrån attitydundersökningen tas varje avdelnings 
styrkor och svagheter fram. Detta ligger sedan till grund för en handlingsplan som tas 
fram av de anställda tillsammans med chefen och en handledare från 
personalavdelningen. Resultatet från undersökningen lagras hos respektive 
avdelningschef, men det finns inga krav på hur länge dokumentet ska sparas. 

När någon är sjuk under en längre tid gör vår informant från 
personalavdelningen en rehabiliteringsutredning. Första steget i utredningen är ett möte 
med vår informant, den anställde, avdelningschefen och en sjuksköterska. Dessutom 
måste en blankett från försäkringskassan fyllas i. Den skickas tillbaka till 
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försäkringskassan, men en kopia sparas i den anställdes personliga mapp. De personliga 
mapparna sparas anställningstiden ut samt ytterligare tio år.  

Information används naturligtvis på flera andra sätt inom Volvo Uddevalla. 
Här har vi bara kunnat ge en översiktlig bild för att peka på några av de 
användningsområden som finns.  

4.2.7. Informationsbrist eller informationsöverflöd 
 
De flesta av våra informanter upplever varken informationsöverflöd eller 
informationsbrist som ett större problem i deras vardagliga arbetssituation. De anser att 
de oftast har den information de behöver eller att de i alla fall vet var de kan inhämta 
den, även om det ibland kan ta tid. De säger också att de är vana vid att kontrollera att 
den information de använder sig av är aktuell.  

Just vad gäller e-post är det många som känner irritation över den dagliga 
mängden av inkommande information. Många tycker att de får alldeles för mycket 
irrelevant information och att det ibland kan kännas svårt att sovra bland all den e-post 
de får under en vanlig arbetsdag. Dessutom känner de att den eviga informationsfloden 
tar tid i anspråk som de egentligen inte har. En informant anser att företaget borde sovra 
lite mer i informationsflödet och att all personal inte behöver tillgång till all 
information. Han menar att det finns olika informationsbehov på olika nivåer och att 
detta är något som borde tas hänsyn till vid avgörandet av vilka som ska få ta del av en 
viss typ av information. På det stora hela tycker dock de flesta av våra informanter att 
det är bättre att de får för mycket än för lite information.  

En av våra informanter menar att hon har märkt en stor skillnad i 
informationsflödet de senaste åren. Hon tycker att den information hon får nu för tiden 
håller mycket högre kvalitet och att den dessutom har blivit mycket mer lättillgänglig än 
vad den varit förut. 

En situation då en av våra informanter upplever att det trots allt kan vara 
bristfälligt med information är när en avdelning lämnar ifrån sig någon typ av 
information och en annan avdelning tar över. Vår informant menar att det vore önskvärt 
med bättre information kring vad som hänt med ett visst fall efter att avdelningen har 
lämnat det ifrån sig. Ibland kan det kännas som om det är något som pågår i fabriken, 
men ingen berättar vad det handlar om och vår informant poängterar än en gång att han 
föredrar att få för mycket information hellre än för lite. 

En annan av våra informanter tror att det utförs mycket dubbelarbete i 
fabriken som hade kunnat undvikas om kommunikationen mellan avdelningarna varit 
bättre. Till exempel, menar vår informant, är det många avdelningar som använder sig 
av olika mallar eller olika upplägg för underhållsronder på en maskin, trots att det 
kanske hade underlättat att utarbeta ett gemensamt tillvägagångssätt. 

Ytterligare ett problem som en av våra informanter upplever är att den 
information som skickas ut ibland är alldeles för nischad. Vår informant menar att 
eftersom många av de anställda är så inriktade på vad de själva sysslar med, glömmer 
de bort att alla inte är lika insatta. Detta, menar vår informant, leder till att många 
sorterar bort den information de inte kan ta till sig och alltså inte får reda på allt som de 
i en ideal situation skulle kunna få reda på. 

På frågan om huruvida det finns någon på avdelningen som har översikt 
över de dokument som skapas och hanteras på avdelningen svarade våra informanter 
ganska olika. Vissa menar att chefen har översikt medan andra anser att det inte riktigt 
finns någon som har översikt. Det senaste uttalet gäller särskilt kvalitetsavdelningen, där 
personalen sysslar med vitt skilda arbetsuppgifter och endast är ytligt insatta i vad de 
andra på avdelningen arbetar med. Även vad gäller uppstrukturering av, och översikt 
över, avdelningens dokumentation är det många av våra informanter som är osäkra på 
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vad som gäller. Många säger att de gärna skulle vilja ha en bättre översikt över vilka 
dokumenttyper som finns på avdelningen och hur dessa ska hanteras, men de är osäkra 
på hur detta ska gå till i praktiken. 
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5. Analys 
 
Kunskapsproduktion, informationsanvändning och informationsflöde är nära relaterade 
aktiviteter. Den ena aktiviteten kräver genomförandet av de andra, vilket innebär att det 
är svårt att dra några definitiva gränser för var en aktivitet slutar och en annan tar vid. 
Trots detta har vi valt att dela upp vår analys utifrån de tre frågor vi ställt i våra 
frågeställningar. Därefter kommer vi kortfattat att sammanfatta svaren på var fråga för 
sig. 
 
5.1. Produktion av kunskap på Volvo Uddevalla 
 
I våra frågeställningar ställde vi oss frågan Hur skapas kunskap på Volvo Uddevalla? 
Hur kunskap produceras i förhållande till företagets mål och behov är en komplex 
process som innefattar både individen och individens miljö. Hur denna process går till 
är olika beroende på individ och kontext och kan studeras i det oändliga. På grund av 
detta har vi varit tvungna att begränsa oss till att se på kunskap framför allt som 
företagets egendom (se vår definition av kunskap i 1.4) och som en process, bland andra 
processer, i företaget. Kommunikationen av personlig kunskap är en viktig del av 
processen för att skapa kunskap som egendom. Hur den personliga kunskapen skapas är 
dock en än mer komplicerad process och kommer här endast att diskuteras som en del i 
processen av skapandet av kunskap som egendom. 
 För att besvara denna fråga använder vi oss till största del av Choos 
Information Management Cycle, som presenterades i kapitel 2.2.1.  

Den första fasen i företagets kunskapsproduktion är, enligt Choos 
Information Management Cycle, det steg då företagets olika handlingar kombineras till 
information och på så sätt verkar till att skapa ny information (Adaptive Behavior). 
Detta steg kännetecknas av ett tilltagande behov av ny information och nytt vetande.169 
På en bilfabrik, som Volvo Uddevalla, kan det röra sig om allt från organisationens 
strävan efter nya tekniska framgångar, till individens känsla av att han eller hon behöver 
tillförskansa sig ny information om en företeelse. 

 
Informationsbehov 

 
Det första steget i Choos modell handlar om kartläggning av de specifika 
informationsbehoven. Det är i detta steg som organisationen, eller individen, utreder 
vilken typ av information den behöver tillgång till och varför.170 Vad gäller Volvo 
Uddevalla är den informationskartläggning vi utfört på fabriken en slags utredning av 
vilka informationsbehov som finns. Även om våra frågeställningar inte inkluderar några 
frågor kring personalens informationsbehov, var det oundvikligt att med jämna 
mellanrum komma in på frågor kring detta, då informationsbehov och 
kunskapsproduktion är så pass relaterade områden.   
 I vår undersökning har inga större informationsglapp framkommit, utan de 
flesta av våra informanter anser att de har tillgång till den information de behöver. Det 
är mycket möjligt att Volvo Uddevalla har ett väl fungerande informationsflöde som 
tillfredsställer de anställdas informationsbehov, men det är också möjligt att det finns 
andra anledningar till att de anställda inte upplever någon informationsbrist. De flesta 
anser nämligen inte heller att det finns någon översikt över de dokument som skapas, 
lagras och hanteras på de olika avdelningarna. Det är möjligt att bristen på överblick 
över informationssituationen bidrar till att informationsglapp glöms bort eller blir 
                                                 
169 Choo 1995, s. 24. 
170 Choo 1995, s. 26. 
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omöjliga att upptäcka. En bättre översikt över dokumenthanteringen skulle i så fall 
kunna bidra till att dessa uppmärksammades och därefter rättades till. Ett av målen med 
införandet av en standard för dokumenthantering är att skapa bättre översikt över de 
dokument som hanteras på företaget och det är därför möjligt att implementeringen av 
standarden och den översikt som standarden medför i sin tur medför att nya 
informationsglapp uppmärksammas.  

Även om de flesta av våra informanter menar att de inte upplever något 
större informationsglapp i sin arbetssituation framkom ett antal situationer då de anser 
att informationen kunde vara bättre. En av dessa situationer är det skede då en avdelning 
lämnar ifrån sig någon typ av information och en annan avdelning tar över. Att 
personalen har kunskap om vad som händer i fabriken i övrigt, innan och efter hans 
eller hennes sysslor genomförs, är inte nödvändigt för att produktionen ska fortskrida. 
Inte desto mindre är det önskvärt eftersom kännedom om verksamheten i sin helhet kan 
öka de anställdas arbetsmotivation och känsla av att vara delaktiga i processen. De 
flesta av våra informanter delar uppfattningen att de hellre får för mycket än för lite 
information och att de gärna skulle ha bättre information kring vad som händer i 
verksamheten som helhet.  

Vi har inte varit uttömmande i vår undersökning av de informationsbehov 
som de anställda på Volvo Uddevalla anser sig ha. Behoven är många och skiftande och 
vi har därför endast haft möjlighet att skrapa lite på ytan. Däremot har vi varit mer 
ingående i våra frågor kring hur våra informanter införskaffar den information de 
behöver. Mycket av diskussionen kring detta kommer att presenteras under det kapitel 
som rör informationsflödet på Volvo Uddevalla, men eftersom Choo tar upp 
informationsförvärv och informationsdistribution som steg i sin Information 
Management Cycle kommer vi även att diskutera detta under denna frågeställning. 

 
Informationsförvärv  
 
Information kring verksamheten får de anställda i dagens läge dels på olika typer av 
möten och dels via de e-postutskick som görs till de anställda på företaget. Trots att 
många av våra informanter säger att de hellre ser att de får för mycket än för lite 
information är det flera som menar att många av de e-postutskick som görs inte berör 
dem och att de inte hinner med att läsa dem. Däremot är det ingen av våra informanter 
som har sagt något om att de får överflödig information på de möten de deltar i. Utifrån 
detta känns det troligt att påstå att de flesta av våra informanter bättre tar till sig den 
information de får via möten än den de får via e-post. Om det är möjligt vore det därför 
bra om så mycket som möjligt av den information som förmedlas inom företaget 
förmedlas via möten. Det finns naturligtvis begränsningar för hur många möten en 
individ orkar delta i per vecka. Möten tar också mycket mer tid i anspråk än vad ett e-
postutskick gör. Däremot vore det en god idé att på Volvo Uddevalla undersöka den 
information som skickas ut via e-post för att se om någon av denna information kanske 
lämpas bättre för att framföras muntligt i form av möten. Troligtvis är det så att den 
information som framförs på möten oftast är den som personalen lägger på minnet. 

Hur organisationen som helhet tar in information har vi inte tittat närmare 
på i vår undersökning. Däremot har vi i våra intervjuer frågat informanterna hur de går 
tillväga för att tillförskansa sig den information de behöver i sitt arbete. Det 
tillvägagångssätt som framkom var framför allt att många av våra informanter säger att 
de frågar sina kollegor om information som de själva inte har. Detta sker både muntligt 
och skriftligt via e-post. 

Det är viktigt att, som Choo skriver, kontinuerligt utvärdera de 
informationskällor som de anställda och företaget som helhet använder sig av. Detta 
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gäller både interna och externa källor. Denna utvärdering är viktig för att säkerställa att 
informationsbehov och informationsresurser stämmer överens.171 

Ett sätt som används för att utvärdera informationskällor inom Volvo 
Uddevalla är den så kallade EP-revisionen som görs en gång om året. Vid revisionen 
kontrolleras att den information som finns i verksamhetshandboken stämmer överens 
med verkligheten. Som vi förstått det är rutinerna för revisionen väl inarbetade på 
Volvo Uddevalla och de av våra informanter som sysslar med denna är insatta i hur de 
ska gå tillväga. En standard för dokumenthantering innehåller lämpligen instruktioner 
för hur och när regelbundna revisioner ska ske. Under dessa revisioner bör personalen 
uppmanas att se över att de dokument de innehar hanterats efter standarden. Denna 
revision bör innefatta alla dokument som existerar i företaget, medan EP-revisionen 
endast handlar om att uppdatera de rutiner som beskrivs i verksamhetshandboken. 

Även om dessa två revisionstyper har sina olikheter tror vi att ett bra sätt för 
att implementera en revisionscykel för dokumenthantering i verksamheten vore att gå 
via de rutiner för EP-revisionen som redan finns. KM-stöden på de olika avdelningarna, 
som i dagsläget har ansvar för EP-revisionen, är vana vid de krav som idag ställs på 
revisionsarbetet och skulle därför vara närmast till hands för att ha det yttersta ansvaret 
för innehållsmatrisen på respektive avdelning. Eller, om detta ansvar bättre passar för en 
chefsposition, skulle KM-stödet istället kunna ta platsen som föreståndarens assistent 
med alla befogenheter förutom de rent formella, så som signering av olika dokument.  

Ett sätt för att introducera en revisionscykel i företagets verksamhet hade 
varit att utbilda KM-stöden och de chefer som eventuellt kommer att vara ansvariga för 
innehållsmatriserna på de olika avdelningarna i vilka krav Ford Motors interna 
dokumenthanteringsstandard ställer på revisionen. Därefter hade de kunnat 
vidarebefordra informationen till sina avdelningskollegor och påbörja arbetet med att 
implementera standarden och göra en genomgång av den aktuella dokumentationen på 
respektive avdelning. En god idé hade varit att förmedla informationen i mötesform 
eftersom, som vi tidigare påpekat, det verkar som om personalen har lättare att ta till sig 
information på den vägen. 
 
Lagring av information  
 
Hur länge en viss typ av dokument ska lagras på Volvo Uddevalla och var någonstans 
de ska lagras är frågor som många av våra informanter är osäkra på. Några anger att de 
dokumenttyper som de arbetar med ska sparas i ett visst antal år, medan andra medger 
att de faktiskt inte har någon aning. I de fall våra informanter hade klara besked 
hänvisade de ofta till verksamhetshandboken där de hämtade information om hur 
dokumenthanteringen ska gå till. 

Verksamhetshandboken är i dagsläget ett ganska brokigt verktyg och en 
tydlig struktur lyser med sin frånvaro. Varje avdelning har, som vi tidigare nämnt, sin 
egen del i verksamhetshandboken och innehållet för de olika avdelningarna skiljer sig åt 
ganska mycket. Vissa avdelningar har skapat separata instruktioner för varje 
dokumenttyp där de beskrivit hur de ska hanteras. Ibland står det beskrivet både var 
dokumenten ska sparas och under hur lång tid, ibland står det endast tid och i några fall 
saknas båda delarna. Det finns således ingen överenskommelse över vilken information 
som ska ges när det gäller dokumenthanteringen och de detaljer som utelämnas blir upp 
till personalen att leta upp på egen hand. Vi föreslår att Volvo Uddevalla tydligare 
definierar vilka uppgifter angående dokumenthantering som ska gå att finna i 
verksamhetshandboken. Upprättandet av en innehållsmatris likt den vi definierar i vår 
prototyp för en dokumenthanteringsstandard tror vi hade varit ett steg i rätt riktning. 
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Den avdelning som för tillfället har det i våra ögon bästa upplägget är 
måleriavdelningen som redan i dag har en dokumentplan över hur olika dokumenttyper 
ska hanteras. Det som saknas i denna dokumentplan, för att den ska kunna kallas en 
innehållsmatris enligt vår prototyp, är dock uppgifter om var varje enskilt dokument är 
lokaliserat. Dessa uppgifter behövs för att avdelningen ska ha kännedom om exakt vilka 
dokument den innehar och för att den senare ska kunna städa bland dem på ett effektivt 
sätt. Vi rekommenderar därför Volvo Uddevalla att utgå ifrån måleriavdelningens 
dokumentplan och upprätta innehållsmatriser för varje avdelning. 

En sökfunktion finns också som ett alternativ till att bläddra sig fram till 
önskat dokument, men när vi testade sökfunktionen fungerade den inte alls. För de 
oinvigda finns en ordbok med förkortningar och termer som används i dokumenten i 
verksamhetshandboken. Förklaringarna är dock i många fall mycket korta och ordboken 
är inte kopplad till innehållet i handboken på något sätt. Det går inte att klicka sig vidare 
från orden i ordboken till relevanta dokument och inte heller går det att från 
dokumenten enkelt klicka sig till orden i ordlistan. Vi föreslår därför Volvo Uddevalla 
att förbättra sin sökmotor och att länka samman ordboken med de dokument som finns i 
verksamhetshandboken. Vi tror att dessa förbättringar hade kunnat bidra till att 
personalen börjar använda sig mer av de tillgängliga sökfunktionerna i 
verksamhetshandboken. 

En annan anledning till att personalen är så osäker på hur länge olika 
dokumenttyper ska lagras och var, kan vara den förestående implementeringen av Ford 
Motors standard för dokumenthantering. Många avdelningar har inte brytt sig om att 
fördjupa sig i de gällande direktiven eftersom de vet att nya anvisningar är på gång. Det 
är inte heller många av våra informanter som anser sig insatta i den nya 
dokumenthanteringsstandarden och de krav den kommer att medföra. Flera av våra 
informanter verkar inställda på att vi med vår uppsats ska komma med en färdig lösning 
på hur de ska gå till väga för att implementera standarden på varje avdelning, eller till 
och med göra arbetet åt dem. Eftersom arbetet med en standard för dokumenthantering 
inte är en engångsföreteelse, utan snarare en ständigt pågående process, är detta 
naturligtvis inte möjligt. Implementeringen av standarden kommer visserligen endast att 
ske en gång, men att hantera dokument enligt standarden måste bli en naturlig del av 
företagets vardag. Vi anser det därför ytterst viktigt att all personal på Volvo Uddevalla, 
så snart som möjligt, blir informerade om vad standarden innebär. En 
dokumenthanteringsstandard yrkar ofta på vikten av individuellt ansvar för producerade 
dokument. Att personalen har kunskap om hur märkning och lagring av de dokument de 
producerar ska gå till är därför synnerligen viktigt för att dokumenthanteringen, så som 
standarden föreskriver den, ska fungera. Några av våra informanter anger att de har fått 
information om den kommande standarden via e-postutskick, men att de inte har läst 
den ännu eftersom de inte har haft tid. Ett bra sätt att informera personalen tror vi är 
dels genom att utbilda KM-stöden, som i sin tur förmedlar informationen vidare till de 
anställda på sin avdelning, dels via större möten där det förklaras vad standarden 
innebär och vilka fördelar standarden kommer att medföra.    

Även om fabrikens arkiv nyttjas av delar av personalen i dagens läge har vi 
en stark känsla av att det hade kunnat utnyttjas mycket bättre. Många av våra 
informanter var osäkra på vad de kunde lagra i arkivet och hur de skulle gå tillväga för 
att göra detta. Bättre riktlinjer för var som ska arkiveras och huruvida det ska lagras i 
arkivet eller på den egna avdelningen vore därför önskvärt. I vår prototyp på en standard 
för dokumenthantering föreslår vi att varje avdelning ska ha en innehållsmatris som ger 
översikt över vilka formella dokument som finns på avdelningen och var dessa lagras. 
Från innehållsmatrisen ska personalen även ha möjlighet att utläsa hur länge en viss typ 
av dokument ska lagras och huruvida det ska säkerhetsklassificeras eller inte. Vårt 
förslag är att varje avdelnings innehållsmatris inkluderas i den del av 
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verksamhetshandboken som gäller för avdelningen i fråga. Som det är nu finns det i 
vissa rutiner angivet hur länge en dokumenttyp ska sparas och var den ska sparas, 
medan det i andra rutiner inte är lika tydligt vad som gäller.  Större likriktning mellan de 
olika avdelningarnas information hade varit att föredra. 

Vad vi har förstått av de diskussioner vi fört med våra informanter finns det 
i dagsläget på Volvo Uddevalla inte några direktiv kring hur makulering av dokument 
ska gå till. Respektive avdelning har ansvar för de dokument de innehar och vissa 
dokument har makulerats till följd av inaktualitet eller platsbrist, men på det stora hela 
är detta en aktivitet som skjutits på framtiden. En anledning till detta är dock, som vi 
tidigare nämnt, att flera av de dokumenttyper som existerar på företaget har en 
lagringstid på tio år och så länge har fabriken ännu inte existerat. Dessutom kan även 
här den kommande implementeringen av dokumenthanteringsstandarden ha haft viss 
inverkan. Standarden ställer vissa krav på makuleringsprocessen och eftersom fabriken 
inom kort ska gå över till denna standard har det inte funnits någon anledning för Volvo 
Uddevalla att ta fram egna tillvägagångssätt. Däremot börjar det bli hög tid att ta tag i 
makuleringsfrågan nu. Ju mer information som finns inom företaget, desto större risk 
finns det för informationsöverflöd och förväxlingar mellan felaktig och aktuell 
information.  

Som det är nu lagras mycket av företagets information på de anställdas 
datorer eller på den gemensamma servern. Lagring av information digitalt är bra på så 
sätt att det rumsliga utrymme som krävs är minimalt jämfört med om informationen 
lagrats i pappersform. Digitala dokument kan dessutom användas av fler än en 
användare samtidigt och, som Powell påpekar, utan krav på att uppsöka den plats där 
dokumentet är lokaliserat.172 Den digitala lagringens stora fördelar gör att många 
människor glömmer bort att denna lagringsform även har sina nackdelar. Bodin et al 
påpekar, som vi tidigare nämnt, att den elektroniska dokumenthanteringen kan bidra till 
att göra det ännu svårare att få översikt över vilken information som finns inom 
företaget.173 En anledning till detta kan vara att när det gäller digitala dokument märks 
massan inte på samma sätt som när det gäller pappersdokument. Hur mycket 
information det finns på en server är inte lika lätt att se som hur mycket plats 
dokumentationen i exempelvis ett arkiv tar upp. Finns det inga regler för hur 
dokumenthanteringen ska ske finns det inte heller någon anledning för personalen att 
sortera bort föråldrade dokument från sin dator eller från den gemensamma servern.  

Även om en stor del av företagets dokumentation sparas elektroniskt finns 
det inte något digitalt arkiv, utan det lagringsutrymme som finns att tillgå är för tillfället 
endast den gemensamma servern. Några av våra informanter menar dock att de hade 
varit intresserade av att få tillgång till ett sådant. Ett elektroniskt arkiv skulle lämna mer 
utrymme på den gemensamma servern för aktuell information och skulle dessutom 
kunna medföra en bättre struktur för lagrandet av de filer som kan komma att bli 
aktuella i framtiden. En god idé hade varit att lägga upp det elektroniska arkivet på 
samma sätt som pappersarkivet, det vill säga att lägga in dokumentationen hierarkiskt 
efter byggnad och utrustning.  

Många av våra informanter använder sig av arkivet i mycket liten 
utsträckning. I vissa fall kan detta bero på att de helt enkelt har den information som de 
behöver för att utföra sina uppgifter och inte har någon anledning till att besöka arkivet, 
men i andra fall kan det bero på att de inte är medvetna om den stora mängd information 
som faktiskt finns att hämta där. Dessutom menar många av våra informanter att de är 
osäkra på arkivets användningsområde, vilket kan bidra till att de undviker att uppsöka 
detta. Ett sätt att få personalen att utnyttja arkivets potential mer är att informera om hur 
de ska gå till väga om de behöver söka information i arkivregistret eller, som vi tidigare 
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påpekat, hur de ska göra om deras avdelning behöver få någon dokumentation 
arkiverad. Ett annat sätt, som vi tror hade varit användbart, är att koppla både det 
existerande arkivregistret för pappersarkivet och det föreslagna arkivregistret för 
elektronisk dokumentation till fabrikens kommande intranät. I dagsläget är 
arkivregistret visserligen åtkomligt för personalen via Volvo Cars intranät, men genom 
att samla så många informationstjänster som möjligt på ett och samma ställe tror vi att 
dessa kan komma att användas i större utsträckning. 

Viktigt att tänka på vid upprättandet av en informationstjänst som denna är 
dock att hålla det hela på en rimlig nivå. En informationstjänst som inte uppdateras eller 
används tjänar knappast något syfte. Som Powell skriver måste det finnas klara 
anvisningar för vad som kan läggas upp på tjänsten och hur det hela ska gå till. För att 
projektet ska lyckas måste personalen engageras och deras intresse för upprättandet av 
systemet väckas. Hur intranätet styrs kan ske på två olika sätt. Antingen, skriver Powell, 
kan det finnas en stark central kontroll, eller så kan ansvaret för upprätthållandet ligga 
på respektive avdelning.174 Vad gäller Volvo Uddevalla känns det senare alternativet 
mest lämpligt. Redan nu är det de olika avdelningarna som själva har störst översikt 
över vad som händer på respektive avdelning och i och med implementeringen av en 
standard för dokumenthantering kommer denna avdelningsspecifika översikt snarast att 
stärkas.  
 
Informationsprodukter  
 
Ett av stegen i Choos Information Management Cycle behandlar upprättandet av olika 
informationsprodukter och informationstjänster, samt uppdaterandet av dessa. Här 
skriver han att för att de olika avdelningarna och de enskilda anställda ska få tillgång till 
den information de behöver, på ett sätt som fungerar för dem, måste informationen 
organiseras i olika informationsprodukter. Han skriver också att eftersom olika 
avdelningar använder information på olika sätt är det nästintill omöjligt att organisera 
informationen på ett sätt som passar alla.175 

På Volvo Uddevalla finns ett antal informationsprodukter i form av olika 
databaser att tillgå, däremot är det tveksamt om det finns några direkta anpassningar till 
olika användargrupper att tala om. En anledning till detta kan vara att fabriken trots allt 
är ganska liten. Även om de anställda har väldigt skilda arbetsuppgifter och olika 
informationsbehov, finns det troligtvis inte resurser att tillgå för detta. Ett sätt att minska 
glappet mellan informationsprodukt och informationsanvändare kan vara att förse de 
anställda med en god bakgrundsinformation om företagets rutiner och processer. Som vi 
har uppfattat det på Volvo Uddevalla har våra informanter god kännedom om företaget i 
sin helhet. Många har jobbat på fabriken en längre tid och lärt sig en hel del även om 
saker som inte faller inom ramen för deras arbetsuppgifter. Med detta inte sagt att 
behovet av specialanpassade informationsprodukter inte finns, snarare att detta är sätt 
att minska glappet mellan behov och verklighet på en mindre kostsam väg. 

De databaser som används på Volvo Uddevalla upprätthålls inte på fabriken, 
utan de finns övergripande inom Ford och Volvo. Dock måste de ses som interna 
eftersom de endast används inom koncernen och är oåtkomliga för utomstående. Viktigt 
att påpeka är att de är långt ifrån alla anställda som använder sig av dessa databaser i sitt 
arbete. Eftersom det inte är Volvo Uddevalla som har hand om uppdaterandet av 
databasen BMS kommer vi inte heller att lägga fram några förslag på förbättringar i 
denna. 
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Informationsdistribution 
 
Att information distribueras på ett effektivt sätt inom företaget är essentiellt för att 
personalen ska få tillgång till den information de behöver och därmed kunna utföra sina 
arbetsuppgifter på ett så effektivt sätt som möjligt. Hur information distribueras på 
Volvo Uddevalla har dock redan diskuterats i samband med hur information inskaffas 
och kommer att diskuteras vidare i kapitel 5.4.  
 
Informationsanvändning 
 
Den återvunna informationen kan användas i flera olika syften. Tre vanliga 
användningsområden är för kunskapsproduktion, för förståelse av ett visst fenomen eller 
för beslutsfattande. Hur information används är visserligen relevant i sammanhanget, 
men tillhör vår andra frågeställning och kommer därför att behandlas utförligare i nästa 
kapitel.  
 
5.2. Informationsanvändning på Volvo Uddevalla 
 
I våra frågeställningar ställde vi oss frågan Hur används information på Volvo 
Uddevalla? För att besvara denna frågeställning använder vi oss främst av Choos teori 
kring informationsanvändning i företag som presenterades i kapitel 2.3.  

Vad som är information och vad som inte är det är en ständigt omdiskuterad 
fråga. I vårt dagliga liv använder vi oss hela tiden av olika typer av information för att 
lösa problem, ta viktiga beslut och förändra vårt eller andras sätt att se på saker. Ett 
viktigt användningsområde för information inom företaget, som Choo nämner, är 
produktion av kunskap.176 Eftersom skapande av kunskap hör till vår första fråga och 
diskuterades i föregående kapitel kommer vi inte att upprepa detta även här. Vi vill bara 
påpeka att kunskapsproduktion även är en del av informationsanvändning och att detta 
är ett av de ställen där gränsen mellan vad som tillhör vilken av våra frågeställningar 
blir extra otydlig. De andra två informationsanvändningsområden som Choo lägger 
fram är förståelse och beslutsfattande.177  

 
Förståelse 
 
När Choo skriver om informationsanvändning i syftet att uppnå förståelse för ett 
fenomen syftar han på den information som företaget får in utifrån omvärlden. 178 Vi 
anser att detta steg även kan appliceras på den process som sker inom företagets väggar 
för att skapa förståelse för ett internt fenomen. För att ett företag ska vinna framgång 
gäller det, precis som Choo skriver, att ta fasta på förändring och utveckling i den 
externa miljön. 179 Inte desto mindre måste företaget dessutom förstå de omställningar 
som sker inom den egna organisationen. 

För att förstå hur en människa reagerar krävs ofta förståelse för hans eller 
hennes bakgrund. Vi är alla formade av de upplevelser vi haft tidigare i våra liv och vi 
reagerar olika beroende på dessa. En organisation består av människor och alltså även 
av dessa människors erfarenheter och reaktioner. För att förstå hur en organisation mår 
krävs alltså förståelse för hur de anställda mår. För att produktionen ska fungera så bra 
som möjligt krävs ett gott samarbete mellan de anställda. Det är även viktigt att varje 
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individ känner sig trygg på sin arbetsplats och vet att han eller hon kan få hjälp om det 
skulle behövas. Vår informant från personalavdelningen har jobbat där en längre tid och 
hon säger att de anställda vet att det är henne de ska vända sig till om de har några 
frågor som gäller arbetsskador och rehabilitering. De personalrundor och 
attitydundersökningar som görs på Volvo Uddevalla är goda exempel på 
tillvägagångssätt för att utröna hur personalen, och därmed också organisationen, mår. 
Det räcker dock inte med att göra undersökningar kring hur personalen mår. Det är 
också viktigt att ta fasta på de problem som uppkommer i undersökningarna och att 
försöka komma till rätta med dem så fort som möjligt.  

Även den information audit som vi gjort på Volvo Uddevalla är en slags 
undersökning gjord för att skapa förståelse för hur organisationen mår gällande den 
rådande informationssituationen. Vi har samlat in information som i sig inte har något 
direkt värde för företaget, men genom att tolka denna information och kombinera den 
med annan information kommer vårt resultat förhoppningsvis kunna vara användbart 
för företaget. Vi har i vår undersökning frågat våra informanter hur de använder sig av 
den information de har tillgång till och hur de går tillväga för att införskaffa eller lagra 
information. Därefter har vi jämfört deras redogörelser med de befintliga anvisningarna 
för dokumenthantering och den kommande standarden för dokumenthantering. Detta 
tillvägagångssätt innebär att vi inte bara fick information om hur 
informationssituationen ser ut utan också en viss inblick i varför den ser ut som den gör. 
Utifrån detta är det möjligt att ge förslag på ändringar och förbättringar som skulle vara 
gynnsamma för företaget. 

Viktigt att påpeka vad gäller förståelse är att, som Choo påpekar, förståelse 
för en händelse alltid kommer i efterhand. Detta behöver dock inte endast ses som 
problematiskt. Det faktum att vi får förståelse för ett fenomen först i efterhand innebär 
naturligtvis att vi inte kan påverka den situation som redan utspelat sig. Däremot kan vi 
med den inhämtade förståelsen påverka framtida händelser i positiv riktning och på så 
sätt göra nytta.180 Den undersökning vi har gjort på Volvo Uddevalla kan inte göra 
något åt informationssituationen så som den varit de senaste åren och den information 
som företaget gått miste om på grund av de brister som finns. Däremot kan den 
förhoppningsvis komma att påverka den framtida informationssituationen på ett för 
företaget lönsamt sätt. 

Ett annat exempel på hur information används för förståelse är de 
problembaserade projekt som genomförs på Volvo Uddevalla. Information strömmar in 
från de deltagande avdelningarna och olika kompetenser kombineras för att uppnå ett 
gemensamt mål. Detta är ett arbetssätt som, vad vi förstått genom att diskutera med våra 
informanter, är relativt vanligt på Volvo Uddevalla. Det verkar också vara ett arbetssätt 
som fungerar bra och som de inblandade är nöjda med. Även vi tror att denna typ av 
samarbete mellan olika kompetenser är en god investering för företaget eftersom det 
innebär att de mänskliga resurserna, som vi diskuterat tidigare, tas tillvara samtidigt 
som kommunikationen mellan de olika avdelningarna ökar. Något vi vill påpeka är dock 
vikten av att inte bara de som deltar i projektarbetet är informerade om hur arbetet 
fortskrider. Även den övriga personalen, både på de inblandade avdelningarna och på de 
resterande, bör få kontinuerlig information om det arbete som görs. Även om de inte är 
direkt inblandade i arbetet kan projektet beröra deras arbetsuppgifter indirekt. Som vi 
tidigare nämnt uttryckte större delen av våra informanter en önskan om att hellre få 
tillgång till för mycket information än för lite. Utifrån detta borde det vara rimligt att 
anta att de även är intresserade av att få information kring pågående projekt. Som det är 
i dagsläget kan de flesta anställda få tillgång till information kring pågående projekt 
bland annat via Fords projektdatabas, Ford Tracking System. Personalen på de olika 
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avdelningarna har också möjlighet att lämna förslag till framtida projekt. Hur många av 
våra informanter som faktiskt går in och söker i Fords projektdatabas har vi inte 
undersökt, men vi har en känsla av att det inte är alltför många.  

Ett sätt för att ge personalen enklare tillgång till kortfattad information kring 
pågående projekt hade varit att lägga upp texter kring detta på det kommande intranätet. 
Visserligen blir det nödvändigt att se till att uppdatera informationen på intranätet 
kontinuerligt, men om personalen känner motivation inför detta tror vi att de fördelar 
som hade uppnåtts med denna informationsförmedling hade varit fler än eventuella 
nackdelar. Genom att involvera så många anställda som möjligt i projekten kommer 
troligtvis fler goda idéer på framtida projekt att uppkomma, något som hela 
organisationen kan dra fördel av. 

 
Beslutsfattande 
 
En stor del av en individs, eller en organisations, vardag består av beslutsfattande. Hur 
pass viktiga besluten är beror till viss del på hur högt uppsatt den beslutsfattande 
individen är i företaget, men även dagliga beslut på lägre nivåer kan ha större inverkan 
på organisationen än väntat. På Volvo Uddevalla tar de anställda dagligen 
arbetsrelaterade beslut, så som hur en viss rutin på en bil ska utföras eller om en faktura 
ska skickas på attest eller inte. Även om det för många beslut finns förordningar som 
ska följas anser vi ändå att även rutinmässiga beslut är beslut i den meningen att de 
påverkar företaget i en viss riktning. Det är därför av intresse att informationen som 
dessa beslut baseras på är tillgänglig och uppdaterad. 

Ett vanligt förekommande problem med informationsanvändning, som 
Henczel nämner, är de problem som uppstår när företag eller individer använder sig av 
föråldrade resurser eller resurser av låg kvalitet vid beslutsfattande. När det gäller 
verksamhetshandboken har vi förstått att Volvo Uddevalla är mycket noggranna med att 
se till att de rutiner som beskrivs alltid är uppdaterade. Detta är viktigt för att 
produktionen ska fungera tillfredsställande och för att de bilar som produceras ska 
motsvara de krav som marknaden ställer. När det gäller andra informationskällor 
däremot verkar det inte på våra informanter som om det ställs lika höga krav på att 
dessa hålls uppdaterade. Det har till exempel i flera av våra intervjuer framkommit att 
våra informanter upplever att mycket av den information som ligger på servern är 
gammal och obrukbar. Även om många anser detta finns det i dagens läge inga regler 
för när dokument ska raderas och vem det är som ska göra det. Generellt sett är det den 
som lagt upp ett dokument på servern som ska ta bort det när det inte längre behövs, 
men eftersom det är godtyckligt hur länge en viss typ av dokument kan anses behövas är 
det också upp till var och en att bestämma hur länge deras dokument ska ligga kvar. 

Även om flera av våra informanter anger att de alltid ser till så att de 
använder sig av den senast uppdaterade informationen innebär lagringen av föråldrade 
dokument alltid en risk för förväxling. De beslut som fattas på felaktiga grunder må 
vara få till antalet och relativt betydelselösa var för sig, men efter en längre tid av 
felaktiga beslut är det mycket möjligt att detta kan komma att skapa konkurrensmässiga 
nackdelar för företaget. Vår rekommendation till Volvo Uddevalla är alltså att noggrant 
se över föråldrade dokument och resurser, på samma sätt som de i dagsläget gör med 
verksamhetshandboken, för att försäkra sig om bästa möjliga informationskvalitet. Till 
viss del kommer implementeringen av Ford Motors interna 
dokumenthanteringsstandard att medföra denna genomgång, men vi föreslår att Volvo 
Uddevalla går ett steg längre och upprättare en enkel informationspolicy som ytterligare 
ett verktyg för att förbättra dokumenthanteringen. Ett förslag på hur denna policy hade 
kunnat se ut kommer i kapitel 5.3. 
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Ett sätt som indirekt används för beslutsfattande på Volvo Uddevalla är den 
provkörning av vissa bilar som görs av cheferna. En av våra informanter har ansvar för 
att sammanställa den information hon fått in angående dessa bilar. Hennes rapporter 
används sedan av cheferna för att ta beslut kring vilka åtgärder som ska tas angående de 
aktuella avvikelserna. Information kring vad en specifik bil gått igenom sparas också i 
dokumentationskortet och i datasystemet MIJI. Detta för att det ska gå att göra 
uppföljning på varje bil i händelse av upptäckta avvikelser. Även denna information 
används för att uppdatera rutinerna och förbättra slutprodukten. 

Uppföljningen av materialleveransen via de så kallade 8D-svaren är 
ytterligare ett exempel på nä r information används för att uppnå förbättringar. När en 
avvikelse upptäcks dokumenteras denna och leverantören underrättas. När leverantören 
fått kännedom om de fel som upptäckts är det upp till honom eller henne att vidta 
lämpliga åtgärder. De åtgärder som vidtas bidrar i sin tur till att höja materialets 
kvalitet. Denna process sker visserligen utanför Volvo Uddevalla, men fabriken har via 
straffrapporten och uppföljningskraven ändå en inblick i vad som sker och de 
förbättringar som görs kommer även dessa fabriken till godo. 

För att ett system eller en standard ska uppnå sin maximala kapacitet måste 
den utnyttjas på rätt sätt. Powell menar att alla som använder sig av ett system måste få 
utbildning i det.181 Kunskaper i informationsanvändning och dokumenthantering är en 
aspekt som alltför ofta tas för given. Dock är det långt ifrån alla som har tillräckliga 
kunskaper för att så effektivt som möjligt kunna ta del av den information som ges 
elektroniskt. Detta gäller även för standarder för dokumenthantering. Vi har tidigare gett 
förslag på hur Volvo Uddevalla kan gå till väga för att utbilda de anställda i de krav som 
Ford Motors interna dokumenthanteringsstandard ställer och kommer därför inte att 
upprepa dessa här. 
 
5.3. Informationsflöde på Volvo Uddevalla 
 
I  våra frågeställningar ställde vi oss frågan Hur flödar information internt på Volvo 
Uddevalla mellan individ och avdelning, samt mellan avdelning och avdelning? med 
underfrågorna Vilka problem kan uppstå? och Hur kan dessa avvärjas? För att besvara 
denna fråga utgår vi till stor del från de teorier från flera författare som vi sammanställt 
i kapitel 2.4 och från de problem som Henczel tar upp i steg 4 i sin sjustegsmodell. 
 För att kartlägga informationsflödet i en organisation föreslår Powell, som 
vi tidigare nämnt, att utgångspunkt tas i en organisationsmodell.182 Detta innebär för 
Volvo Uddevallas del Figur 4.1., Volvo Uddevallas ledningsorganisation, som visas i 
kapitel 4.1. Powell påpekar dock att denna bild oftast säger mycket lite om hur 
information faktiskt flödar inom organisationen och lägger fram ytterligare en modell, 
Figur 2.4. Information-flows in reality i kapitel 2.4., som han menar bättre representerar 
hur det oftast förhåller sig i verkligheten. Utifrån den information vi fått från våra 
informanter på Volvo Uddevalla anser även vi att denna modell är den som bäst visar på 
informationsflödet inom företaget. Det finns mycket information som flödar från 
ledningen och ner i organisationen, såsom övergripande företagsinformation och krav 
på förändringar. Detta sker bland annat via större e-postutskick och möten. Däremot 
finns det även mycket information som flödar nerifrån och upp. Ett exempel på detta är 
de personalronder som görs årligen på varje avdelning av personalavdelningen och 
respektive chef. Under ronderna samtalar vår informant från personalavdelningen med 
de anställda på varje avdelning och personalen får komma med synpunkter och hjälpa 
till med upprättandet av en handlingsplan för avdelningen. Information flödar även 
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horisontellt inom företaget mellan anställda på samma nivå. Ett exempel på detta är 
avdelningsmöten, där information förvisso även förmedlas uppifrån och ner, från chefen 
till de anställda, men även mellan de olika anställda på avdelningen. 
 Som Orna påpekar har de anställda på ett företag ofta flera olika roller. De 
kan, som Orna skriver, växla mellan producenter av kunskap, användare av information 
och så vidare. Detta innebär att samma person kan hantera dokument på flera olika sätt, 
beroende på aktuell arbetsuppgift.183 Vilka informationskällor som används av de 
anställda på Volvo Uddevalla är något som även det varierar beroende på vilka 
arbetsuppgifter personalen har för tillfället. 
 
Informationskällor 
 
Av de informationskällor vi identifierat på Volvo Uddevalla är många av det mer 
informella slaget. Flera av våra informanter anger att de införskaffar information genom 
att helt enkelt gå in på en kollegas kontor och fråga efter information eller att skicka e-
post till honom eller henne. Denna typ av informationsförmedling är svår att kartlägga 
och utvärdera. Ofta är personalen inte ens medveten om att vad de sysslar med i 
fikarummet eller vid kopiatorn faktiskt handlar om informationsförmedling. Utbyte av 
information och upplysningar är inte bara en naturlig del av vår arbetssituation utan 
dessutom en viktig del av vår vardag.  

Att information flödar mellan de anställda är naturligtvis mycket positivt. 
Som Choo skriver utgör den mänskliga expertisen en stor del av företagets resurser. Att 
de anställda kommunicerar och utbyter erfarenheter med varandra är viktigt för att 
företaget ska kunna utvecklas och gå vidare.184 Det finns dock även problem med denna 
form av informellt informationsutbyte mellan personalen. Dessa kan till exempel uppstå 
i de fall då rutiner ändras och den tillfrågade personen inte har kännedom om detta och 
alltså sitter inne med felaktiga uppgifter.  

Ett problem som Henczel tar upp är bristen på spårbarhet som uppkommer 
då dokument skrivs om eller filtreras för att passa olika avdelningar eller individer. De 
anteckningar som en person gjort kan vara fullt förståeliga för honom eller henne, men 
tolkas helt annorlunda av en annan person. Att använda sig av andrahands- eller till och 
med tredjehandsinformation, i de fall som förstahandsinformation finns att tillgå är 
sällan att rekommendera.185 

Lättare att utvärdera är informationskällor av mer formell karaktär. 
Informationsförmedling via personalmöten, mötesprotokoll och e-postutskick är 
exempel på dessa.  Här skiljer vi mellan e-post som kommunikationsmedel mellan ett 
mindre antal individer och e-postutskick som kommunikationsmedel för en individ eller 
en grupp individer att föra ut information till en större massa. Kommunikation via e-
post mellan ett mindre antal människor anser vi vara en informell informationskälla, 
medan e-postutskick som ett regelrätt verktyg för att nå ut till en större massa anser vi 
vara en formell informationskälla.  
 
Personalmöten 
 
Ett vanligt sätt för informationsförmedling på Volvo Uddevalla är i form av olika 
möten. Möten är ett fördelaktigt sätt för informationsspridning på så sätt att det ger 
utrymme för frågor och diskussion. Information som förmedlas skriftligt skapar risker 
för felaktiga tolkningar beroende på ordval och formuleringar. Information som 
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förmedlas muntligt misstolkas därför troligtvis inte i samma utsträckning. Det finns 
trots detta negativa sidor med informationsförmedling via mötesform. Personal som är 
sjuk eller av någon annan anledning inte kan delta på mötet går lätt miste om den 
information som framkommit. Visserligen finns mötesprotokoll tillgängliga på den 
gemensamma servern, men det är då upp till individen att söka upp dem och ta till sig 
den information som han eller hon missat. 
 
E-post 
 
Mycket information kommuniceras via e-post. Trots risken för missförstånd är skriftlig 
information i form av e-post är fördelaktig på så sätt att den går snabbt och enkelt att 
skicka ut. Dessutom får personal som varit frånvarande vid tidpunkten för utskicket 
möjlighet att ta del av exakt samma information vid ett senare tillfälle. 

När en förändring sker i en procedur eller rutin som påverkar flera olika 
personer och avdelningar i företaget förmedlas detta i vissa fall via e-post till 
nyckelpersoner vid berörda områden. Dessa får i sin tur skicka informationen vidare till 
dem det berör. Beroende på vad det är för information det handlar om kan det vara svårt 
att filtrera den och att veta vad som ska till vilka personer. Det finns en risk för att e-
posten bara skickas runt till personer som inte har direkt användning av den och aldrig 
når dem som direkt berörs. En detaljerad insikt i vilka som är berörda av den 
information som skickas från första part finns inte. Det är tänkt att flödet ska fungera 
hierarkiskt, men efter att informationen skickats ut första gången är det upp till dem som 
får e-posten att skicka den vidare. Även om e-post ger en möjlighet för dem som varit 
frånvarande att ta del av utskickad information kan någons frånvaro medföra en risk för 
att informationen blir försenad eller inte skickas vidare över huvud taget. 

Ett annat problem vad gäller e-post är att flödet ofta upplevs som alltför 
stort. Många av våra informanter påpekar att de varken har tid eller ork att ta sig igenom 
all den e-post de får en vanlig arbetsdag. Följden blir att mycket information sorteras 
bort. Förhoppningsvis är detta information som individen inte har någon direkt nytta av 
i sina arbetsuppgifter. Risken finns dock att även en del viktig information sorteras bort 
tillsammans med den oviktiga. När flödet av inkommande information blir alltfö r stort, 
är det upp till varje anställd att agera informationsspecialist och sovra bland 
informationen. Det är lätt hänt att detta sovrande görs alltför godtyckligt, på grund av 
tidsbrist eller uppgivenhet inför den aldrig stagnerande informationsfloden.  

Ytterligare en faktor som en av våra informanter anser hindrar henne från att 
ta del av inkommande, skriftlig information är att mycket av den information som 
kommer via e-post är alltför nischad. Som vår informant upplever det är många av de 
anställda så inriktade på vad de själva arbetar med att de glömmer bort att alla inte har 
samma förförståelse som de. Oförståelse för inkommande texter kan leda till att 
personalen ignorerar informationen istället för att ta del av den. Även här gäller att 
många anställda varken har tid eller ork att försöka sätta sig in i information som inte 
med säkerhet gäller dem själva.   
 
Informationssystem 
 
Det finns en del informationssystem som används i dag på Volvo Uddevalla. Exempel 
på dessa är Ford Tracking System, BMS och verksamhetshandboken.  

Vi kan inte spekulera för mycket om det kommande intranätet eftersom vi 
inte vet så mycket om det. Ett alternativ vore dock, som vi tidigare nämnt, att placera 
avdelningarnas innehållsmatriser i verksamhetshandboken på intranätet där det går att 
skapa tydliga regler för publicering av formella dokument. Om innehållsmatrisen byggs 
in som en del av intranätet går det att lagra de formella dokumenten där istället för på 
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den gemensamma servern. Vid placering av en elektronisk fil på den gemensamma 
servern finns det fortfarande väldigt mycket fritt spelrum, och därmed många 
möjligheter att göra fel. På ett intranät går det att skapa rutiner för uppläggning som inte 
kan åsidosättas. Det skulle innebära ännu större tydlighet kring vilka dokument varje 
avdelning har, och vilken version som är den nyaste. Huvudansvaret för avdelningarnas 
sidor på intranätet skulle kunna ges till varje avdelning och skulle kunna ge en central 
översikt över de dokument som skapas i organisationen. Det lilla vi sett av intranätet 
visar på att de mallar och blanketter som nu ligger på den gemensamma servern 
kommer att läggas upp på intranätet. 

Det är i sammanhanget värt att upprepa vad Powell skriver om underhållet 
av informationssystem. 186 Det är viktigt att systemet sköts ordentligt, och att ansvaret 
inte bara läggs på någon som har möjlighet att klämma in det i tidschemat. Ett system 
som används mycket, vilket intranätet skulle bli om innehållsmatrisen blev en del av 
det, kräver mycket underhåll och övervakning. En person bör tillsättas som både förstår 
sig på systemet och de mer tekniska frågorna, men också är insatt i hur organisationen 
och dokumenthanteringen fungerar. Om denne person endast är insatt i det tekniska kan 
det ta tid att förklara problem som uppstår i de delar av systemet som bygger på 
organisationens dokumenthantering.  
 
Informationspolicy 
 
Choo påpekar att viktigt för att information ska kunna användas strategiskt är att den 
lagras på ett sätt som möjliggör effektiv återvinning. Målet, menar Choo, är att skapa ett 
system som länkar samman organisationens sammanlagda kunskaper och samtidigt 
strukturerar dessa utifrån organisationens målsättning och informationsanvändning. 187 
Detta kräver från organisationens sida en välutvecklad informationspolicy. Någon sådan 
finns i dagsläget inte på Volvo Uddevalla.  

Införandet av en standard för dokumenthantering kommer att innebära att 
vissa av de krav som bör ställas på en informationspolicy uppfylls, dock inte alla. 
Standarden ger ingen konkret information om var dokumenten ska lagras. Inte heller 
finns några direktiv om hur återvinning och distribuering av dokument och information 
skall ske. Dokumenthanteringsstandarden tar upp individernas roll i 
dokumenthanteringen och även vilken roll teknologin har i form av ett antal krav på 
egenskaper som ett system för elektronisk dokumenthanteringen av formella dokument 
måste ha. En informationspolicy bör dock även innehålla en förklaring av vilken 
betydelse information har i företagets kontext och också hur policyn står i relation till en 
kostnadseffektiv organisation. 188 En standard för dokumenthantering handlar om hur 
dokument ska skapas, hur de ska lagras och hur de ska makuleras, men tar inte upp 
några övergripliga definitioner av begreppet information eller informationens roll i 
relation till företagets mål och visioner. Införandet av standarden kan ge en bra grund att 
utgå ifrån vid uppsättandet av ytterligare riktlinjer för dokumenthanteringen. En 
standard för dokumenthantering är dock snarare ett verktyg för att nå de mål som finns 
beskrivna i informationspolicyn än en policy i sig själv.   

I och med att standarden för dokumenthantering på Volvo Uddevalla inte 
införs på eget bevåg upplever vi att det inte ses som ett verktyg för att nå en bättre 
dokumenthantering så mycket som ännu ett direktiv uppifrån som måste följas. Därmed 
har den inte tänkts igenom från ett bredare informationsperspektiv hos Volvo Uddevalla 
och en lyckad implementering innebär inte automatiskt en bättre dokumenthantering. 
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Utan en informationspolicy och ett eget perspektiv på hur den kommande standarden 
kan bidra till en bättre dokumenthantering kan det bli svårt att på ett trovärdigt sätt 
förmedla motivation till alla som berörs av förändringen.  

Vi rekommenderar alltså Volvo Uddevalla att inte bara implementera Ford 
Motors interna standard utan också upprätta en informationspolicy som fungerar i 
företagets kontext. Utöver en tydlig guide för hur dokumenthanteringen ska ske, ska en 
informationspolicy innehålla en beskrivning av organisationens syften, värderingar och 
mål. Policyn ska innehålla egna tydliga mål som är utformade med organisationens 
målsättningar som grund. Målsättningarna för informationspolicyn ska också innehålla 
övervakningskriterier för att kunna utvärdera huruvida målen är uppfyllda.189 Delar av 
vad som skulle kunna bli innehållet i en informationspolicy på Volvo Uddevalla finns 
redan i dag. I Volvo Uddevallas verksamhetshandbok finns ett avsnitt som rör den 
interna kommunikationen, där begreppet information definieras på ett sätt som passar 
företagets kontext. Denna definition av information, Volvo Uddevallas mål och en 
guide för hur dokumenthanteringen ska ske enligt standarden är en utmärkt början på en 
informationspolicy.  Målen för informationspolicyn måste dock definieras, tillsammans 
med de övervakningskriterier som krävs för att utvärdera policyn. Dessutom måste en 
revisionscykel skapas för att se till att information audits tillämpas regelbundet. 

Implementeringen av en dokumenthanteringsstandard och en 
informationspolicy kan förmodligen ske smärtfritt, och individerna kan nog ändra sina 
rutiner till att följa standarden utan några större problem men, som Henczel skriver, 
krävs en förståelse för hur människor kan reagera vid förändringar. Att ha tydliga mål 
med förändringarna och ett schema för hur förändringarna skall ske är ytterst viktigt. 
För en så problemfri förändringsprocess som möjligt är det av stor vikt att förstå hur den 
personal som påverkas av förändringen reagerar. Reaktionerna kan till en början bli 
väldigt små och då är det viktigt att förstå att detta inte nödvändigtvis är ett 
accepterande av förändringen utan helt enkelt ett tillstånd då de anställda inte hunnit 
bearbeta förändringen ännu. 190 Att informera alla berörda i god tid är, som vi många 
gånger understrukit, oerhört viktigt. Det tar tid att förstå och sätta sig in i allt vad 
förändringen innebär och att inte från början vara observant på de anställdas reaktioner 
kan leda till problem längre fram i processen. Det bästa är om förändringen från början 
tas fram tillsammans med de anställda och att de redan där får förståelse för varför en 
förändring måste ske.191 

Choo menar att företaget ska uppmuntra så många av de anställda som 
möjligt att delta i dokumenthanteringen. 192 I den prototyp vi gett på en standard för 
dokumenthantering ligger mycket av ansvaret på den enskilde medarbetaren genom att 
denne förväntas märka de dokument som han eller hon skapar utifrån de krav som finns 
på den aktuella dokumenttypen i innehållsmatrisen. Detta innebär att de anställa måste 
vara involverade i dokumenthanteringen eftersom systemet står och faller med deras 
engagemang. Eftersom pressen i första hand ligger på individen, och i andra hand på 
avdelningens föreståndare för matrisen, är det av stor vikt att alla förstår syftet med 
dokumenthanteringen. Föreståndarens arbete underlättas mycket av att alla på 
avdelningen har god kännedom om innehållsmatrisen och hur uppmärkningen skall ske. 
Som ansvarig för en korrekt innehållsmatris är det i dennes intresse att motivera 
medarbetarna genom att redogöra för hur denna dokumenthantering fungerar för 
organisationens bästa. Denna information måste föreståndaren naturligtvis hämta 
någonstans ifrån. Då återkommer vi ännu en gång till den del av informationspolicyn 
som beskriver dokumenthanteringen i relation till företagets mål och visioner. Att i 
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informationspolicyn tydligt beskriva varför något ska göras istället för bara att det ska 
göras innebär större förståelse för hela processen och kan även minska risken för 
misstag på grund av kunskapsbrist. Precis som vi tidigare påpekat är det alltså av 
yttersta vikt att de anställda på Volvo Uddevalla blir informerade kring vad Ford Motors 
interna standard innebär och vilka fördelar som standarden medför. 

5.3.1. Informationsflöde mellan individ och avdelning 
 
Information mellan individ och avdelning flödar i dagsläget på Volvo Uddevalla i stor 
utsträckning via avdelningsmöten eller via verksamhetshandboken. Mycket information 
delar de anställda också med sig av till varandra via (informell eller formell) e-post samt 
i form av konversationer på en kollegas kontor eller i fikarummet. En annan möjlighet 
för individen att dela med sig av information till sina kollegor är via den gemensamma 
servern där personalen kan lägga upp information i sin personliga mapp som han eller 
hon vill att andra ska få ta del av.  

De flesta av våra informanter menar att de vet hur de ska få tag på den 
information de behöver. Många av dem har jobbat i flera år med samma arbetsuppgifter 
och har lärt sig de rutiner som gäller för just deras åligganden. Ett visst mått av 
rutinmässigt genomförande av de uppgifter som utförs varje dag går knappast att 
undvika. Inte heller vore det önskvärt. Ju större rutin den som utför en viss syssla har 
desto snabbare går det för det mesta. Dock finns det en överhängande risk för att 
avvikelser uppstår i händelse av att rutinerna skulle ändras. Många av våra informanter 
medger att de inte läser i verksamhetshandboken så ofta som de borde. Vad detta beror 
på är svårt att säga. De flesta säger att de redan vet vad som står i rutinerna och att om 
det hade gjorts någon ändring så hade de fått reda på det på något annat sätt. Många 
medger dock att de helt enkelt inte har satt i rutin att uppdatera sig regelbundet om vad 
som hänt i verksamhetshandboken och upprepar att de egentligen borde göra det. 

Vår prototyp för en dokumenthanteringsstandard ger inga konkreta 
lösningar eller anvisningar för hur informationsflödet ska ske, varken mellan individ 
och avdelning eller mellan avdelning och avdelning. Implementeringen av standarden 
innebär inte heller automatiskt en större allmänkunskap om vilken information som 
finns på avdelningarna eller hur kommunikationen sker. Däremot kan standarden 
användas som utgångspunkt för bättre förståelse av informationsflödet. I och med 
implementeringen måste det göras en grundlig genomgång av vilka dokument som 
förekommer på de olika avdelningarna. Detta för att en dokumentmatris för varje 
avdelning ska kunna skapas. De samlade dokumentmatriserna kan tillsammans ge en 
bättre förståelse för den information som hanteras på företaget och ligga till grund för 
att skapa en översiktsbild av informationsflödet i företaget. När det finns direktiv för 
vilka dokument som ska sparas, och hur länge de ska sparas, är det möjligt att se hur 
dokument används och flödar. Med kunskap om vilka dokument som hanteras är det 
lättare att se vilka olika typer av informationsutbyten som sker, både mellan individ och 
avdelning och mellan avdelning och avdelning.  

Choo påpekar att en resurs som många företag glömmer att ta fasta på är 
den mänskliga kompetensen. Ett företag eller en organisation består av människor och 
kommunikationen mellan människor.193 Även Rogers instämmer i detta och skriver att 
där kommunikationen slutar upphör också all organiserad aktivitet.194 Vi har under vår 
tid på Volvo Uddevalla inte upplevt att personalen inte kommunicerar med varandra. 
Snarare har vi upplevt kommunikationen inom avdelningarna som väldigt god. Även 
om många av de anställda arbetar med vitt skilda arbetsuppgifter har de flesta 
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åtminstone lite insikt i vad de andra gör och vem det är de ska gå till om de behöver 
veta något särskilt. Något som vi däremot upplevt som något problematiskt är 
kommunikationen mellan avdelningarna. 

5.3.2. Informationsflöde mellan avdelning och avdelning 
 
Vissa av våra informanter har regelbunden kontakt med personal från andra avdelningar 
och upplever inte att de saknar något i kommunikationen. Andra har däremot sällan 
eller aldrig kontakt med andra avdelningar och är mer osäkra på hur de ska gå till väga i 
en sådan situation. Vi tror att främjandet av starkare kommunikation mellan de olika 
avdelningarna är något som företaget i sin helhet skulle kunna dra nytta av.  

En anledning till att kommunikationen mellan de olika avdelningarna inte är 
lika god som den inom den enskilda avdelningen kan bero på rent rumsliga skäl. 
Företaget är litet, men trots allt inte så litet. Personalen har sina arbetsplatser nära 
människor som arbetar med uppgifter liknande deras egna. Även om det inte är några 
väldiga avstånd att tillryggalägga för att komma till en annan avdelning är det lättare att 
fråga den som sitter på kontoret bredvid. Detta kan innebära att personalen nöjer sig 
med andra- eller tredjehandsinformation trots att möjligheten att få tillgång till 
förstahandsinformation finns att tillgå. Att varje avdelning har sitt eget fikarum kan 
säkert vara en bidragande orsak till den bristande kommunikationen mellan 
avdelningarna. Många av de samtal som sker på rasterna är arbetsrelaterade om än 
mindre formella än de som sker i mötesform.  

När det gäller de rent rumsliga aspekterna finns det inte så mycket att göra 
för att förbättra kommunikationen. Genom att göra personalen och organisationen 
medveten om problemet hoppas vi dock på att vissa förbättringar kan göras. Ett sätt, 
som redan tillämpas på Volvo Uddevalla, är att engagera anställda från olika 
avdelningar i gemensamma projekt. På detta sätt knyts kontakter och olika kompetenser 
utbyts. Just att ta vara på alla de kompetenser som finns i företaget, och inte bara nöja 
sig med första bästa informationskälla, tror vi är viktigt för att företaget ska utvecklas på 
ett så positivt sätt som möjligt.  

Ett problem Henczel tar upp är i de fall då konkurrens uppstår mellan 
företagets olika avdelningar.195 Den uppfattning vi fått av informationsflödet på Volvo 
Uddevalla visar inga tecken på konkurrens mellan avdelningar eller personer. Däremot 
är det svårt att skapa en helt rättvis bild över de förhållanden som råder med den 
tidsbegränsning vi har haft. Utifrån intervjusvaren och de attityder vi upplevde på 
företaget är det dock ingen som avsiktligt döljer information han eller hon vet skulle 
vara användbar för andra. Däremot kan det omedvetna innehavandet av information 
som är användbar även för andra vara en sidoeffekt av att medvetenheten om vilken 
information som skapas och används på andra avdelningar än den egna är ganska låg. 
Trots att informationen i dagsläget flödar relativt oproblematisk på Volvo Uddevalla 
kan det på grund av kommunikationsbristen och avsaknaden av insikt i andra 
avdelningars informationsanvändning och resurser finnas dupliceringar av dokument på 
de olika avdelningarna. En av våra informanter menar att det förmodligen finns flera 
avdelningar som har egentillverkade mallar för samma typer dokument även om de 
förmodligen hade kunnat enas om en mall. Trots detta beskrivs kommunikationen 
mellan avdelningarna inte som ett problem av flesta. Bara några av våra informanter 
säger att de upplever problem i informationsflödet. Avsaknaden av regler för 
kommunikation märks tydligast när det gäller att hålla rätt personer underrättade om när 
någonting förändras i företaget. Beroende på arbetsuppgift är det mer eller mindre 
intressant för det egna arbetet att ha kännedom om andra avdelningars omständigheter. 
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Många av våra informanter ha r, eftersom de jobbat länge på fabriken, egna rutiner för 
dokumentutbyten med andra avdelningar och upplever därför inga problem i det 
nuvarande informationsflödet. Det är när hinder uppstår i detta flöde eller när personal 
byts ut som tillvägagångssättet inte blir lika självklart. De av våra informanter som inte 
arbetat lika länge inom företaget är också de som oftast säger sig sakna tillgång till den 
information de behöver. 

Vårt förslag med innehållsmatrisen i verksamhetshandboken, vars innehåll 
är öppet för alla oavsett avdelning, skulle kunna föra med sig att om någon vill ha ett 
formellt dokument från en avdelning kan de titta i innehållsmatrisen för den 
avdelningen och sedan leta sig till den filen på avdelningens utdelade mapp på den 
gemensamma servern. Detta skulle kräva att avdelningens formella dokument placeras i 
en tydlig struktur i den utdelade mappen. Däremot skulle det inte nödvändigtvis behöva 
innebära extra jobb eftersom det mycket väl går att i avdelningens innehållsmatris 
skriva in att alla formella dokument ska lagras på den gemensamma servern. Som vi 
tidigare nämnt ska innehållsmatrisen innehålla information om var varje dokument är 
lagrat och således bör det också gå att kombinera detta till ett effektivt sätt för 
informationsåtervinning. Här är det dock viktigt att även ha säkerhetsaspekten i åtanke 
och kanske göra en uppdelning av rättigheter överst i mappstrukturen.  Det är också 
viktigt att inse att alla elektroniska kopior av ett formellt dokument blir informella. 
Endast en formell kopia av dokumentet får finnas. Om detta är allmänt känt blir det 
enklare för personalen att veta hur de ska gå till väga för att erhålla den senaste 
versionen av ett elektroniskt lagrat formellt dokument från varje avdelning. Det skulle 
bli lättare att kontrollera att de dokument som används är aktuella och om så inte är 
fallet skulle det gå det snabbt att skaffa en nyare kopia. 
 
5.4. Svar på frågeställningarna  
 
För att förtydliga svaren på våra frågeställningar kommer vi att i detta kapitel kortfattat 
sammanfatta dem fråga för fråga. 

Syftet med vår uppsats är att ta reda på hur ett företag eller en organisation, 
och i detta specifika fall Volvo Uddevalla, skapar kunskap och använder information 
utifrån företagets kontext. Vi vill dessutom beskriva hur information flödar inom Volvo 
Uddevalla, vilka hinder som kan uppstå i processen och hur dessa hinder kan avvärjas. 

De svar vi kommit fram till är visserligen långt ifrån heltäckande. Denna 
undersökning hade kunnat pågå i ytterligare ett par månader utan att för den sakens 
skulle kunna sägas vara komplett. Vi anser trots allt att vi genom vår undersökning har 
uppfyllt uppsatsens syfte. Vi har aldrig gjort anspråk på att göra en heltäckande 
undersökning och vi tycker därför att det resultat vi fått fram motsvarar våra 
förväntningar.  
 
Hur skapas kunskap på Volvo Uddevalla? 
 
Kunskap skapas enligt Choos Information Management Cycle genom en process som 
kännetecknas av ett tilltagande informationsbehov. När det gäller Volvo Uddevalla styrs 
kunskapsproduktionen av företagets strävan att producera den mest eftertraktade bilen 
på marknaden. För att lyckas med detta krävs ständig utveckling och entreprenörsanda. 
Genom samarbetet av olika kompetenser, till exempel i form av specialprojekt för att 
förbättra produktionen, utvecklas företaget och ny kunskap skapas. 
 För att producera kunskap som egendom krävs det att de anställda innehar 
personlig kunskap (se definitioner i kap 1.4 för vidare förklaring av detta begrepp) som i 
sin tur kan kommuniceras ut i form av information till kollegorna. Det är genom denna 
process som kunskap som egendom kan produceras. 
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Det första steget för att producera kunskap innebär utvärdering av det 
aktuella kunskapsbehovet. Våra informanter på Volvo Uddevalla säger att de oftast har 
tillgång till den information de behöver, men att det finns tillfällen då informationen 
kunde ha varit bättre. Ett exempel på en sådan situation är de tillfällen då en avdelning 
lämnar ifrån sig information och en annan tar över. 

Vilken information som införskaffas är i hög grad beroende av de 
informationsbehov som den informationssökande individen har i sitt arbete. 
Införskaffandet av information på Volvo Uddevalla sker via läsning av e-postutskick, 
kontakt med kollegorna (skriftligt eller muntligt), möten eller informationssökning på 
den gemensamma servern eller i någon av de databaser som ett antal av våra 
informanter har tillgång till.  

Hur den införskaffade informationen lagras är viktigt inte bara på grund av 
juridiska aspekter utan även för att säkra effektiv informationsåtervinning för framtida 
behov. På Volvo Uddevalla lagras information ofta på den gemensamma servern, men 
även lagring i de anställdas datorer, i företagets arkiv eller i pärmar på personalens 
kontor förekommer. 

För att informationen ska återvinnas på bästa möjliga sätt krävs det att den 
organiseras i informationsprodukter som återspeglar de anställdas behov. På Volvo 
Uddevalla finns ett antal informationsprodukter i form av databaser, men dessa kan 
knappast sägas vara anpassade för de olika kompetensernas behov. Dessa databaser är 
inte heller specifika för Volvo Uddevalla utan finns övergripande hos Volvo och Ford. 

Att information distribueras på ett effektivt sätt inom företaget är 
nödvändigt för att personalen ska få tillgång till den information de behöver och därmed 
kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett så effektivt sätt som möjligt. Information 
distribueras på Volvo Uddevalla på samma sätt som den införskaffas, nämligen via e-
postutskick, kontakt med kollegorna (skriftligt eller muntligt), möten eller 
informationssökning på den gemensamma servern eller i någon av databaserna. 

Den återvunna informationen kan användas i flera olika syften. Tre vanliga 
användningsområden är för kunskapsproduktion, för förståelse av ett visst fenomen och 
för beslutsfattande. Dessa beskrivs under nästa frågeställning. 
 
Hur används information internt på Volvo Uddevalla?  
 
Information används på Volvo Uddevalla för att skapa förståelse för olika fenomen. 
Förståelse för hur de anställda, och därmed organisationen, mår fås genom inhämtande 
och analys av attitydundersökningar. I och med genomförandet av denna uppsats har vi 
samlat in information och sammanställt och analyserat denna för att skapa en bild av 
hur företagets informationssituation ser ut i dagens läge. Detta är ett bra exempel på hur 
information kan användas för att skapa förståelse för en företeelse. 
 Ytterligare ett område då information används på Volvo Uddevalla för att 
skapa förståelse är de problembaserade projekt som utförs i samarbete mellan de olika 
avdelningarna. Kompetenser från de olika avdelningarna används för att skapa 
förståelse för ett fenomen och för att hitta alternativa lösningar. Detta arbetssätt innebär 
att de mänskliga resurserna tas tillvara på samtidigt som kommunikationen mellan 
avdelningarna ökar. 
 Information används också på Volvo Uddevalla som bakgrund inför 
beslutsfattade, både på organisations- och individnivå. På individnivå sker 
införskaffande av information inför beslutsfattande i de databaser som står till de 
anställdas förfogande, via kommunikation med kollegor (skriftligt eller muntligt) och 
via mötesprotokoll på den gemensamma servern. En resurs som används i begränsad 
utsträckning i dagsläget men som skulle kunna utgöra en potentiell informationsresurs 
inför framtiden är företage ts arkiv.  
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På organisationsnivå sker införskaffning av information på Volvo Uddevalla 
via personalrundor och attitydundersökningar, samt genom testkörning av de bilar 
fabriken tillverkar. Det är troligt att anta att många av de beslut som tas på 
organisationsnivå även är grundade på inhämtad extern information. Detta är dock inte 
något vi har granskat i vår undersökning.  

Beslutsfattande på Volvo Uddevalla, grundad på den inhämtade 
informationen, sker dagligen på individnivå. Flera av dessa beslut är baserade på den 
information som finns att inhämta i verksamhetshandboken, men även andra källor, så 
som de tidigare nämnda, kan ligga till grund för beslutet. Aktuell information och 
korrekt användning av informationen ifråga är grundläggande för att beslut som gynnar 
företaget i sin helhet ska kunna tas. 

Beslutsfattande på organisationsnivå vid Volvo Uddevalla grundas på den 
information som inhämtats från de tidigare nämnda källorna. Även här är tillgång till 
aktuell information och korrekt användning av denna grundläggande för att beslut som 
gynnar företaget ska kunna tas. 

Produktion av kunskap är ännu ett sätt som Volvo Uddevalla använder sig 
av information. Hur denna process går till beskrevs dock i föregående fråga.  
 
Hur flödar information på Volvo Uddevalla? 
 
Information flödar på Volvo Uddevalla från ledningen och ner i organisationen, främst 
via möten och e-postutskick. Information flödar även nerifrån och upp, bland annat via 
de personalronder som utförs på de olika avdelningarna, samt horisontellt mellan 
anställda på samma nivå, via e-post, muntlig kommunikation och den gemensamma 
servern.  
 Mycket av kommunikationen på Volvo Uddevalla är av det informella 
slaget, vilket kan innebära att skicka e-post till en kollega eller att helt enkelt besöka 
dennes kontor. Den informella kommunikationen är positiv men kan innebära problem 
om den personal som tillfrågas inte har hållit sig uppdaterad om eventuella förändringar 
eller om dennes tolkning av uppgifterna är felaktiga.  
 Vid frågor om rutiner på Volvo Uddevalla finns verksamhetshandboken där 
det går att hitta viss information om dokumenthanteringen på de olika avdelningarna. 
En gemensam struktur för avdelningarna i verksamhetshandboken finns dock inte, och 
inte heller krav på vad som ska finnas med i handboken. Att söka information i 
verksamhetshandboken är inte alltid enkelt, varför det ofta är enklare att kontakta en 
kollega. 
 Det går också att dela med sig av sin egen eller sin avdelnings information 
via den gemensamma servern. Ingen gemensam struktur finns dock på den 
gemensamma servern vilket har lett till att när personalen behöver information går de 
till sina kollegor och inte direkt till den gemensamma servern. Eftersom inga krav finns 
på var färdiga dokument och pågående dokument ska sparas kan anställda dessutom ha 
information på de egna hårddiskarna som ingen utom de själva kommer åt. 
 Informationsflödet mellan individ och avdelning sker till stor del via möten 
eller via verksamhetshandboken. Mycket information flödar också mellan de anställda 
via e-post eller informella eller formella konversationer.  
 Även mellan de olika avdelningarna flödar information i stor utsträckning 
på samma sätt som mellan individ och avdelning. Vår undersökning visar dock att 
informationsflödet mellan de olika avdelningarna inte fungerar lika bra som det mellan 
individ och avdelning. En anledning till detta  kan vara de rent rumsliga aspekterna. 

Informationsflödet fungerar i dagsläget på Volvo Uddevalla, men det finns 
utrymme för förbättringar på flera håll för att minimera antalet problem i flödet och 
därmed optimera den väg information och kunskap måste ta innan de används för 
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beslutsfattande. Ett förslag är att upprätta en informationspolicy som utöver standarden 
för dokumenthantering sätter in dokumenthanteringen i företagets kontext. 
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6. Sammanfattning 
 
Hur information och kunskap skapas, används och flödar är ett vitalt område för 
företagets överlevnad och även ett område som väckt allt större intresse inom 
biblioteks- och informationsvetenskapen på senare tid. Att vi beslö t oss för att skriva en 
uppsats om detta beror dels på att utbildningens senaste terminer behandlat 
informations- och dokumenthantering av olika slag och dels på att vi genom 
Bibliotekshögskolan kom i kontakt med Volvo Cars i Uddevalla som sökte studenter för 
en förestående omstrukturering av den interna dokumenthanteringen. 

Volvo Uddevalla står i begrepp att implementera en ny standard för 
dokumenthantering. För att denna förändring ska kunna genomföras på bästa sätt har 
företaget gett oss i uppdrag att utreda hur informationssituationen ser ut på företaget i 
dagsläget. Detta för att kunna jämföra den aktuella situationen med de krav som 
standarden ställer.  

Syftet med vår uppsats är att ta reda på hur ett företag eller en organisation, 
och i detta specifika fall Volvo Uddevalla, skapar kunskap och använder information 
utifrån företagets kontext. Vi vill dessutom beskriva hur information flödar inom Volvo 
Uddevalla, vilka hinder som kan uppstå i processen och hur dessa hinder kan avvärjas. 
För att uppnå vårt syfte har vi valt att utgå ifrån följande frågeställningar: 
 

• Hur skapas kunskap på Volvo Uddevalla? 
 

• Hur används information på Volvo Uddevalla? 
 

• Hur flödar information internt på Volvo Uddevalla? 
o Vilka problem kan uppstå? 
o Hur kan dessa avvärjas? 

 
Undersökningen utgår främst ifrån teorier av Henczel, Choo, Powell och Orna. Vad 
gäller Henczel utgår vi ifrån hennes sjustegsmodell för skapandet av en information 
audit.  Vad gäller Choo använder vi oss av hans Information Management Cycle för att 
beskriva hur kunskap skapas på Volvo Uddevalla. Vi använder oss även av hans teorier 
kring informationsanvändning på företag för att beskriva hur information används på 
Volvo Uddevalla. Teorier av bland annat Powell och Orna presenteras kring 
informationsflöde i organisationer.  

Undersökningen är utförd i form av en fallundersökning. Den metod som 
använts för insamlande av material är intervjuer med 16 anställda på Volvo Uddevalla. 
Frågor kring hur de anställda använder och producerar information och kunskap, samt 
hur de uppfattar informationsflödet på företaget har ställts.  

Materialet från vår intervjuundersökning visar, precis som Choos modell, att 
kunskap produceras på Volvo Uddevalla utifrån ett växande informationsbehov. Våra 
informanter anger att de införskaffar information för att tillfredsställa detta 
informationsbehov bland annat genom kontakt med kollegorna (skriftligt eller muntligt) 
eller via olika typer av personalmöten. Införskaffad information måste därefter lagras. 
Detta sker på Volvo Uddevalla ofta på den gemensamma servern, på de anställdas 
datorer eller i företagets arkiv. För att uppfylla personalens olika behov bör 
informationen organiseras i olika informationsprodukter. På Volvo Uddevalla har de 
anställda tillgång till ett antal databaser som finns övergripande hos Ford och Volvo. 
Dessa är visserligen informationsprodukter, men kan knappast sägas vara anpassade för 
olika användargrupper.  

Information används på Volvo Uddevalla, enligt det material vi fått in från 
våra intervjuer och enligt Choos teorier, för kunskapsproduktion, beslutsfattande och 
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förståelse. Vår undersökning visar att beslutsfattande på Volvo Uddevalla sker dagligen 
på individnivå. Flera av dessa beslut är baserade på den information som finns att hämta 
bland annat i företagets verksamhetshandbok och i mötesprotokoll på den gemensamma 
servern. På organisationsnivå sker beslutsfattandet bland annat baserat på information 
som inhämtats från attitydundersökningar och testkörning av de bilar som fabriken 
tillverkar. 

Information används även på Volvo Uddevalla för att skapa förståelse för 
olika företeelser. Ett exempel på detta är de personalronder som görs på företaget för att 
få en inblick i hur de anställda, och därmed organisationen, mår. 
 Information flödar på Volvo Uddevalla från ledningen och ner i 
organisationen, främst via möten och e-postutskick. Information flödar dessutom 
nerifrån och upp, bland annat via de personalronder som utförs på de olika 
avdelningarna, samt horisontellt mellan anställda på samma nivå, via e-post, muntlig 
kommunikation och den gemensamma servern.  

Mellan individ och avdelning sker informationsflödet främst i form av 
personalmöten, via den gemensamma servern eller verksamhetshandboken. Den 
uppfattning vi fått är att informationsflödet inom den enskilda avdelningen fungerar 
mycket bra redan i dagsläget på Volvo Uddevalla. Mellan avdelning och avdelning 
fungerar flödet dock sämre, även om det är samma kanaler som används. En anledning 
till detta kan vara rent rumsliga skäl, så som att de anställda på olika avdelningar har 
olika fikarum och kontor långt ifrån varandra. 
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Bilaga, Intervju angående standarden XX196 
 
Vi kommer från Högskolan i Borås och kommer denna vår att göra ett ex-jobb på 
Volvo. Vi ska göra en undersökning kring informationsflödet inom företaget. Vi är 
intresserade av vilka typer av dokument som skapas, lagras och används. 
Kartläggningen av informationsflödet kommer att ligga till grund för den kommande 
implementeringen av standarden XX. Undersökningen kommer att genomföras med 
hjälp av ett antal intervjuer med personer från olika avdelningar. Intervjun kommer att 
ta ca 30-60 min. För att få ut så mycket som möjligt av intervjun och för att du ska ha 
möjlighet att tänka efter innan skickar vi ut frågorna i förväg.   
 
Frågor: 
 

1.   Berätta lite om vad du gör på företaget. 
 

1. Vilken typ av information (muntliga anvisningar, manualer, e-post etc.) behöver 
du för att kunna utföra dina arbetsuppgifter? 

 
2. Upplever du ibland att du saknar tillgång till den information du behöver? 

• Skulle du behöva bättre översikt om vilken information (böcker, 
manualer, tidskrifter osv.) som finns inom företaget? 

 
3. Vilka dokument (rapporter, e-post etc.) skapas på din avdelning? 

• Hur lagras dessa? 
• Hur makuleras dessa? 
• Vem är ansvarig för de dokument som skapas (individ eller 

avdelningschef)? 
• Är det någon som har översikt över vilka dokument som finns? 

 
4. Sorterar ni dokumenten utifrån hur viktiga de är? 

• Hur görs uppdelningen? 
• Vem gör uppdelningen? 

 
5. Vilka dokument delar ni med er av till andra avdelningar? 

• Hur sker detta? 
 

6. Vilka dokument behöver ni från andra avdelningar? 
• Hur får ni tag på dem? 

 
Tack för din medverkan! Hör gärna av dig om du har några frågor.  
 
David Lidström Anya Klingborg  
[e-post-adress borttagen][e-post-adress borttagen] 
[telefonnummer borttaget][telefonnummer borttaget] 
 
 

                                                 
196 Vi har på grund av sekretesskäl tagit bort namnet på standarden i denna bilaga. 


