
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självständigt arbete på grundnivå 

Independent degree project - first cycle 
 
 
 
 
 
 
 
Industriell organisation och ekonomi 
Business Management and Organization 
 
Dokumenthantering inom kvalitets- och miljöledningssystem - 
En problemanalys 
 
Matilda Rydstedt 
Amanda Sjöberg



Dokumenthantering inom kvalitets- och miljöledningssystem –  

en problemanalys 

Matilda Rydstedt & Amanda Sjöberg 2014-09-10 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITTUNIVERSITETET 
Avdelningen för informations och kommunikationssystem 

Examinator: Håkan Sundberg, hakan.sundberg@miun.se 
Handledare: Leif Ohlsson, leif.ohlsson@miun.se 
Författare: Matilda Rydstedt, mary1102@student.miun.se 
Amanda Sjöberg, amsj1100@student.miun.se 
Utbildningsprogram: Civilingenjör Industriell Ekonomi, 300 hp 
Huvudområde: Industriell organisation och ekonomi 
Termin, år: 6, 2014 

mailto:hakan.sundberg@miun.se
mailto:leif.ohlsson@miun.se
mailto:mary1102@student.miun.se


Dokumenthantering inom kvalitets- och miljöledningssystem –  

en problemanalys 

Matilda Rydstedt & Amanda Sjöberg 2014-09-10 

 

2 

Sammanfattning 
Fler företag väljer att ISO-certifiera sig inom kvalitets- och miljöledning vilket 

medför krav på stora mängder dokumentation. Det kräver en metodisk och struk-

turerad hantering för att kunna leta fram rätt dokument i rätt version, annars går 

värdefull arbetstid åt till att leta. Som hjälpmedel finns dokumenthanteringssy-

stem och det finns många tidigare utförda studier kring området. Studier med 

fokus på hantering av ISO9001- och ISO14001-dokumentation med hjälp av do-

kumenthanteringssystem är däremot av begränsad omfattning. Därför har syftet 

med den här studien varit att undersöka vilka krav ISO-certifierade verksamheter 

ställer på ett dokumenthanteringssystem. Ett dokumenthanteringssystem är ett 

IT-baserat hjälpmedel för att hantera dokument. Inom ISO används två typer av 

dokument: specificerande och redovisande dokument. ISO ställer krav på hante-

ringen av de här dokumenten. Tidigare studier ger rekommendationer på andra 

krav som bör ställas på ett dokumenthanteringssystem och dokumenthanterings-

processen. Studien baseras på en litteraturgranskning av tidigare studier och av 

en fallstudie. Då det finns få tidigare studier inom området användes en metod i 

fallstudien inspirerad från en artikel som berör området kring implementering av 

dokumenthanteringssystem i kvalitetscertifierade verksamheter. Vår studie resul-

terade i en relativt generell, grundläggande kravställning på ett dokumenthante-

ringssystem för ISO-certifierade verksamheter. Kravställningen innehåller bland 

annat krav på hanteringsprocessen och systemets roller. Studien poängterade 

även de brister som kan uppkomma då ett dokumenthanteringssystem inte an-

vänds till exempel bristande överblick och kontroll över dokumenten samt pro-

blem med versionshantering. Studien visade också att ett dokumenthanteringssy-

stem rekommenderas som hjälpmedel i dokumenthanteringen utifrån flertalet 

fördelar såsom mindre administrativt arbete och bättre styrning av dokument.  

Nyckelord: Dokumenthantering, dokumenthanteringssystem, ISO9001, 

ISO14001, specificerande dokument, redovisande dokument. 
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Abstract 
Companies often use standards such as ISO9001 and ISO14001 to manage their 

quality and environmental processes. An ISO-certification leads to a comprehen-

sive amount of documents to manage which require a methodical and structured 

management to avoid spending valuable time locating the right document in the 

correct version. A document management system is an IT-based tool and can be 

used to manage the documents. Although there are numerous studies regarding 

this area, the research area concerning document management systems in ISO-

certified businesses are limited. Therefore, the aim of this study was to investi-

gate ISO-certified businesses’ requirements of a document management system. 

The main focus area of the study is the documentation of the two standards for 

quality and environmental management: ISO9001 and ISO14001. A certification 

against the standards requires, among other things, a strict control of the docu-

ment management. ISO requires two types of documentation: documents and rec-

ords. Because of the content, documents required by ISO must be controlled and 

demands procedures for reviewing and approving the content before publication. 

In addition to ISO, previous studies, regarding document management, provides 

recommendations of requirements of a document management system and the 

document management process. This study is based on a literature review of pre-

vious studies in the area and a case study. A method inspired by an article of a 

previous study in this research area, was used in the case study. The article de-

scribes a method for implementing a document management system in an ISO-

certified business. This study resulted in a, relatively general, fundamental re-

quirements specification of a document management system for ISO-certified 

businesses. The specification includes, among other things, requirements regard-

ing the management process and the roles of the system. The study also empha-

size the short comings that may arise when an ISO-certified business does not 

use a document management system, examples are a lack of document overview 

and problems with version control. The study also shows that a document man-

agement system is recommended as a tool for managing the documents based on 

several advantages such as less administratively work and better document con-

trol.  

Keywords: Document management, document management system, ISO9001, 

ISO 14001, documents, records. 
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1 Inledning 
På en allt mer konkurrensutsatt och föränderlig marknad väljer många företag 

att ISO-certifiera sig, ofta inom kvalitets- och miljöområdet. Certifieringen le-

der till en omfattande samling dokument för företaget att hantera [1]. Finns det 

inget strukturerat system för dokumenthanteringen går värdefull arbetstid åt till 

att försöka hitta rätt dokument. Som hjälpmedel för dokumenthanteringen finns 

dokumenthanteringssystem där dokumenten lagras och hanteras elektroniskt 

vilket automatiserar processen. 

Det ISO9001- och ISO14001-certifierade logistikföretaget Sundfrakt AB är ett 

av många exempel på företag som har problem med sin dokumenthantering. Vi 

fick i uppdrag att analysera deras nuvarande lösning för hantering och lagring 

av dokument samt undersöka vilka krav de ställer på ett dokumenthanteringssy-

stem; både för att nå de krav som ISO ställer på dokumenthantering men också 

krav verksamheten i sig har för att nå sina egna mål. 

Det finns många tidigare studier angående dokumenthantering och doku-

menthanteringssystem såsom arkivering, lagring och hantering av dokument 

som ställer rekommendationer på en verksamhets dokumenthantering och doku-

menthanteringssystem [2][3][4][5][6][7][8][9]. Däremot är området kring doku-

menthanteringssystem utifrån ett ISO-perspektiv ett till synes outforskat om-

råde, vilket har framkommit genom sökningar av tidigare studier. Gapet i forsk-

ningsområdet framhäver ett problem då ISO ställer krav på hanteringen av do-

kument [10]. Problemet belyses även i Conde Hernads och González Gayas ar-

tikel där de hävdar att trots flertalet studier kring metoder för kvalitetslednings-

system så är det ingen som går in i detalj på hur ett dokumenthanteringssystem 

bör se ut för att uppfylla de krav som ställs av ISO [5]. Det här visar att forsk-

ningsområdet kring dokumenthantering utifrån ISO är till stor del outforskat 

trots att dokumenthantering är en så pass kritisk del inom ISO[11]. 

ISO ställer krav på att det skall finnas rutiner för dokumenthantering för att 

kunna styra och redovisa dokument. Däremot framgår det inte hur man ska han-

tera dokumenten för att uppfylla kraven. Används då ett dokumenthanteringssy-

stem som hjälpmedel till att hantera dokumenten finns det heller inga studier 

som visar på hur ett sådant system skall vara uppbyggt för att kunna nå de krav 

som ställs. Eftersom IT-system ofta används som hjälpmedel är det ett aktuellt 

problem som bör utforskas vidare. 

1.1 Övergripande syfte 

Syftet med studien har varit att undersöka vilka krav en ISO9001- och ISO14001-

certifierad verksamhet ställer på ett dokumenthanteringssystem. Studien ska 

ligga till grund för en kravställning åt ISO9001- och ISO14001-certifierade verk-

samheter som ska investera i ett dokumenthanteringssystem. 
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1.2 Avgränsningar 

Undersökningen har avgränsats till att endast dokument rörande ISO9001 och 

ISO14001 har undersökts. I området kring dokumenthanteringssystem har end-

ast hanteringen av dokumenten i allmänhet undersökts. Avvikelsehantering och 

liknande funktioner har inte varit med i vår analys. 

1.3 Företagsbeskrivning av Sundfrakt AB 

Sundfrakt AB är ett företag placerat i Västernorrland som erbjuder tjänster inom 

logistik såsom transport- och maskintjänster. Sundfrakt AB bedriver sin verk-

samhet i Sverige samt i begränsad utsträckning även internationellt. Verksam-

heten delas in i tre affärsområden: anläggning, distribution samt tank och bulk. 

Företaget ingår i en koncern där Sundfrakt AB är moderbolaget. I koncernen in-

går åtta i stort sett helägda företag samt två delägda. Sundfrakt AB består av 

196 delägare (31 december 2012) [12]. År 1998 certifierade Sundfrakt AB sig 

mot kvalitetsstandarden ISO9002 [13], vilket motsvarar dagens ISO9001 [14]. 

År 2000 certifierade sig även företaget till miljöstandarden ISO14001 [13]. 

Sundfrakts nuvarande lösning för att hantera dokument är enligt dem själva 

tidskrävande och ostrukturerad. Deras förhoppning är att genom ett inköp av 

dokumenthanteringssystem kunna effektivisera processen och kunna involvera 

fler i användandet och hanteringen av dokumenten. 

1.4 Problemformulering 

Studien har som mål att besvara följande frågeställningar:  

F1: Vilka krav ställs på ett dokumenthanteringssystem i en kvalitets- och 

miljöcertifierad verksamhet? 

F2: Vilka brister kan uppstå när ett dokumenthanteringssystem inte används 

i en kvalitets- och miljöcertifierad verksamhet? 

F3: Rekommenderas ett dokumenthanteringssystem som hjälpmedel för att 

ett medelstort företag [15] ska uppfylla kraven som ISO9001 och 

ISO14001 ställer på dokumenthantering? 

1.5 Översikt 

Rapporten är indelad i delar som beskriver teori, metod, resultat samt slutsatser 

och diskussion. Kapitel 2, som behandlar teoridelen, tas de väsentliga delar som 

är nödvändiga för läsaren att för en inblick i till kapitlet om undersökningens 

resultat upp. Vidare följs teoridelen av metod i kapitel 3. I kapitel 4 presenteras 

resultatet av studien och avslutningsvis presenteras slutsatser samt en diskuss-

ion i kapitel 5.  

1.6 Författarnas bidrag 

Rapporten är sammanställd av båda författarna som har bidragit i samma ut-

sträckning genom alla rapportens delar.  
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2 Teori 
Nedan presenteras nödvändig information att ha med sig till övriga kapitel. 

Teorikapitlet delas in i följande delar: kapitel 2.1 behandlar begreppen doku-

menthantering följt av kapitel 2.2 där information om ledningssystem presente-

ras. I kapitel 2.3 diskuterar riktlinjer för ISO-dokument och avslutningsvis pre-

senteras begreppet processkartläggning i kapitel 2.4 följt av tidigare studier 

inom området i kapitel 2.5. 

 

2.1 Dokumenthantering 

Dokumenthantering definieras som: “sammanfattande begrepp för planeringen, 

produktionen, lagringen och återvinningen av information.” [16]. Dokumenthan-

tering är inte ett nytt begrepp, redan under romartiden var det viktigt med doku-

mentation. Information från hela riket sparades bland annat i Tabularium, en 

byggnad byggt för att vara en lagringsplats för information. [17] 

Fram till inte så länge sedan fanns all dokumentation på papper vilket skapade 

ett klassiskt problem inom dokumenthantering: versionshantering. Versionshan-

tering innebär förmågan att kunna skilja originaldokument från kopior samt olika 

versioner på dokumentet [18]. Versionshantering och dokumentöverflöd var re-

dan ett problem på 1940-talet [2]. Irving P. Shiller framhävde problemet med 

överflödet av dokument som bevarades i lådor utan etiketter och som ibland även 

blivit förstörda av skadedjur. De här problemen försvårade dokumenthanteringen 

för företagen. Shiller beskrev vikten av säkerhet kring dokumentation, speciellt 

hur dokumentationen ska kunna skyddas vid brand. Mikrofilmning nämns som 

en form av åtgärd men det visade sig vara ett för dyrt alternativ.[2] 

I en senare artikel [3] år 1955, återkommer problemet med överflödig doku-

mentation. Ett program kallat ”controlled record keeping” utformades för att 

säkra kontrollen av dokumentation. Programmet som togs fram omfattade bland 

annat ett arkiveringsschema där det angavs hur lång tid varje typ av dokument 

skulle bevaras samt riktlinjer för att identifiera de viktigaste dokumenten. 

Idag används elektroniska dokument i allt större utsträckning vilket har innebu-

rit nya problem då dokument kan finnas både som papperskopior och som 

elektroniska dokument. Det här leder till ostrukturerad hantering med osäkerhet 

kring dokumentets egentliga plats, format och version. [19]. Vid ISO-certifiering 

ställs krav på hantering av verksamhetens dokument. Exempel på krav är bland 

annat att rutiner för uppdatering, godkännande, sökbarhet och identifiering ska 

finnas [11].  

2.1.1 Vad är ett dokument? 

Inom området för dokumenthantering finns det tre typer av dokument: dokument, 

kontrollerade dokument och ”records” [20]. Termen ”record” har ingen entydig 

översättning, både ”document” och ”records” översätts till dokument på svenska 
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trots att engelskan skiljer dem [21].  ”Record” definieras som ”recorded inform-

ation, regardless of medium or characteristics, made or received by an organizat-

ion in pursuance of legal obligations or in the transaction of business” [20] vilket 

på svenska innebär att det är sparad information som skapats eller mottagits av 

en organisation i enlighet med rättsliga skyldigheter eller i verksamhetsanknutna 

transaktioner där informationen är oberoende av medium eller karaktär.  I 

ISO9001 översätts ”document” till specificerande dokument medan ”record” be-

nämns som redovisande dokument [2]. Det är en översättning vi har valt att an-

vända i vidare diskussion då den här undersökningen fokuserar till stor del på just 

ISO9001. Med dokument menas här både specificerande och redovisande doku-

ment. 

Livscykel 

Det finns olika sätt att betrakta dokuments livstid där det ena är Livscykelstadiet 

där dokumenten går igenom olika stadier. Det andra är ”Records Continuum” där 

ett dokument antas kunna befinna sig på olika platser på olika tidpunkter, vilket 

gör att livstiden inte kan delas in i olika stadier[22]. Den här studien fokuserar 

dock på ett perspektiv utifrån livscykelperspektivet då studien är av ett så pass 

praktiskt slag. 

Ett kontrollerat dokument, eller specificerande dokument som vi vidare kommer 

att benämna den här typen av dokument, är ett dokuments aktiva del i livscykeln, 

d.v.s. dokumentet skapas, granskas och redigeras. I ett specificerande dokument 

kontrolleras både användandet och utgåvor i dokumentets aktiva livscykel. Först 

när dokumentet går in i den inaktiva fasen i livscykeln blir det ett redovisande 

dokument. I den inaktiva fasen av livscykeln lagras eller arkiveras informationen. 

[20] 

Livscykeln delas in i fem stadier: skapandet, utgivning och användning, lagring 

och underhållning, kvarhållande och borttagning samt arkivering, se figur 1. I 

den första fasen skapas informationen och i nästa fas används dokumentet aktivt 

genom att ny information läggs till och nya utgåvor tas fram. I fasen för lagring 

och underhåll lagras dokument som inte längre används för att sedan nå nästa fas 

då det specificerande dokumentet omvandlas till ett redovisande dokument i och 

med att dess aktiva del i livscykeln avslutas och planering för lagringstid utförs. 

Är dokumentet, eller i den här delen av livscykeln ett redovisande dokument, 

viktigt för verksamheten att behålla så arkiveras det. [20] 
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Figur 1. Ett dokuments livscykel [20] 

 

Specificerande dokument 

Ett specificerande dokument består av tre lager: innehåll, metadata och länk-

ningar. I dokumenthuvud eller dokumentfot framgår vem som har rättigheter till 

dokumentet samt nummer på utgåva och datum när dokumentet skrevs. Doku-

mentets innehåll består bland annat av procedurer och dokumentansvariga samt 

hänvisningar till relaterade dokument. I en versionskontroll beskrivs vad som har 

ändrats i de olika utgåvorna och varför det har ändrats. Metadata i dokumentet 

beskriver dokumentets namn, nyckelord, in- och utcheckningar och vem som 

äger dokumentet. Även dokumentets grupp som det tillhör beskrivs. Genom länk-

ningar visas vilken standard som dokumentet tillhör eller vilka andra kontrolle-

rade dokument som dokumentet hänvisar till. [20] 

 

Redovisande dokument 

Ett redovisande dokument är ett dokument som beskriver ett uppnått resultat. I 

jämförelse med ett specificerande dokument krävs ingen styrning för ändring och 

uppdatering av redovisande dokument. Dokumentation för spårbarhet eller före-

byggande åtgärder är exempel på ett redovisande dokument. [11] 
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2.1.2 Dokumenthanteringssystem 

För att underlätta hanteringen finns IT-system anpassade för ändamålet, så kal-

lade dokumenthanteringssystem. Användandet av dokumenthanteringssystem 

definieras som: “the application of technology to save paper, speed up commu-

nications, and increase the productivity of business processes” vilket på svenska 

betyder att teknologi används för att minska pappersförbrukningen samt öka 

kommunikationen och företagets produktivitet [23]. 

Genom ett dokumenthanteringssystem automatiseras hanteringen vilket bidrar 

med fördelar för verksamheten såsom effektivare hantering och bättre kontroll på 

dokumenten.[24] 

Dokumenthanteringssystem används både för att dela information men också för 

att hantera informationen. Hantering kan innebära både uppladdning, nedladd-

ning och borttagning av dokument. Främst används dokumenthanteringssystem 

för att dela dokument med andra användare.[25]  

2.1.2.1 Fördelar med dokumenthanteringssystem 

Fördelar med att använda ett dokumenthanteringssystem kan ses utifrån tre per-

spektiv: användaren, företaget och samhället. För användaren finns fördelar 

såsom lättillgänglig information och effektivitet i arbetet i och med enklare och 

snabbare processer. För verksamheten finns fördelar som effektivare och snabb-

bare arbete vilket leder till förbättrad kvalitet och minskade kostnader. I det långa 

loppet återfinns även fördelar i samhället såsom förståelse för en verksamhets 

processer samt tillgången till historisk information. [26] 

 

Andra fördelar är snabb spridning av dokument men också mer funktionsmässiga 

fördelar såsom välutvecklade sökfunktioner. En bra sökfunktion i dokumenthan-

teringssystemet leder till att dokumentet återfinns snabbt och i rätt version. [27] 

Däremot är ett kritiskt moment vid införandet av ett dokumenthanteringssystem 

användarnas acceptans. Många tror att systemet bidrar till att arbetet blir mer 

komplext istället för att underlätta därför är det viktigt att få dem att använda 

systemet genom att t.ex. utbilda dem och visa hur de vinner på att använda syste-

met.[26] 

2.2 Ledningssystem 

Akronymet ISO står för ”International Organization for Standardization”, på 

svenska: ”internationella organisationen för standardisering”. ISO arbetar med 

att ta fram standarder för att effektivisera näringslivet. Från 1947 fram tills idag 

har mer än 19500 standarder tagits fram. [28] 

De mest använda standarderna är kvalitetsstandarden ISO9000 och miljöstandar-

den ISO14000. Syftet med standarderna är att företag ska kunna utöva och ut-

forma ett framgångsrikt kvalitets- och miljöarbete. [29] 

ISO 9000 behandlar kvalitetsledning och delas in i fyra delar [30]: 

http://www.sciencedirect.com.proxybib.miun.se/science/article/pii/S0740624X08001627
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 ISO 9000: innefattar terminologi och principer inom kvalitetsledning 

 ISO 9001: innefattar de krav som ställs på ett kvalitetsledningssystem 

 ISO 9004: ger information och råd om kvalitetsledning 

 ISO 19011: innefattar information om kvalitets- och miljörevisioner 

ISO 14000 behandlar miljöledning och består av en större mängd standarder där 

14001 och 14004 fokuserar på miljöledningssystem, resterande standarder foku-

serar på mer specifika miljöaspekter. [31] 

 

ISO9001 och ISO1400 är möjliga för företag att certifiera sig mot. Certifiering 

innebär att en oberoende certifieringsaktör intygar att verksamheten uppfyller de 

krav som ställs av standarden. Anledningen till att företag väljer att certifiera sig 

mot olika ISO standarder kan bero på krav från kunder, reglerade krav eller skapa 

motivation genom tydliga mål. [32]. Certifieringen kräver dokumentation från 

verksamheten såsom rutiner, redovisande och informativa dokument [33]. 

 

2.2.1 ISO14001 

ISO 14001 omfattar de fastställda kriterierna för ett miljöledningssystem. Stan-

darden utgör en form av riktlinjer och krav som företag och organisationer kan 

följa i syftet att upprätta ett bra miljöarbete [10] Standarden publicerades första 

gången år 1996 [34] där samhällets oro för industriernas miljöpåverkan var driv-

kraften bakom dess uppkomst. [4] 

 

ISO 14001 baseras på ett verktyg vid namn PDCA. Akronymen står för Plan-Do-

Check-Act som på svenska blir: Planera- Genomför – Följ upp – Förbättra. I pla-

nerandefasen ingår det att bestämma vilka mål och processer som företaget har. 

I genomförandefasen införs de processer som har bestämts och i uppföljningsfa-

sen övervakas och mäts de processer som har åstadkommits. I sista fasen påbörjas 

det ständiga förbättringsarbetet av miljöledningssystemet.  [35]. I figur 2 visas 

modellen för standardens miljöledningssystem.  
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Några av kraven i ISO14001 berör områden som miljöaspekter, miljömål och 

ständiga förbättringar. [36]. Ständiga förbättringar är ett angeläget krav som ställs 

i miljöledningssystemet där det syftas till att förbättra företagets så kallade mil-

jöprestanda. En viktig del i ISO 14001 är också uppföljningsarbete, både i syfte 

till att konstatera utveckling men även för att kunna förutsäga eventuella avvi-

kande händelser [37]. Utöver ovan nämnda krav omfattar även standarden krav 

på styrning av dokument. Dokumenten ska vara noga kontrollerade och ska god-

kännas, publiceras samt granskas med jämna mellanrum [10]. Även redovisande 

dokument samt intern revision ingår för att kunna säkerställa att allt överensstäm-

mer med miljöledningssystemet. Standarden framhäver även att granskning av 

miljöledningssystemet ska ske med jämna mellanrum. [38] 

 

ISO14001 delas in i fem delar [4]: 

 Miljöpolicy: Standarden kräver att policyn dokumenteras, införs, under-

hålls och kommuniceras ut både till anställda och till samhället. 

 Planering: Krav på procedurer för identifiera hur företaget påverkar mil-

jön, hålla ordning på lagar och krav som ställs på organisationen, doku-

menterade miljömål samt utveckla ett miljöledningsprogram för att nå 

målen. 

 Införande 

o Definiera, dokumentera och kommunicera vilka roller de an-

ställda har inom miljöledningsprogrammet och vilka befogenheter 

de har i syfte att nå de mål som ställs.  

o Identifiering av utbildningsbehov hos de anställda för att minska 

företagets miljöpåverkan 

o Dokumentation som beskriver hur miljöledningsprogrammet är 

uppbyggt utifrån de viktigaste delarna samt hur de samverkar med 

varandra. 

Figur 2. Miljöledningssystem, bild inspirerad av manual för ISO14001 
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o Process för dokumentkontroll 

o Förebyggande åtgärder för nödlägen och nödlägesplaner för att 

undvika eller minimera miljöpåverkan i kritiska situationer. 

 Utvärdering och förebyggande åtgärder: mätning och analys av företagets 

kritiska aktiviteter, förebyggande åtgärder för och hantering av avvikelser, 

procedurer för hanteringen av miljöledningsdokumenten samt planering 

för regelbundna revisioner av miljöledningssystemet. 

 Ledningens genomgång: ledningens regelbundna granskning av miljöled-

ningssystemet utifrån resultat från revisioner 

 

Dokumentationen i ISO14001 ligger i linje med ISO9001 och skiljer sig endast 

från beskrivningen i kapitel 2.2.2 på den första nivån där beskrivning av kvali-

tetsledningssystemets uppbyggnad ersätts av motsvarande för miljöledningssy-

stemet, se figur 3:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 ISO9001 

År 1987[34] släpptes den första versionen av ISO 9001 som inriktas mot kvali-

tetsstyrning. Standarden är utformad för att passa alla sorters företag och organi-

sationer. Standarden syftar till att verksamheten på bästa möjliga sätt ska kunna 

uppfylla kundernas krav. Standarden omfattar kvalitetsarbete och framhäver vik-

ten av ständig förbättring. [40]. Processer är en viktig del av IS09001 där kund-

tillfredsställelse står i fokus. 

 

Figur 3. Dokumentationsindelning ISO14001[32] 
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Figur 4. Kvalitetsledningssystem [41] 

 

I figur 4 visas en modell av ett processbaserat kvalitetsledningssystem. Denna 

modell brukar anses vara fördelaktig då det finns kopplingar mellan alla proces-

ser i företaget vilket underlättar styrningen. Modellen visar också hur viktiga alla 

komponenter är för att verksamheten ska fungera så bra som möjligt. Metodiken 

som nämndes i kap 2.2.1 rörande PDCA kan även här användas för varje enskild 

process. För att förbättra och samspela med andra ledningssystem har fastställa-

ren av denna standard även tagit hänsyn till ISO 14001 för att förbättra sambandet 

mellan ledningssystemen. [42] 

 ISO 9001 har följande dokumentationskrav [43]: 

 Kvalitetspolicy  

 Kvalitetsmål 

 Kvalitetsmanual 

 Rutinbeskrivningar  

 Redovisande dokument  

 Övriga dokument som av företaget anses vara nödvändiga för kvalitets-

ledningssystemet 

Det är högsta ledningen som säkerställer att kvalitetspolicy och kvalitetsmål är 

anpassade för organisationen. De ser även till att kvalitetsmål upprättas för nöd-

vändiga områden inom organisationen. Kvalitetsmanualen ska omfatta kvalitets-

ledningssystemets rutiner samt en beskrivning över hur processerna som finns i 

kvalitetsledningssystemet samverkar. Redovisande dokument upprättas för att 
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påvisa att organisationen uppfyllt de krav som ställts. ISO 9001påpekar dessutom 

att dokumenten ska vara lätta att identifiera. [11] 

 

Dokumenten delas in i fyra olika nivåer, se figur 5. Första nivån är kvalitetsma-

nualen. Nästa nivå är specifikationer som beskriver och anger krav och kan vara 

knuten till en viss aktivitet eller produkt, ett exempel är processpecifikationer. 

Tredje nivån visar beskrivningar på hur aktiviteter ska utföras såsom rutiner och 

arbetsinstruktioner. [4]. Sista nivån består av redovisande dokument som funge-

rar som bevis för att en process har utförts eller ett resultat uppnåtts. [44]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Dokumentationsindelning i ISO9001 [45] 

 

 

Företag certifierar sig mot ISO9001 främst på grund av tre anledningar [4]:  

 

 Kunderna kräver hög kvalitet  

 För att skaffa sig konkurrensfördelar då certifieringen visar på hög kva-

litet 

 För att utvärdera den egna verksamheten vilket krävs vid certifieringen 
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2.2.3 För- och nackdelar med ISO-certifiering 

ISO-certifiering leder till fördelar som ökad produktivitet och bättre konkurrens-

fördelar såsom ökade marknadsandelar internationellt. De här fördelarna är all-

mänt accepterade och ofta förekommande i litteratur inom området. Tidigare 

forskning visar även att fördelar som ökad försäljning, minskade problem som 

beror på kvalitet och bättre dokumentation följer av en certifiering mot ISO. 

 

En ISO-certifiering har också sina nackdelar, Chow-Chua et al. diskuterar i sin 

artikel forskningar som, tvärtemot annan forskning, visar på att en certifiering 

inte nödvändigtvis leder till bättre finansiella resultat, minskade kostnader eller 

ökad kvalitet. Skillnaden mellan påståendena tros bero på företagets storlek, 

skillnader mellan olika länder eller metodfel i forskningen. 

 

Under och efter införandet av ett kvalitets- och/eller miljöledningssystem får 

många företag problem med dokumenthanteringen. Eftersom ISO kräver omfat-

tande dokumentation upplevs problem i kontrolleringsprocessen av dokumentat-

ionen och informationen i dem. En icke-fungerande dokumenthantering leder till 

att information inte kommuniceras ut vilket slutligen påverkar företagets effekti-

vitet.  [46] 

 

2.3 Riktlinjer för redovisande dokument 
 

ISO 15489 

Standarden ISO 15489 behandlar dokumenthantering och dokumenthanterings-

system för redovisande dokument. Standarden omfattar allt ifrån programkrav 

och systemdesign till implementering och uppföljning.[30]. Några exempel som 

finns tydligt definierade i standarden är vilken information som ska hanteras i 

varje dokument samt hur länge ett dokument ska finnas tillgängligt. Hur ett do-

kument skapas och registreras definieras samt hur dokumenten ska klassificeras 

och hur de därefter hanteras och lagras. [31] 

Några fördelar med att följa standardens ramverk gällande dokumenthantering 

för redovisande dokument är: [33] 

 Rätt information i rätt tid 

 Gynnar alla intressenter i kedjan dvs. kunder, leverantörer och anställda 

 Tydliga och väldefinierade mål och riktlinjer kan på ett enkelt sett skapas 

och finnas lättillgängliga i systemet för användarna 

  Underlättar för efterträdande  
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ISO30300 

År 2011 publicerades den första serien av ISO30300 kallad ”management system 

for records”. ISO30300 omfattar en metod för att införa ett dokumenthanterings-

system. Standarden innehåller krav på tillvägagångssätt för att utforma en doku-

mentpolicy och innehåller även krav på hur verksamheten ska införa ett systema-

tiskt förbättringsarbete[47]. ISO30300 har ifrågasatts då likheterna mellan stan-

darden och ISO15489 är stora men å andra sidan är standarden en påbyggnad 

utifrån erfarenheter från ISO15489.[48]  

MoReq 

MoReq är en uppsättning med krav som bör ingå i ett dokumenthanteringssystem 

av redovisande dokument framtagen av EU-kommissionen där den senaste upp-

lagan heter MoReq 2010 [34] 

2.4 Processkartläggning 

Processkartläggning används för att uttrycka och skapa överblick över hur olika 

delar i verksamheten samverkar med varandra [49]. Processen i sig definieras 

som: ”En process är en samling länkade aktiviteter som transformerar en input 

för att skapa en output” [50].  

ANSI, American National Standards Institute, har utvecklat en uppsättning med 

standardsymboler för kartläggning. Symbolerna är indelade i tre grupper: grund-

läggande symboler, tilläggssymboler samt specialsymboler. Grupperna består av 

en stor uppsättning av symboler men ett exempel att kombinera dem på är att 

processen börjar och slutar med en start/slutsymbol (se symbol ”terminal” i figur 

6) och mellan dem ligger symboler som visar delprocesser såsom förflyttning av 

information, beslutsfattning och resurser. Pilar mellan symbolerna visar rikt-

ningen på processen och hur den ska läsas. Exempel på symboler kan ses i figur 

4. En processkarta som är ritad utifrån den här standarden läses vanligen från 

vänster till höger, uppifrån och ner. Symbolen som på engelska kallas ”processing” 

har vi valt att kalla för aktivitet. Symbolen visar en förflyttning av data. Doku-

mentsymbolen i figuren visar ingång/utgång i processen i form av ett dokument. 

Den diamantformade symbolen visar ett beslut i processen. [51] 

Figur 6 Schematisk skiss över ANSI- symboler vid 

processkartläggning [51] 
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2.5 Tidigare studier inom området  

Som diskuteras tidigare så har flera studier förekommit angående dokumenthan-

tering och dokumenthanteringssystem men studier om dokumenthanteringssy-

stem i ISO-certifierade verksamheter är däremot begränsade 

[2][3][4][5][6][7][8][9]. 

Trots att ISO-certifiering är ett vanligt förekommande har inga tidigare fallstudier 

kunnat hittas som kopplar ihop området med införandet av ett dokumenthante-

ringssystem. Däremot finns en studie, utförd av Conde Hernads och González 

Gayas [5], där en metod presenteras för att införa ett dokumenthanteringssystem 

som ska stödja ISO. Metoden består av sex stycken steg som täcker in hela pro-

cessen från förstudie till införande och uppföljning. Metoden presenteras mer in-

gående i kapitel 3 då vi valde att använda vissa delar i vår studie.  

Flertalet studier har utförts som undersöker införandet av ”records management 

systems” d.v.s. dokumenthanteringssystem för redovisande dokument. Ett exem-

pel är en artikel där Jones [8] beskriver införandet av ett system inom offentlig 

sektor. Det bakomliggande behovet att införskaffa ett dokumenthanteringssystem 

var att kunna integrera flera avdelningar för att på så sätt kunna ha en gemensam 

arbetsprocess för dokumenthanteringen. Studien fokuserade till största del på im-

plementeringsfasen. En annan studie som fokuserar på de underliggande krav 

som finns vid införskaffandet av ett dokumenthanteringssystem är Borglund och 

Sundqvists studie [9] där två företags behov analyserades. Införandet av doku-

menthanteringssystem var bland annat grundat på behov av versionshantering av 

dokument och metadata. Skillnaden från Jones studie var att företagen var inom 

den privata sektorn samt att behoven skiljde sig åt.  



Dokumenthantering inom kvalitets- och miljöledningssystem –  

en problemanalys 

Matilda Rydstedt & Amanda Sjöberg 2014-09-10 

 

20 

3 Metod 
I kapitel 3.1 beskrivs den övergripande metod som använts i studien följt av me-

tod för datainsamling och analys i kapitel 3.2. Därefter presenteras fallstudiens 

metod mer detaljerat i kapitel 3.3 och avslutningsvis diskuteras metodvalet i ka-

pitel 3.4. 

3.1 Övergripande metod 

För att samla in information kan antingen en kvantitativ eller en kvalitativ ansats 

väljas. Den kvantitativa ansatsen använder sig av vetenskapliga tekniker för att 

mäta och undersöka hur insamlad data samverkar. Den kvalitativa ansatsen är 

däremot mer inriktad på att få en förståelse i undersökningen istället för att göra 

en statistisk analys. Den här undersökningen är en kvalitativ studie eftersom re-

sultaten inte är mätbara utan strävar efter att få en insikt i ämnet. [52] 

En fallstudie syftar till att på djupet undersöka och analysera en särskild utvald 

händelse eller aspekt. Syftet i sig är inte att komma fram till ett specifikt och 

korrekt resultat utan att sålla bort felaktiga slutsatser för att på så sätt få fram en 

så bra tolkning av situationen och lösningen som möjligt. [53] Fallstudien väljs 

som metod när en aktuell händelse ska undersökas genom data såsom dokument, 

intervjuer och observationer. Till skillnad från experimentella metoder kan de 

variabler som undersöks inte manipuleras [54]. Skillnaden mellan kvantitativ och 

kvalitativ fallstudie är att den kvantitativa testar en teori och den kvalitativa ge-

nererar en teori[55]. En viktig del inom fallstudier är att ta hänsyn till vad som 

tidigare har sagts inom forskningsområdet. Tidigare teorier lägger grunden för 

det vidare arbetet [56]. I och med de här egenskaperna för en kvalitativ fallstudie 

ansågs ansatsen vara den mest lämpliga för den här undersökningen där stort fo-

kus lades på tidigare studier inom området. 

Fallstudien utfördes på Sundfrakt som är ett företag som är både kvalitets- och 

miljöcertifierat som har brister i dagens dokumenthantering och därför står i valet 

att investera i ett dokumenthanteringssystem.  

3.2 Metod för datainsamling och analys 

Information har samlats in från artiklar som beskriver tidigare studier inom om-

rådet. Informationen granskades och analyserades för att kunna sammanställas 

och jämföras tillsammans med resultatet från fältstudien för att på så sätt kunna 

utföra en så objektiv och generell analys som möjligt. Anledningen till att fall-

studien och tidigare studier jämfördes var att så få studier har berört krav på ett 

dokumenthanteringssystem utifrån ett ISO-perspektiv. De studier som har grans-

kats har många gånger haft ett bredare perspektiv och vänt sig till olika sorters 

verksamheter. Genom att jämföra kraven från tidigare studier med kraven från 

fallstudien kunde ytterligare nya krav påträffas. Jämförelsen lät oss också upp-

täcka okända behov i verksamhetens krav genom att inspireras av vad andra tidi-

gare föreslagit i sin studier. 



Dokumenthantering inom kvalitets- och miljöledningssystem –  

en problemanalys 

Matilda Rydstedt & Amanda Sjöberg 2014-09-10 

 

21 

Information har dels samlats in genom egna iakttagelser på företaget genom till-

gång till deras interna IT-system. Vi har även fört en dialog med de personer på 

företaget som har varit involverade i projektet, det gäller då främst deras kvali-

tets- och miljöchef, som är systemansvarig för dagens lösning, men även några 

ur företagets IT-grupp. Efter dialoger med personal huruvida processer och ruti-

ner fungerar på företaget har vi jämfört muntliga svar med dokumenterade rutiner 

för att se i vilken grad de överensstämmer. I de fall de inte stämmer överens har 

vi fått undersöka det närmare. Till sist har en enkel enkätundersökning utförts för 

att samla in data till studien. För oss var det viktigt att involvera användarna redan 

i ett tidigt skede eftersom det slutligen kommer vara deras krav som väger tyngst. 

3.3 Fallstudiens modell 

För att analysera en verksamhet, eller en del av en verksamhet, finns metoder och 

modeller för ändamålet. Ett exempel här är bland annat SIQ:s modell för verk-

samhetsutveckling där fokus ligger på att genom att utvärdera och ifrågasätta 

verksamhetens processer sedan kunna förbättra dem. [57] Modeller som passar 

in på den här studien har varit svåra att finna, de flesta modeller varit alltför om-

fattande för vårt ändamål. Det gjorde att vi valde en modell som presenterades i 

en tidigare studie inom området. Modellen liknar den situation som vi befann oss 

i vilket gjorde den till det mest lämpliga val att utgå från. 

Fallstudien inleddes med en litteraturgranskning av vad som tidigare har sagts 

och upptäckts inom området för dokumenthantering. Litteraturgranskningen lade 

grunden till vidare arbete och tillräckliga kunskaper för att inleda den praktiska 

delen av fallstudien på Sundfrakt. Litteraturgranskningen bestod främst av artik-

lar från nätet som beskriver tidigare studier och andra elektroniska och fysiska 

publiceringar inom området. 

Modellen för den praktiska delen av fallstudien presenteras i Conde Hernads och 

González Gayas studie ” Methodology for implementing Document Management 

Systems to support ISO 9001:2008 Quality Management Systems” [5]. Deras stu-

die beskriver en modell baserad på sex steg, se figur 7, men eftersom de tre sista 

stegen består av utveckling, implementering och underhåll av ett dokumenthan-

teringssystem, vilket ligger utanför vår studies gränser, valde vi att fokusera på 

de tre första stegen. 
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Figur 7. Conde Hernads och González Gayas metod för implementering 

 av ett dokumenthanteringsystem (inspirerad från författarnas artikel) 

 

De tre stegen kan sammanfattas i följande punkter: 

Steg 1. Definition av dokumentkrav: Genom en verksamhetsanalys identifieras 

vilka dokumentkrav som finns och hur processen för dokumenthantering bör se 

ut för att säkerställa en kontrollerad hantering. I analysen ingår identifiering av 

mål och hur de ska uppfyllas genom givna funktioner, processer och aktiviteter. 

De dokument som ska ingå identifieras i det här steget och kopplas ihop till mot-

svarande process för hur de ska hanteras och vem som ansvarar för dem.  

Steg 2. Analys av nuvarande lösning: Den nuvarande dokumenthanteringen 

analyseras för att se om den nuvarande lösningen uppfyller de krav som verk-

samheten ställer på dokumenthantering. Analysen görs genom att analysera nu-

läget utifrån dokument och hanteringsprocesser, vad finns det för styrkor och 

svagheter och hur väl uppfylls de krav som ställdes i steg 1? Analysen sker ge-

nom att identifiera och undersöka nuvarande system för att sedan sammanställa 

vad som har tagits fram. Sammanställningen ska innehålla vilka styrkor och svag-

heter som systemet har och information om vilka delar systemet behöver utveckla 

för att nå de krav som ställs. 

Definition of document 
requirements 

Evaluation of existing 
systems 

Identification of 
document management 

strategies in the 
organization 

Design the Documnet 
Management System 

Implementation of the 
Documnet Management 

System 

Maintenance and 
continuous improvement 

of the Document 
Management System 
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Steg 3. Identifiering av dokumenthanteringsstrategier: Genom de svagheter 

som identifieras i steg 2 utvecklas strategier för att nå kraven i steg 1. I det här 

steget involveras systemets användare för att säkerställa att även deras krav på 

systemet ska uppfyllas. Användarnas krav ska kombineras med de krav som ställs 

på systemet i sig utifrån ISO. 

I vår metod valde vi att byta plats på steg 1 och steg 2 eftersom vi ansåg det vara 

mer lämpligt att göra en nulägesanalys innan krav på dokumenten och dess han-

teringsprocesser utfördes. Vi ansåg att genom nulägesanalysen skulle de brister 

som identifierades ligga till grund för de krav som ställs på systemet.  I steg 3 

ingår även planering för införandet av lösningen vilket inte omfattades i den här 

studien, därför använde vi endast en begränsad del av den här delen. 

Vår fallstudie delas in tre delar baserat på de första tre stegen i artikeln, se figur 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Modell som användes i studien. 

 

Nulägesanalys 

I nulägesanalysen gjordes observationer av det nuvarande systemet och processer 

för dokumenthantering. För att kunna göra en objektiv observation granskades 

dokumenthanteringen utan att ha några tidigare intryck av det eller åsikter om det 

från användarna. Granskningen omfattade både systemets och dokumentens upp-

byggnad.  I nästa steg kartlades nuvarande dokumenthanteringsprocess utifrån 

diskussion med systemansvarig. Processkartläggningen utformades utifrån 

ANSI-standarden. De iakttagelser som gjordes kopplades mot de krav som ställs 

utifrån de teorier som tagits upp om dokumenthantering. Nulägesanalysen sam-

manställdes i en lista över lösningens styrkor och svagheter i syfte att kunna ut-

forma krav på dokumenthanteringssystemet. Se kapitel 4.2.1 för resultat. 

Nulägesanalys 

Krav på dokument och 
dokumenthanteringsprocess

er
 

Verksamhetens krav på 
dokumenthanteringssystem 
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Krav på dokument och dokumenthanteringsprocesser 

I det här steget formulerades mål med dokumenthanteringssystemet och en önsk-

värd process över verksamhetens dokumenthantering formulerades. Målsätt-

ningen diskuterades fram tillsammans med ansvarig för dagens dokumenthante-

ring. Syftet med målsättningen och processkartläggningen var att kunna möta de 

krav som ställs på dokumenthanteringen i ISO9001 och ISO14001. I en fallstudie 

är det viktigt att jämföra och ta del av vad som tidigare har sagts inom området, 

därför består kapitlet även en sammankoppling mot tidigare studier. Se kapitel 

4.2.2 för resultat. 

Verksamhetens krav på dokumenthanteringssystemet 

I det sista steget utfördes en enkätundersökning för att få en övergripande bild 

över användarnas krav på dokumenthanteringssystemet samt hur de upplever nu-

varande lösning. Enkäten bestod av två kommentarsfrågor som behandlade för-

delar och förbättringsförslag i nuvarande lösning samt fem flervalsfrågor som 

handlade om vad som bör ingå i ett nytt dokumenthanteringssystem. Enkäten 

skickades till de personer som på något sätt kommer att vara involverade i doku-

mentens livscykel t.ex. personer som skriver, godkänner, granskar eller uppdate-

rar dokumenten. Syftet med enkätundersökningen var att få en övergripande bild 

av nuvarande dokumenthanteringslösning utifrån olika perspektiv. Se kapitel 

4.2.2.5 för resultatet av enkätundersökningen. 

3.3.1 Koppling mellan metod och frågeställningar 

Frågeställning 1 besvarades genom att sammanställa resultatet av krav på ett do-

kumenthanteringssystem. Sammanställningen är baserad både på tidigare studier 

och på den fallstudie som vi utförde genom att jämföra hur väl teorin överens-

stämde med verkligheten. Eftersom teorin angående dokumenthanteringssystem 

inte riktar sig endast till ISO-certifierade verksamheter stämde kraven inte alltid 

överens. I och med att Sundfrakt är ett ISO-certifierat företag och det är den delen 

vi har fokuserat på så anses resultatet av fallstudien vara generell för andra me-

delstora företag.  

Frågeställning 2 besvaras till största del genom resultatet av fallstudien under 

steget för nulägesanalys, men stämmer även, efter jämförelser, överens till stor 

del av vad som presenterats i tidigare studier. 

Frågeställning 3 besvarades utifrån resultatet av hela fallstudien d.v.s. när alla 

stegen i modellen hade utförts. Frågeställningen besvarades även utifrån resultat 

av tidigare studier.   
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3.4 Diskussion om metodval 

Den metod vi utgick från beskrevs till viss del övergripande i författarens artikel 

vilket gjorde den relativt tolkningsbar. Det kan i sin tur ses som en fördel då varje 

verksamhet ser annorlunda ut och kräver olika ansatser.  

Den insamlade informationen är till viss del subjektiv då den samlades in genom 

en enkätundersökning och genom dialog med personer där vi har tilldelats in-

formation om deras upplevelser och erfarenheter. För att kunna tolka information 

på ett så objektivt sätt som möjligt har frågorna i enkäten utformats så att miss-

förstånd ska i största möjlig mån kunna undvikas.  
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4 Resultat 
Nedan presenteras fallstudiens resultat. I kapitel 4.1 beskrivs en översikt av tidi-

gare studier som togs fram genom litteraturgranskning. Kapitel 4.2 tar upp resul-

tatet av studien på Sundfrakt.  

4.1 Resultat av litteraturgranskning 

Kapitel 4.1 beskriver resultatet av litteraturgranskningen. I kapitel 4.1.1 tas krav 

utifrån ISO för dokumenthantering upp följt av de kapitel 4.1.2 där övriga rekom-

mendationer på dokumenthantering och dokumenthanteringssystem diskuteras.  

4.1.1 Dokumenthantering – krav och riktlinjer  

Dokumentkraven är en viktig del i ett kvalitets- och miljöledningssystem. Doku-

mentationen visar att företaget gör det som standardernas krav säger, avvikelser 

mellan dokumentation och verklighet är inte accepterat i certifierade företag. Ma-

nuell hantering av dokument kan nå kraven som ISO ställer på verksamheter men 

samtidigt är det besvärligare och det blir lättare fel än vid automatiserad/elektro-

nisk hantering. [4] 

4.1.1.1 Krav utifrån ISO9001 och ISO14001 

ISO ställer krav både för specificerande och redovisande dokument. 

 

För specificerande dokument gäller att rutiner finns för [11]:  

 

 Identifiering av specificerande dokument  

 Granskning och uppdatering av specificerande dokument 

 Versionshantering av specificerande dokument 

 Säkerställning av att ändringar i specificerande dokument är angivna 

 Hantering av föråldrade specificerande dokument  

 

Dessutom ställs krav på redovisande dokument där rutiner ska finnas för att 

[11]:  

 

 Identifiera redovisande dokument 

 

 Förvara redovisande dokument 

 

 Skydda redovisande dokument 

 

 Säkerställa återsökning av redovisande dokument 

 

 Gallra bland och bestämma arkiveringstid av redovisande dokument 
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4.1.1.2 Rekommendationer utifrån MoReq och ISO15489 

Enligt MoReq bör tre grupper av information finnas för varje redovisande doku-

ment [4]: 

 Metadata: information som beskriver dokumentet, utfärdat både av syste-

met och av användaren 

 Historik: information om vad som ändrats/utförts i dokumentet 

 Åtkomstlista: information om vilka personer/grupper som på något sätt 

kan göra något med dokumentet och vad de kan göra 

I ISO 15489 beskriver ett dokuments egenskaper där det tydligt framgår att 

samma bestämmelser gäller för både fysiska och elektroniska dokument. Doku-

mentet ska vara skapat av den person som är angiven samt att informationen är 

fullständig och korrekt. Dokumentet ska även vara lättåtkomligt och lätt att förstå. 

[31] 

ISO 15489 ställer krav på metadata, som ska finnas för varje dokument. De me-

tadata som anges för varje dokument ska ha en koppling till dokumentets innehåll 

och kontext. [31] 

Systemet ska kunna hantera redovisande dokument på lång sikt, skydda doku-

menten från obehöriga och vara uppbyggd med en struktur som speglar verksam-

hetens syfte. Vidare ska systemet vara anpassat för åtkomst av olika dokument 

med samma metadata. Vid implementering av nytt dokumenthanteringssystem 

bör organisationen enligt standarden sträva efter att göra en verksamhetsanalys 

som resulterar i en kartläggning över organisationens processer, fastställande av 

dokumentationskrav, utformning av dokumenthanteringssystem och metoder för 

dokumentation. [32] 

4.1.2 Rekommendationer på dokumenthantering och 
dokumenthanteringssystem 

Nedan diskuteras rekommendationer som framkommit av tidigare studier kring 

dokumenthantering av ISO-dokumentation och dokumenthanteringssystem över 

lag. 

Till stora delar bör ett dokumenthanteringssystem [4]:  

 

 Tydliggöra skillnader mellan olika typer av dokument 

 Upprätthålla hög kontroll över specificerande dokument såsom policy 

och kvalitetsmanual 

 Centralisera de specificerande dokumentens kontroll och ansvarig för 

dokumenthanteringssystemet ska ha övergripande kontroll över syste-

mets dokument 
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 Ge ansvar för innehållet i ett dokument till dokumentets ägare 

 Innehålla färdigformaterade mallar för olika dokumenttyper med sidhu-

vuden som bl.a. kan informera om dokumentets namn, ID-nummer, 

ägare och vem som godkänner dokumentet. 

 Innehålla processer för att granska systemets dokument 

Företagets utmaning ligger i att organisera all dokumentation utifrån vem som 

är ansvarig, hur kontrollprocesserna för dokumenten ser ut och hur dokumenten 

ska lagras (fysiskt eller elektroniskt). Redan 1996 hävdas att elektroniska 

dokumenthanteringssystem är att föredra framför manuella pappersbaserade 

system. Åsikten bygger på de faktum att flera personer kan läsa och använda sig 

av samma dokument samtidigt, dokument kan inte försvinna såsom 

papperskopior kan göra och dokumenten nås på en gång utan att behöva leta. 

Anledningen till att inte fler verksamheter har elektroniska system antas vara på 

grund av att ISO inte stället några krav på det här samt att ansvariga för 

systemet inte har tillräckliga kunskaper. [4] 

 

Roller  

I ett dokumenthanteringssystem bör användarroller finnas i där varje användare 

har en specifik användarroll. Det är användarrollen som specificerar vilken 

omfattning av dokument användaren har tillgång till. Användarvänligheten av 

systemet är en viktig del att ta hänsyn till, det ska vara möjligt för användare som 

bara har liten erfarenhet av datorer och internet att hantera systemet. 

Användarnas roller beror på vilken behörighet de har. [58].  

 

Totalt finns sex stycken roller med följande rättigheter [59]: 

 Styra: fulla rättigheter till ändring av system och dokument 

 Redigera: rätt till att ändra alla dokument i systemet 

 Författa: skriva och ändra i egna dokument 

 Läsa: kan endast läsa hela eller delar av dokument 

 Deponera: kan skapa men inte läsa dokument t.ex. förslagslådor 

 Inga rättigheter: kan endast läsa ett specifikt dokument eller kategori av 

dokument  

Metadata 

En viktig del av dokumentstrukturen och organiseringen i ett dokumenthante-

ringssystem är dokumentens metadata. Metadata beskriver informationen i do-

kumentet såsom dokumentnamn, dokument-ID, kategori som dokumentet tillhör, 

datum, revideringsdatum, version och författare [49]. Metadata används för att 



Dokumenthantering inom kvalitets- och miljöledningssystem –  

en problemanalys 

Matilda Rydstedt & Amanda Sjöberg 2014-09-10 

 

29 

underlätta sökfunktionen i systemet. Metadata läggs in i indexfiler där varje teck-

ensträng har en pekare1 till de dokument som strängen förekommer i [51]. 

Hanteringsprocessen 

De tre huvudsakliga processerna vid hantering av dokument är skapandet, 

godkännandet och processen för dokumentets granskning [5].  

 

Med hjälp av ett dokumenthanteringssystem kan flera personer vid behov hjälpa 

till att granska ett uppdaterat eller nyskapat dokument innan det skickas för 

godkännande. Dokumenthanteringssystemet kan då skicka en notis, t.ex. genom 

mejl, till den som ska granska eller godkänna dokumentet. Genom ett 

förutbestämt flöde skickas sedan dokumentet för godkännande. Ansvarig för 

godkännande får en notis att ett dokument väntar i systemet på att bli godkänt. 

När dokumentet är godkänt kan notiser även skickas ut till de anställda som 

berörs av dokumentet. Finns det äldre versioner av dokumentet arkiveras de 

automatiskt och ersätts av den nya utgåvan. [6] 

 

I dag använder många företag sig av en traditionell dokumenthanteringsprocess 

där en kombination av en manuell hanteringsprocess och en elektronisk hante-

ringsprocess tillämpas.  När ett dokument ska granskas och godkännas tillämpas 

ofta den manuella hanteringsprocessen. Kopior av varje dokument skrivs ut och 

den person som ansvarar för dokumentet måste själv göra ändringar och uppda-

teringar av dokumentet för att säkerställa att det blir korrekt och slutligen inlagt 

i den elektroniska dokumenthanteringsprocessen. Den traditionella dokument-

hanteringsprocessen blir på sikt tidskrävande och dokument löper risk till att få 

dubbletter under processens gång. [6] 

Versionshantering 

Versionshantering visar vad som har ändrats i ett dokument, varför det har ändrats 

och vem det är som har godkänt ändringen [20]. Genom god kontroll av 

dokumenten reduceras tvetydigheten kring dem vilket på sikt leder till ökad 

kvalitet och ökat ansvarstagande [7]. 

 

4.2 Resultat av fallstudie på Sundfrakt 

Nedan beskrivs resultatet av den praktiska delen av fallstudien utifrån den modell 

som presenterades i kapitel 3. I kapitel 4.2.1 beskrivs den nuvarande lösningen 

för dokumenthantering på Sundfrakt. Kapitel 4.2.2 diskuterar de övergripande 

krav som finns och slutligen presenteras verksamhetens egna krav genom en en-

kätundersökning i kapitel 4.2.3. 

4.2.1 Nulägesanalys 

Nedan presenteras nulägesanalysen som är indelad i tre underkapitel som visar 

hur dagens lösning för dokumenthantering ser ut, hur hanteringen ser ut utifrån 

                                                 
1 Pekare är en datatyp som refererar, ”pekar”, till ett objekt [50]. I det här fallet ett eller fler 

dokument 
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teorier från tidigare studier samt vilka styrkor och svagheter som finns med da-

gens lösning.  

4.2.1.1 Dagens lösning för dokumenthantering och dess 
process 

Idag ligger Sundfrakts dokument samlade under en mapp på en gemensam 

hårddisk. I figur 9 ses en övergripande bild över dokumentindelningen där 

dokumenten är sorterade under ca 30 kategorier. Ett dokument innehåller ofta 

flertalet länkar till andra dokument, som i sin tur kan länka vidare till andra 

dokument vilket innebär att det i vissa fall skapas loopar d.v.s. dokumenten 

länkas vidare så pass många gånger att användaren till slut kommer tillbaka till 

ursprungsdokumentet. Vidare kan ett dokument som tillhör en viss kategori också 

förekomma i andra kategorier. De anställda som inte har tillgång till den 

gemensamma hårddisken (vilket är majoriteten av de anställda) når dokumenten 

via en länk på intranätet där startsidan är den bild som syns i figur 9. Dokumenten 

öppnas upp via länkarna i Microsoft Word. Sökfunktion saknas vilket gör det 

svårt att hitta dokument om användaren inte vet vilken kategori som dokumentet 

tillhör. Ansvarig för den övergripande hanteringen av dokument är Sundfrakts 

kvalitets- och miljöchef. Varje ISO-dokument har i sin tur en ansvarig person. 

 

 

 

 
Figur 9. Sundfrakts nuvarande dokumentsamling 
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Utifrån ett livscykelperspektiv skapas ett dokument av ansvarig inom området. 

Dokumentet överförs till systemansvarig som ansvarar för att lägga dokumentet 

på rätt plats. Är dokumentet av nivå 1 eller nivå 2 meddelas i vissa fall berörda 

via mail eller intranät.     

 

Ungefär två gånger per år går kvalitets- och miljöchefen igenom dokumenten för 

att se vilka som behöver uppdateras. Vid dokumentuppdatering skrivs det 

aktuella dokumentet ut och ges till dokumentansvarig som får se över om det ska 

ändras eller tilläggas något nytt i dokumentet. Kommentarer skrivs direkt på 

pappret som kvalitets- och miljöchefen sedan uppdaterar i det elektroniska 

dokumentet på datorn. Efter publiceringen meddelas eventuellt berörda manuellt 

via mail eller intranät. Se uppdateringsprocessen i figur 10. 

 

 

 

4.2.1.2 Koppling mot krav från ISO9001 OCH ISO14001 

Specificerande dokument 
 

Identifiering av dokument 

De specificerande dokumenten har dokument-ID och finns dokumenterade som 

ett samlingsdokument. 

 

Granskning och uppdatering  

Rutiner finns för granskning och uppdatering men uppdateringsprocessen är 

manuell vilket gör den tidskrävande och ineffektiv. Systemansvarig står för 

majoriteten av arbetet. 

 

Versionshantering 
Dokumenten innehåller information om utgåva och när dokumentet uppdaterades 

senast vilket uppfyller kravet på versionshantering. 

 

Säkerställa att ändringar är angivna 

Det syns inte i dokumenten vad som har ändrats utan det krävs att användaren 

manuellt söker upp det föregående dokumentet bland de arkiverade dokumenten. 

ISO9001 specificerar inte hur ändringarna ska synas vilket gör kravet 

tolkningsbart. 

Figur 10. Nuvarande dokumenthanteringsprocess 



Dokumenthantering inom kvalitets- och miljöledningssystem –  

en problemanalys 

Matilda Rydstedt & Amanda Sjöberg 2014-09-10 

 

32 

 

Hantering av föråldrade specificerande dokument  
Föråldrade dokument placeras i en mapp på den gemensamma hårddisken 

märkt ”ej längre gällande dokument”. Dokumentnamnet ändras så det framgår 

att dokumenten inte längre gäller.  

 

Redovisande dokument 

 

Identifiering 
De redovisande dokumenten saknar identifikationsnummer men är 

dokumenterade i en lista där de är grupperade i olika kategorier. Listan gör dem 

identifierbara som grupp men inte som unika dokument.    

 

Förvaring  

Rutiner finns som anger hur de redovisande dokumenten förvaras vilket är både 

elektroniskt och fysiskt. 

Skydda 

Dokumenten är skrivskyddade och en rutin finns över hur de lagras och anses 

därför uppfylla kravet på att dokumenten ska vara skyddade. 

Återsökning 

Dokumenten går att läsa oavsett de är arkiverade eller inte vilket gör dem åter-

sökningsbara. Däremot är de svåra att hitta då sökfunktion saknas.  

Gallring och bestämma arkiveringstid  

Det finns rutiner för hur länge de redovisande dokumenten ska arkiveras genom 

en arkiveringsplan. 

 

Resultatet visar att kraven uppnås på ett eller annat sätt men hade kunnat för-

bättras och utföras på ett effektivare sätt. 

4.2.1.3 Koppling mot tidigare studier 

Roller  

För de specificerade dokumenten finns det ansvariga men trots det så är det 

systemansvarig som får sköta större delen av hanteringen. Utifrån de roller som 

presenteras i kap 2.1.2 finns det egentligen bara två roller: för att styra och för att 

läsa. Eftersom de som ansvarar för varje dokument får skriva direkt på utskrift 

vad som ska ändras, som systemansvarig sedan för in i det elektroniska 

dokumentet, används inte roller för att redigera och författa. 

 

Versionshantering 

Som det togs upp i kap 4.1.2.1 så har de specificerande dokumenten information 

om vilken utgåva det är. De framgår dock inte vad som har ändrats i dokumentet 

och varför. Ett problem Sundfrakt har är att det inte finns någon enhetlig standard 

över hur dokumenten ska lagras, de flesta dokumenten är elektroniskt lagrade 

men vissa lagras fysiskt i pärmar eller både elektroniskt och fysiskt. Det här gör 

att hanteringsprocessen försvåras i och med att det kan finnas dubbletter vilket i 
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sin tur försvårar versionshanteringen.  

  

Metadata 

De specificerande dokumenten innehåller information såsom dokumentID, 

namn, revideringsdatum, utgåva etc. Däremot har de redovisande dokumenten 

inte någon metadata. 

 

Hanteringsprocessen 

Dokumenthanteringsprocessen i Sundfrakt överensstämmer med den 

traditionella hanteringsprocessen som beskrivs i teorikapitlet och precis som 

artikelns författare nämner blir en manuell hantering både tidskrävande och 

ineffektiv. 

 

De flesta specificerande dokument är upprättade med ett dokumenthuvud vilket 

innehåller dokumentansvarig och ett unikt dokument-ID. De redovisande 

dokumenten saknar i en del fall information som identifierar dem men de 

övergripande dokumentkategorierna (t.ex. protokoll) är listade i ett dokument. 

 

Många dokument bör ersättas av nya utgåvor och är i behov av arkivering vilket 

pekar på en icke-fungerande process för föråldrade dokument. Samtidigt har alla 

har tillgång till de arkiverade dokumenten. Vidare är sorteringen av dokument 

ostrukturerad i den bemärkelsen att vissa är sorterade under den process 

dokumentet som tillhör och andra sorteras under en kategori som uttrycker vem 

som använder dokumentet (t.ex. personal, ledning osv). En del av dokumenten 

kategoriseras istället utifrån en ISO-standard. 

 

ISO15489 och MoReq 

De delar som dokumenten och dokumenthanteringsprocessen ansågs sakna 

utifrån ISO15489 och MoReq var: 

 

 Dokumenten innehåller överflödig information vilket hindrar läsaren att 

tolka de mest relevanta 

 Bristande identifikation av dokument, de saknar viss metadata och även 

sökfunktion vilket begränsar kravet för lättillgänglighet 

 Dokumenten saknar historik d.v.s. vad som har ändrats och när det har 

ändrats samt vem det är som har ändrat 

 Åtkomstlista för dokument saknas d.v.s. vilka som har tillgång till och 

behörighet att ändra dokument 

 

 

Övriga krav som Sundfrakts dokumenthantering inte når är styrningen av 

kommunikation vilket innebär att det finns svårigheter att nå ut med rätt 

information till rätt användare.   

 

Utifrån teorin om ett specificerande dokuments tre lager uppfyller Sundfrakt det 

första lagret i viss mån: innehåll. I dagens dokument framgår i dokumenthuvudet 

vem det är som ansvarar för dokumentet, hänvisningar till andra dokument, 
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nummer på utgåva och datum när dokumentet skrevs. Det som saknas är till viss 

del versionskontroll. Nästa lager i de specificerande dokumenten är metadata 

vilket i stora delar saknas idag. Metadata som finns är dokumentets namn medan 

nyckelord, dokumentgrupp och information om in- och utcheckning av 

dokumentet saknas. Det sista lagret, som består av länkningar, saknas också till 

stor del i och med att hänvisningar till dokumentkategori och standard saknas. 

Däremot finns det i viss mån hänvisningar till andra specificerande dokument 

genom hyperlänkar. 

 

Ett problem som resultaten här visar är att även om det finns rutiner för processer 

på papper så stämmer det inte alltid överens med hur det ser ut i verkligheten. 

Ofta uppfylls de rekommendationer som finns men endast till ett minimum vilket 

innebär att processerna hade kunnat utvecklas och effektiviseras. 

 

4.2.1.4 Styrkor och svagheter med dagens lösning 

Nedan presenteras en sammanställning över de styrkor och svagheter som iden-

tifierats i dagens dokumenthantering, se tabell 1 

Styrkor Svagheter 

Överskådlig dokumentindelning Bristande användarvänlighet 

Kräver inga större IT-kunskaper Sökfunktion saknas 

 Bristande versionshantering 

 Bristande rollindelning 

 Notiser i systemet saknas 

 Ordentlig arkivfunktion saknas 

 Saknar automatiserade processer 

           Tabell 1. Sammanställning av för- och nackdelar med nuvarande lösning 

 

4.2.2 Övergripande krav på dokument och 
dokumenthanteringsprocess 

Kapitlet behandlar de övergripande krav som ställs på ett dokumenthanterings-

system. Kapitlet inleds med Sundfrakts målsättning för dokumenthanteringssy-

stemet följt av den önskvärda processen för dokumenthantering. Sedan diskuteras 

kravställningen utifrån ISO och de teorier som tidigare tagits upp. Avslutningsvis 

redovisas resultatet av enkätundersökningen. 
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4.2.2.1 Målsättning dokumenthanteringssystem 

De målsättningar som sattes upp för den nya dokumenthanteringsprocessen var: 

 Ökad automatisering av dokumenthanteringen  

 Minskad tidsåtgång vid hantering 

 Ökad fördelning av arbetet kring dokumenthantering  

För den nya processen innebär ökad automatisering att dokument ska godkännas 

och hanteras elektroniskt samt att systemet i sig sköter delar av processen. I och 

med automatiseringen var nästa målsättning att tidsåtgången kring dokumentupp-

datering skulle minskas. Målet med att öka fördelningen av arbete bland de an-

ställda grundade sig i att kvalitets- och miljöchefen idag ansvarar för nästan hela 

processen själv. Utifrån en ny fördelning av roller i dokumenthanteringsproces-

sen kan rätt person ansvara för rätt dokument. 

De krav på dokumenthanteringssystemet som ställs för att uppfylla målsättning-

arna kan bland annat vara tydliga rollfördelningar, förutbestämda flöden, färdig-

formaterade dokumentmallar och väl genomtänkt metadata för dokumenten. 

4.2.2.2  Önskvärd dokumenthanteringsprocess 

Den önskvärda process som togs fram för specificerande dokumentbeskrivs i fi-

gur 11 med förklaring nedan. Redovisande dokument kräver ingen uppdatering 

vilket gör att de direkt går in i den inaktiva delen av livscykeln och därför inte 

kräver någon uppdateringsprocess. 

 

 

Figur 11. Önskvärd dokumenthanteringsprocess för specificerande 

dokument 
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Förklaring till figur 11 

Påminnelse 
När ett dokument ska uppdateras skickar systemet automatiskt ut ett meddelande 

till ansvarig för dokumentet,  

Dokumentuppdatering  
dokumentansvarig uppdaterar dokumentet utifrån en förutbestämd mall med fär-

digställt sidhuvud och behöver endast fylla i ny metadata (för att underlätta do-

kumentsökning) utöver den nya informationen, se rutorna för dokumentuppdate-

ring och dokumentmall i figuren.  

Godkännande  
När dokumentet är uppdaterat skickas det för godkännande. Den som godkänner 

dokumentet är oftast dokumentansvariges närmsta chef eller någon ur lednings-

gruppen. Om dokumentet inte godkänns skickas det åter till ansvarig som färdig-

ställer det, se beslutsrutan i figuren.  

Publicering  

Godkänns dokumentet skickas det för publicering i systemet. 

Berörda meddelas 

Vid viktiga dokument meddelas berörda automatiskt av dokumenthanteringssy-

stemet 

För att den önskvärda processen ska kunna fortlöpa ställs följande krav på do-

kumenthanteringssystemet: förutbestämda flöden, rollfördelningar och färdig-

formaterade dokumentmallar. 

4.2.2.3 Krav utifrån ISO9001 och ISO14001 

Ett dokumenthanteringssystem behöver uppfylla de krav som ISO9001 och 

ISO14001 ställer på företagets dokumenthantering som presenteras i kapitel 

4.1.1.1. 

Översätts ISO:s något tolkningsbara krav till mer specifika krav krävs bland 

annat: dokumentID, förutbestämda flöden, roller, versionshantering, 

arkiveringsfunktion och tydlig metadata. 

4.2.2.4 Krav utifrån teorier 

Nedan beskrivs krav på ett dokumenthanteringssystem utifrån den analys som 

utförts på Sundfrakt kopplade till de rekommendationer som tidigare studier sä-

ger, presenterade i kapitel 4.1. 

Roller  

Rollerna ska vara väldefinierade där det tydligt framgår rättigheter och begräns-

ningar. Utifrån analys behövs följande roller: 

 Styra + redigera 
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 Författa 

 Läsa 

 (inga rättigheter + deponera) 
 

Anledningen till att roller för deponera och inga rättigheter står inom parantes är 

på grund av att behovet inte finns i dagsläget men förmodligen i framtiden. 

 

Metadata 

För att undvika dagens problem med svårigheter med att söka fram dokument 

krävs omfattande metadata. Efter analys om vilka dokument som ingår i 

dokumentsamlingen togs följande krav på metadata fram: 
 

 Dokument-ID 

 Dokumentnamn 

 Typ av dokument (rutin, policy etc.) 

 Dokumentkategori (kunder, leverantör, ledning etc.) 

 Publiceringsdatum 

 Dokumentägare 

 Dokumentgodkännare 

 

Kravet på ”typ av dokument”, som inte finns med i nämnda teorier, beror på att 

de olika typerna av ISO-dokument ska kunna listas t.ex. alla rutiner eller 

funktionsbeskrivningar. 

 

Hanteringsprocessen 

Baserat på den önskvärda dokumenthanteringsprocessen i figur 11 ställs följande 

krav på hanteringen: 

 Förutbestämda flöden där ansvarig för dokumentet skriver det och sedan 

godkänner lämplig person innehållet 

 Möjlighet att kommentera dokuments innehåll inom hela dokumentets 

livscykel 

 

Versionshantering 

De krav som ställs på dokumenthanteringens versionshantering är: 

 

 Automatiserad versionshantering vid nyutgåva av dokument 

 Möjlighet för arkivering av inte längre gällande dokument där åtkomsten 

är begränsad för vissa roller 

 Information om vem som har ändrat ett dokument och vad som är ändrat 

och när det ändrades 

 Nummer på utgåva bör tydligt framgå 

 

ISO15489 och MoReq 

En rekommendation som MoReq nämner [4] är att dokumenten bör ha 

åtkomstlistor, därför ställs krav på att information om vilka personer som 

dokumentet är knutet till, t.ex. godkännare eller ägare, ska framgå. 
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Övriga krav 

Utifrån övriga teorier och utifrån Sundfrakt ställs följande krav: 

 Färdigformaterade mallar för att underlätta skapandet av dokument samt 

ha ett standardiserat format 

 Möjlighet att länka dokument till varandra samt länka dokument till olika 

kategorier såsom kapitel i en ISO-standard etc. 

 Läskvittenser som visar vilka som har läst ett dokument (kan vara en 

lämplig funktion vid viktiga dokument såsom nyutgåvor av policy eller 

liknande) 

4.2.3 Verksamhetens krav 

Med verksamhetens krav menas slutanvändarnas krav. Ledningens krav har kom-

mit till tals i kapitel 4.2.2 men vår studie tog även del av användarnas åsikter och 

efterfrågningar. För att ta del av användarnas åsikter skickades en enkät ut. 

Enkätundersökningen visade att effektivisering och automatisering av 

dokumenthanteringen inom verksamheten efterfrågades. Exempel som 

sökfunktion, metadata och ett modernare gränssnitt gavs. Även rollindelning 

efterfrågades, användarna ville se olika dokument beroende på vilken roll i 

företaget man har.  Se fullständiga frågor i bilaga A. 

 

Enkätundersökningen kan sammanställas så att svaren visade samma efterfråga 

som rekommendationerna som presenteras i tidigare studier. På det stora hela 

efterfrågades en effektivare process för att hantera verksamhetens dokument. 
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5 Slutsatser och diskussion 
I kapitel 5.1 presenteras studiens slutsatser utifrån problemställningarna och en 

diskussion kring dem. Kapitel 5.2 diskuteras studien utifrån ett etiskt och sam-

hälleligt perspektiv. Slutligen presenteras en avslutande diskussion kring studien 

i kapitel 5.3. 

5.1 Slutsatser och diskussion utifrån 
problemformuleringar 

 

F1: Vilka krav ställs på ett dokumenthanteringssystem i en kvalitets- och 

miljöcertifierad verksamhet? 

För att besvara frågeställningen sammanfattas kraven i en tabell, se tabell 2. Ta-

bellen är en sammanställning av de krav som har lyfts fram från tidigare studier 

och från fallstudien som utfördes. Kraven är grupperade i olika delar såsom rol-

ler och metadata för att framhäva de mest kritiska områdena. 

S= specificerande dokument 

R=redovisande dokument 

 

Övergripande krav för ett dokumenthanteringssystem S R 

Roller   

Behörighetsrestriktioner X X 

Roll för att styra och redigera dokument X X 

Roll för att författa dokument 

 
X X 

Roll för att läsa dokument X X 

Metadata   

Dokument-ID X X 

Dokumentnamn X X 

Typ av dokument  X X 

Dokumentkategori  X X 
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Publiceringsdatum X X 

Nummer på utgåva  X  

Dokumentägare X X 

Dokumentgodkännare X  

Status på dokument X X 

Sökfunktion som klarar av att söka efter ovan nämnd me-

tadata 
X X 

Åtkomstlista X  

Hanteringsprocess   

Definierade processer för:   

Skapa dokument X X 

Uppdatera dokument X  

Granska dokument X X 

Arkivera dokument X X 

Kommentarsfunktion X X 

Läskvittens X X 

Länkning mellan dokument och mellan dokument och 

kategorier 
X X 

Notifikationer vid:   

Uppdatering av dokument X  

Godkännande av dokument X  

Publicering av dokument X X 

Versionshantering   

Lagra redovisande dokument utan styrning  X 
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Automatiserad versionshantering vid nyutgåva av 

dokument 
X  

Information om vem som har ändrat ett dokument, vad som 

har ändrats samt när det ändrades 
X  

Övrigt   

Anpassat användargränssnitt beroende på roll   

Användargränssnitt lämplig för olika IT-erfarenheter   

Färdigformaterade mallar   X X 

Tabell 2. Sammanställning av krav utifrån tidigare studier och fallstudie. 

Kravställningen ska ses som en grund för en ISO-certifierad verksamhet som ska 

upphandla ett dokumenthanteringssystem. Kraven kan vara mer eller mindre 

kritiska beroende på verksamhetens storlek. Ett exempel är att Sundfrakt inte 

behöver alla roller som är definierade i teorikapitlet. Däremot kan ett större 

företag komma att behöva fler typer av roller för att tillgodogöra sina behov.  

Vissa krav kan även tillkomma utifrån vilken bransch verksamheten befinner sig 

i. Ett exempel för Sundfrakt kan vara ett krav på mobil hantering, det vill säga en 

mobil applikation där alla anställda på företaget har åtkomst till 

dokumenthanteringen även om de inte befinner sig inom företagets byggnader. 

 

Många krav återfinns både i tidigare studier och i fallstudien vilket visar att det 

är ett krav både i teorin men även i praktiken vilket stärker kravets vikt. Vår studie 

har visat att de krav och rekommendationer som tagits fram i tidigare studier även 

passar in på en ISO-certifierad verksamhet och på så vis kan den här tabellen 

utnyttjas av i stort sätt vilken verksamhet som helst. Vissa justeringar kan behöva 

göras för en ISO-certifierad verksamhet jämfört med andra verksamheter, dock 

kan den här kravlistan stå som en grund att arbeta utifrån. Fallstudien visade på 

krav som inte har framkommit i någon tidigare studie men som ändå kändes 

nödvändig t.ex. anpassat användargränssnitt beroende på roll.  

 

F2: Vilka brister kan uppstå när ett dokumenthanteringssystem inte an-

vänds i en kvalitets- och miljöcertifierad verksamhet? 

De brister som kan uppstå när ett dokumenthanteringssystem inte används för 

att hantera verksamhetens dokument är bl.a. 

 Ökad tidsåtgång 

 Bristande överblick och kontroll över dokumenten 

 Bristande kommunikation inom verksamheten 

 Bristande versionshantering, vilket kan leda till redundans av dokument 
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 Bristande effektivitet då det kan ta lång tid att hitta dokument och den 

manuella processen är långsam.  

 Arbetet centraliseras till en person 

De fem första punkterna stämmer överens med det som har tagits upp i tidigare 

studier. Däremot är den sista punkten en brist som vi inte har stött på i andra 

studier men som iakttogs på Sundfrakt. Det här är en brist som i och med en 

manuell hanteringsprocess bör förekomma i andra liknande verksamheter också. 

 

F3: Rekommenderas ett dokumenthanteringssystem som hjälpmedel för 

att ett medelstort företag ska uppfylla kraven som ISO9001 och ISO14001 

ställer på dokumenthantering? 

Ett dokumenthanteringssystem behövs inte för att uppfylla de krav som ISO 

ställer men för att undvika bland annat de brister som framförts i F.2 

rekommenderas ett dokumenthanteringssystem som hjälpmedel för en 

effektivare dokumenthantering av bättre kvalitet.  ISO är vaga i formuleringen av 

sina krav vilket gör de högst tolkningsbara. Det innebär att en hantering kan vara 

mer eller mindre bra även om ISO:s krav uppfylls. 

 

Genom att använda sig av ett dokumenthanteringssystem försvinner mycket av 

det administrativa arbetet vilket är ett stort arbete då ISO kräver omfattande 

dokumentation och styrning av dem. Dokumenthanteringssystemet tillåter en 

rollfördelning av dokumenten som gör att flera medarbetare engageras i kvalitets- 

och miljöarbetet. Dokumenthanteringssystemet sköter sig till stor del själv 

genom automatiserade flöden vilket gör att tid kan läggas på annat arbete. 

Slutligen rekommenderas ett dokumenthanteringssystem även på grund av 

automatiserad versionshanteringen vilket löser det klassiska problemet som togs 

upp i kapitel 2.1. 

 

5.2 Etiska och samhälleliga aspekter 

Kravställningen baseras till viss del på ett etiskt perspektiv då användarnas krav 

har kommit till tals genom en enkätundersökning. Enkätundersökningen var 

anonym för att skydda medarbetarnas integritet och syftet med enkäten har tydligt 

framgått. Utifrån ett samhälleligt perspektiv besparas både miljö och ekonomi 

genom att lagra dokument elektroniskt med en automatiserad hantering.  

 

5.3 Diskussion kring studien 

Syftet med studien har uppfyllts då problemformuleringen har besvarats och en 

kravställning har presenterats för att ge vägledning till ISO-certifierade 

verksamheter som ska upphandla ett dokumenthanteringssystem. Vi anser att 

ISO-certifierade verksamheter kan använda sig av den presenterade 

kravställningen för hantering av sina ISO-relaterade dokument. Däremot kan 

kraven komma att anpassas till viss del utifrån verksamhetens storlek. För andra 

typer av dokument tillkommer andra krav vilket får anpassas utifrån den specifika 
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verksamheten. 

 

Ett förslag för vidare undersökningar kan vara att metodens steg fullföljs, dvs. en 

implementation av dokumenthanteringssystemet görs för att då kunna se om 

eventuella krav tillkommer. 
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Bilaga A: Enkätfrågor 
Nedan presenteras de enkätfrågor som skickades ut till anställda på Sundfrakt. 
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