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Content: Information is today big assets for companies despite there 
working area. To be able to handle and reuse information in a 
efficient way gets even more important.  Every company that’s 
working with information reuse are affected by different factors 
that need to be looked over before you can achieve good reuse.  
The company has to have a well planed way to handle reuse as 
well as a organisation that supports it.  

The product has a central part in reuse; complex products need 
to be beaked down in smaller modules to be able to be reused.  
There are no different in reusing information digital or physical 
product, the factors are all the same independence of what the 
company produces. There are no out of the box solution for re-
use, every company needs to analyse there business to see how 
there solutions can me done depending on there overall needs.     
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Innehåll: Återanvändning av information utgår ifrån att bryta ner den 
informationen man planerar att återanvända i moduler som 
struktureras upp.  Dessa moduler kan sedan användas för att 
bygga upp ny information till nya produkter.  Genom att ha en 
organisation där avdelningarna arbetar nära varandra har man 
en möjlighet att förbättra återanvändningen och skapa ett sy-
stem med både information och kunskapsutbyte. Genom plane-
ring kan man maximera möjligheterna och undvika flertalet 
hinder. 

Informationen skall vara välstrukturerad med en vald mål-
grupp för att lättare kunna återanvändas.  Produkten har en be-
tydande roll i återanvändning där enklare produkter är av 
mindre behov av strukturering än komplexa. Informationen är 
inte styrs av om produkten är en fysisk eller digital produkt 
utan de båda påverkas efter samma faktorer.  

All återanvändning påverkas av företagets huvudmål för infö-
randet och påverkas av marknaden samt företagets ekonomiska 
situation. Det finns ingen klar lösning för återanvändning utan 
det måste anpassas till de unika förhållandena i det aktuella fal-
let.  

 

Nyckelord:  

Informationsåteranvändning, informationshantering, återanvändning, potentiella fak-
torer, helhetslösning  
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Inledning 

Återanvändning; förfaringssättet att använda något befintligt i ett helt annat samman-
hang. I detta sammanhang att ta befintlig information för att använda till och i andra 
sammanhang än vad det ifrån början var skapat för. Återanvändning är ett vedertaget 
begrepp och används inom en mängd olika områden vilken teknik och tillvägagångssätt 
skall man ha i betänkelse när man återanvända information?   

Syfte 
Denna rapport är skriven som magisteruppsats inom ämnet informatik vid matematiska 
och systemtekniska institutionen vid Växjö universitet våren 2005. Rapportens syfte är 
att genom empiriska studier se över vilka faktorer som påverkar återanvändning av in-
formation med fokus på möjligheter och hinder. Syftet är att genom denna studie få så-
dan insikt inom området att en modell som påvisar vilka faktorer som potentiellt kan 
påverka återanvändningen, och inom vilka områden dessa finns, kan tas fram.   

Bakgrund 
Under en lång tid har Sverige varit ett land som har bykt sin ekonomi på en välfunge-
rande industri med företag så som Volvo, SKF och Ericsson. I detta industrisamhälle var 
maskinernas roll många gånger ovärderliga. Sverige har under en lång tid varit beroen-
de av en välfungerande produktionsindustri som varit mycket viktig för uppbyggnad av 
landets ekonomi och struktur. Maskinerna var produktionsföretagets möjlighet att kon-
kurrera med varandra; effektivare maskiner gjorde att man kunde leverera större 
mängd produkter till marknaden på kortare tid och oftare till ett bättre pris.  

Mycket har dock hänt sedan den tiden. Marknaden har svängt och industrierna har inte 
längre samma ställning på marknaden som förr och de som finns kvar sköts självklart 
inte heller på samma sätt som då, för femtio år sedan. Industrierna har sakta bytts ut 
mot ett informationssamhälle. Istället för att befinna sig i produktionssektor har idag 
många företag vidgat sina intressen eller helt bytt inriktning mot en mer serviceinriktad 
verksamhet. IT har slagit igenom på bred front och gjort det möjligt för företag att be-
driva sin verksamhet på helt andra sätt. I och med att sättet att göra affärer och att driva 
företag förändras, ändras även vad som är företagets tillgångar. Där det tidigare har va-
rit produktionseffektivitet (volym per mantimmar) och maskiner som varit de viktigaste 
tillgångarna är idag, i många fall, utbytta mot kunskap och information. Information 
har produktionsmaskinernas roll som företagens nya viktiga tillgångar; välkommen till 
informationssamhället.  

Men vad är information? I korthet kan man säga att information förekommer i så gott 
som alla sammanhang och kan vara av olika mening och mål. Information är en samling 
data vars innehåll vi tolkar till information. För företagen kan information dock vara 
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mycket mer. Inom företagen är information en livsviktig tillgång (testresultat, plane-
ringsrapporter etc) och tillgångar skall, likt en viktig maskin, hanteras på rätt sätt för att 
utnyttjas till fullo. (Griss, 1993).  

I spetsen för informationssamhället går IT; informationsteknologi. Att ta fram och han-
tera information digitalt medför enorma möjlighet som att snabbare skapa, sprida, ko-
piera och distribuera produkter. Men det finns även en baksida. En baksida som har 
givit upphov till information overflow, som att inte se skogen för alla träden. Det finns 
så mycket information att hitta rätt kan ibland vara mer tidskrävande än att skapa den 
på nytt.  

Som sagt, information av olika typer och innehåll är viktigt och finns numera i stort sätt 
i alla delar av företag. Det är även av sådan storlek och eller mängd att hanteringen av 
information har blivit allt viktigare. Metadata dvs. Information om information har bli-
vit ett begrepp som blivit allt viktigare. Likt effektiva maskiner krävs det effektiv infor-
mationshantering för kunna få ut det man vill ur sina tillgångar, informationen.  

Innan har man haft informationen i fysisk form och varit begränsad av den fysiska stor-
leken där olika dokument sparades i stora kartotek. Att förnya informationen blev helt 
enkelt att skriva ett nytt dokument och ersätta det gamla. Idag sparas den största mäng-
den information i ett företag på servrar och på det interna nätet och information utåt 
sprids genom olika digitala kanaler över Internet. Ett dokument kan arbetas på samti-
digt ifrån en mängd håll vilket ställer en rad nya krav. För att förnya ett dokument idag 
behöver man enbart öppna det, skriva till eller ändra den berörda texten för att sedan 
spara undan det igen, ett snabbt och effektivt sätt helt enkelt. Samma information kan 
även finnas i flera olika delar, på olika språk och med olika vinklingar beroende på vem 
informationen är ämnad för. Är det t.ex. för någon på marknadsföringsavdelning så kan 
man tänka sig att försäljningssiffrorna eller försäljningssegment lyfts fram lite extra 
medan logistikavdelningen värdesätter informationen som handlar om frakttider och 
tullkostnader, användningsområdesanpassad information helt enkelt. 

För att kunna hantera denna enorma mängd av information som företag hanterar idag 
så finns det olika strategier och metoder för att kunna klassificera och bryta ner infor-
mation i olika delar. Vissa av dessa dela kan sedan plockas ihop med andra delar och på 
så sätt återanvändas i en ny produkt.  

Det är här jag har funnit den delen som jag har tänkt bygga min uppsats runt. Efter ett 
nära samarbete med Sigma har tankarna runt att undersöka vilka faktorer som påverkar 
informationen och arbetar med att återanvända information. Sigma har en längre tid 
arbetat med att hjälpa företag att ta fram strategier och metoder för informationsklassi-
ficering. Meningen med detta har i många fall varit att i slutänden underlätta återan-
vändning av information och på så sätt spara pengar. I korthet; ju mer information som 
kan återanvändas, desto mindre blir utgifterna med översättningar, skribenter etc.  Ef-
fektivisering är ordet för dagen.   

Men hur når man en effektiv återanvändning av information och vad finns det för fakto-
rer som påverkar företagen i deras försök att återanvända information?  
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Problemområde 
Det problemområde som denna uppsats kommer att diskutera är återanvändning av 
information med fokus på möjligheter och problem. I en tid där information är en viktig 
tillgång för företag söker man metoder och tekniker för att hantera den stigande infor-
mationsmängden. För att kunna hantera all information och ta till vara den kunskap 
som informationen besitter behövs det något sätt att hantera det hela. Detta har gjort att 
produkter för informationshantering har gjort sitt intåg på marknaden.  

I ett nästkommande led av i informationshanteringen kommer även återanvändning av 
information. Information kan, vid skapandet av ny information; återvinnas till en viss 
utsträckning Detta gör att företag kan öka sin effektivitet eftersom arbetet inte behövs 
göras om var gång, bättre kontroll över information samt minskade kostnader för t.ex. 
översättning. För att underlätta för återanvändningen av information finns det tekniker 
för att bryta ner information i moduldelar. Men hjälp av moduldelarna kan man sen sät-
ta ihop ny information likt att med gammalt tegel bygga nya hus. Ett exempel av infor-
mationsåteranvändning skulle kunna vara vid produktion av en ny bil. Även om bilmo-
dellen är ny bygger den oftast på tekniker, design och lösningar ifrån tidigare modeller. 
Detta gör att man när man gör dokumentationen för den nya bilmodellen har möjlighet 
att kunna använda dokumentation ifrån tidigare modeller (kopplingsschema, teknik-
specifikationer, säkerhetsföreskrifter mm) och enbart förändra de delar som är nya för 
den nya bilmodellen. Istället för att behöva producera en helt ny information för bilen 
kan man rent hypotetiskt återanvända 70 % ifrån tidigare modell vilket gör att man en-
bart behöver skapa den resterande 30 % för att ha en fullständig dokumentation.   

Problemområdet med informationshantering i sig är gigantiskt och därför har arbetet 
valts att inriktas på återanvändning av information som är en del av informationshan-
tering och den del som jag på sikt tror kommer att bli allt viktigare. Då arbetet utförs i 
samarbete med Sigma Information Design i Växjö så har vi valt att inrikta arbetet runt 
återanvändning av produktinformation för konsument. Sigma har en lång erfarenhet av 
att hjälpa företag med problem rörande hantering och återanvändning av information. I 
studien har jag utgått ifrån tre företag i olika branscher som har nått olika långt i sitt 
arbete med att återanvända information. Baserat på denna empiriska studie kommer jag 
att titta närmare på de olika faktorer som kan påverka arbetat och användningen av in-
formationsåteranvändning. Finns det några generella tankar, lösningar och problem 
överlag för alla företagen eller är det individuella förutsättningar som sätter spelregler-
na för arbetet? Arbetet med denna uppsats strävar därför efter att belysa de faktorer 
som kan ses som möjligheter och hinder för en effektiv återanvändning av information. 
William B Frakes & Sadahiro Isoda som är några av de stora namnen inom information-
såteranvändning skrev i sin Sucess factors of systematic reuse (1994) att återanvänd-
ning är något som är fyllt med problem och risker för att inte lyckas, något som jag skall 
betrakta närmare. 
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Forskningsansatser  
Uppgiften med denna undersökning är att undersöka arbetet runt informationshanter-
ing med fokus på att återanvända information. Forskningsansatserna för detta arbete 
kommer att bli en diskussion rörande:  

 

- Vilka faktorer finns det som påverkar informationsåteranvändning? 

- På vilket sätt påverkar dessa faktorer återanvändningen? 

- Vilka potentiella hinder och möjligheter finns det? 

- Kan möjligheterna utnyttjas medan man minimerar hindren? 

 

Problemdefinition 
Finns det faktorer som styr återanvändningen av information och på vilket sätt kan man 
i så fall styra dessa för att kunna återanvända information på bästa möjliga sätt? 

Avgränsningar 
Detta arbete kommer att inrikta sig på att söka svar på vilka möjligheter och hinder det 
finns inom informationsåteranvändning. Området med informationshantering är 
enormt stort och jag har därför valt att avgränsa det till möjligheter och hinder med 
återanvändning. Hantering av information kommer därför enbart att beröras så pass 
mycket som behövs för att kunna ge en bra bild av vilken miljö som informationåteran-
vändning befinner sig i. Arbetet kommer även att fokusera på generella hinder och möj-
ligheter baserat på de svar som framkommer under den empiriska undersökningen. 
Undersökningen kommer att begränsas till ett fåtal företag som kommer att utgöra det 
empiriska underlaget ur vilket jag sen kommer att välja ut fokusområden som berörs av 
olika hinder och möjligheter och analysera dessa närmare. Av denna analys kommer jag 
att bygga en modell över problemorådet. När det kommer till återvinning så är denna 
rapport inriktad på återanvändning av information och inte av komponenter etc. även 
om det i många fall går hand i hand när det handlar om metoder för återanvändning. De 
företag jag kommer att utgå ifrån befinner sig alla i området mellan till stora företag så 
studien kommer inte att ta upp hur det kan fungera på ett litet företag.   

Arbetet kommer att ge en bild av de olika faktorer som kan vara hinder och möjligheter 
för att återvinna information och vara avgränsad till återanvändning av information och 
inte vara komponenter eller dokument. Den information som fokusen ligger på är pro-
duktinformation och när inget annat skrivs är det produktinformation som åsyftas. 
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Disposition 
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Metod 

I detta kapitel presenteras de metoder och tillvägagångssätt som skall appliceras 
på uppsatsen för att kunna svara på de uppställda forskningsfrågorna och upp-
nå arbetets syfte. Kapitlet skall även sträva efter att se över de delar som påver-
kar valet av metod samt hur metoden passar in på studien.  

Denna uppsats är uppbyggd runt återanvändning av information där syftet är att 
ta fram och analysera de faktorer som påverkar återanvändning för att kunna se 
möjligheter och hinder. Till min hjälp har jag använt Järvinens On research me-
tods (2001) som ger en generell syn på flertalet olika metoder som kan användas 
under rapportskrivning. Järvinen utgår ifrån problemet som viktigaste del i en 
rapportskrivning och att man skall välja metoden utefter sitt problem. Jag har an-
vänt mig av olika vetenskapliga artiklar som är mer ingående på specifika teorier 
och möjliggör mer djup för uppsatsen. Problemet skall styra valet av metod och 
ligga till grund för hur man skall utföra sin studie. Det problemområde som jag 
har tänkt belysa är återanvändning av information med ett mål att se över vilka 
faktorer som påverkar informationsåteranvändningen. Möjligheter och hinder 
kommer att vara ett genomgående tema genom arbetet som har sitt ursprung i en 
empirisk studie. 

Valet av metod & arbetssätt 
Problemområdet som styr denna uppsats utgår ifrån att det finns en möjlighet att 
ta fram faktorer som påverkar återanvändningen. Faktorer som är mer eller mind-
re generella och som går att avläsa genom att studera verksamheten och sedan 
jämföra de olika studieresultaten. Detta för att få fram en modell över vad som 
kan anses vara potentiella faktorer som genom olika möjligheter och hinder på-
verkar återanvändandet av information. För att studera detta har jag valt att utgå 
ifrån empirin och genom att studera och jämföra resultaten av de olika studierna 
få fram ett generellt svar. Att induktivt gå ifrån det specifika till det mer generella 
för att kunna skapa en modell som visar på de olika faktorerna och förhållanden 
mellan faktorerna.  Detta val kommer av att jag vill se på området med nya ögon 
utan att vara färgad eller inkörd på de tankar som tidigare studier har kommit 
fram till. Att istället se området som nytt och ut efter mina egna studier skapa mig 
en bild av hur det fungerar. Denna bild påverkas därför inte av tidigare studier 
vilket gör att resultatet kan bli nyskapande och med andra vinklingar än vad tidi-
gare studie har haft. Problemet är dock att det är svårare att komma fram till ett 
validerat resultat då man inte bygger sin studie på tidigare undersökning. (Rie-
necker, Jörgensen, 2004). Därför kommer jag att ut efter de genomförda empiris-
ka studierna bygga min bild av problemområdet och använda mig av teoretiska 
studier som förstärker de delar där teori och empiri möts och på så sätt validera 
mitt resultat. 
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Fig 1  Järvinens taxonomi över undersökningsmetoder (Järvinen, 2001) 

 

Utgår man ifrån Järvinens taxonomi över metoder (fig 1) finner man att det är fle-
ra av dessa metoder som inte passar in på mitt val av arbetssätt.  Hade jag valt att 
arbeta efter en mer deduktiv arbetsmetod hade en teoritestande metod; att utgå 
ifrån teorin för att se hur den förhåller sig till empirin, varit att föredra. Problemet 
med detta är att många av de teorier som är framtagna för återanvändning är ba-
serat på tankarna runt att återanvända digitala objekt och komponenter vilket inte 
är samma huvudmål som i denna undersökning. Syftet är istället att kunna pre-
sentera en modell baserat på den empiriska studien vilket borde passa in på den 
teoriskapande metoden. Att genom de insamlande empiriska data kunna skapa en 
egen teori eller teoribaserad modell över vilka faktorer som påverkar återanvänd-
ningen av information dvs. en explorativ studie.  

De teoriskapande metoderna utgår ifrån den empiriska undersökningen och är en 
explorativ metod. Denna undersökande metod är vanlig att använda på områden 
där det saknas eller finns bristfällig kunskap. Återanvändning är visserligen inget 
nytt område utan det finns teorier om sedan tidigare. Dock så är många av dessa 
av en annan vinkling och utgår ifrån att återanvända komponenter och inte infor-
mation. Jag har valt olika företag med olika utgångspunkter och vinklingar för att 
försöka skapa en mer generell bild av området; något som jag inte har påträffat 
under förundersökningen. Därför ser jag det som att en explorativ undersökning 
vore en mycket lämplig ansats.   

Järvinen har under teoriskapande metoder även refererat till Tesch modell som 
tar upp 27 olika ansatser för ett arbete. En av överkategorierna för ansatserna är 
undersökningens regelbundenhet som har som uppgift att söka och kategorisera 
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element och se på samband vilket stämmer in på mitt problemområde där jag 
skall försöka hitta olika potentiella faktorer.  En metod som passar för ändamålet 
är grounded theory. Metoden är som en motsats till hypotesskapande metoder där 
man lägger fram olika hypoteser som skall undersökas. Här utgår man istället 
ifrån empirin och skapar hypoteser baserat på det resultat som man får fram. Det 
resultatet ligger sedan till grund för nästa undersökning vilket gör att metoden 
hela tiden arbetar mot att förfina resultatet och skapa en mer korrekt hypotes. På 
detta sätt arbetar metoden väldigt nära undersökningen. Något som passar myck-
et bra då jag har valt att arbeta efter en kvalitativ datainsamlingsmetod. Grounded 
theory arbetar på så sätt mot ett mer korrekt och förfinat resultat av den empiriska 
studien.  Glaser och Strauss som ligger bakom grounded theory har satt upp fyra 
kriterier som bör mötas för att vara en bra studie. Det slutgiltiga resultatet skall 
passa in i  problemområdet samt vara logiskt och kunna bli förstått. Eftersom re-
sultatet skall utgå ifrån empirin borde den även passa in problemområdet.  Resul-
tatet skall även gå att använda på en generell nivå och kunna kontrollera och för-
klara området. (Järvinen, 2001) 

Grounded theory kräver även insikt i området, att kunna tyda data och att kunna 
dra slutsatser och se samband baserat på dessa data. Data bryts ner för att kunna 
jämföras och sättas samman till en ny massa. Vad kan passa bättre på ett arbete 
om återanvändning av information än en metod som arbetar efter att bryta ner 
och återanvända? Därför har jag valt att använda mig av grounded theory som 
huvudmetod för undersökningen. Men för att kunna validera resultatet och styrka 
min undersökning har jag även funderat på hur man skall använda sig av en kon-
ceptuell analytisk metod där man bygger upp en modell över den del som man 
skall jämföra för att se på skillnader och likhet mellan empirin och teorin. Att man 
undersöker hur tidigare studier och teorier förhåller sig till området. Jag har där-
för som tanke att studera och jämföra de olika empiriska resultaten för att sen 
kunna jämföra det resultatet med tidigare studier i en analysfas och på så sätt få 
ett mer trovärdigt resultat.  

Den konceptuella analytiska delen kommer därför inte att vara en del av under-
sökningen utan som en hjälpmetod för att kunna validera resultatet i min empi-
riska studie och det resultatet som kommer fram genom att bearbeta indata med 
grounded theory. Genom att utgå ifrån det resultat som kommer fram genom 
grounded theory styr den metoden även vilka delar som den konceptuellt analytis-
ka kommer att belysa.  Grounded theory sätter upp startpunkten för den koncep-
tuellt analytiska metoden. Metodens enda uppgift är att under denna undersök-
ning ge stöd och hjälp att uppnå ett så korrekt studieresultat som möjligt.  
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Anpassade grounden theory. 
Jag har valt att utgå ifrån en empirisk undersökning där jag likt fig.2 arbetar ifrån en 
stor datamassa sortera ut den information som tillför mest för undersökningen. Groun-
ded theory bygger på att man gruppera och klassificerar den insamlade informationen 
för att bygga teorier baserat på en empirisk undersökning (Guldkuhl, Cronholm, 2003). 
Jag har valt att på samma sätt utgå ifrån de empiriska data och dela upp denna i olika 
subgrupper där de olika undersökningsgruppernas svar ställs emot varandra samt back-
as upp eller dementeras av vedertagna teorier ifrån tidigare studier i ämnet.  

Tillskillnad ifrån en renodlad grouned theory, där man än mer klassificerar och märket 
upp information för att sen analysera den, har jag mer studerat likheter och skillnader 
mellan de olika företagens sätt att arbeta runt informationsåtervinning.  Baserat på des-
sa likheter och skillnader har jag genom en iterativ process plockat fram de olika sam-
band som jag kallar potentiella faktorer. Dessa faktorer är olika sidor av informationså-
teranvändning och medför olika sätt att påverka den.   
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Datainsamling 
För att kunna göra någon form av vetenskaplig undersökning, oavsett val av metod 
krävs det data. Insamling av data för analys är en viktig del för rapporten och skall ligga 
till grund för själva analysen och i slutänden uppsatsens slutsats. Den insamlande data 
skall styrka och eller förkasta uppsatta hypoteser och ligga till grund för modellen. Det 
finns olika sätt att samla in data för att använda i sitt arbete. De vanligaste är:   

 

- Kvalitativa 

- Kvantitativa 

- Observation 

- Genomgång av dokument 

 

Meningen är att man skall välja datainsamlingsmetod för som är mest lämpad för det 
specifika arbetet och där man tror att man kan få en så god bild av problemet som möj-
ligt och har möjlighet att kunna presentera en lösning baserat på problemet. Grounded 
theory bygger på användning av en kvalitativ datainsamlingsmetod (Järvinen, 2001). 
Mina frågeställningar är även av en sådan natur att de kan vara svåra att kunna nå ett 
resultat om man inte använder sig av en fördjupande kvalitativ undersökning. Genom 
att använda sig av intervjuer strävar man efter att nå ett djup och förståelse som man 
inte kan nå genom att använda sig av observationer eller enkäter. Mitt mål är att få före-
tagets egen bild av hur återanvändningen fungerar men även förklaringar till vissa fe-
nomen inom organisationen.  

Järvinen (2001) delar upp intervjudelen i två undertyper; informell intervju och formell 
strukturerad intervju. Den stora skillnaden mellan de olika typerna är att den formella 
är mer uppbyggd runt vissa uppsatta frågor för att få svar på förbestämda problem eller 
frågor. Den informella intervjun är mer ett samtal inom ett specifikt ämnesområde med 
mening att får en klar bild över problemområdet. Kvale (1997) lägger fram ett par rikt-
linjer för kvalitativa undersökningar. Tanken är att man skall fokusera på intervjuoffrets 
värld där man skall försöka förstå hur den fungera. Man skall söka en beskrivande och 
kvalitativ bild men som ändå skall ge utrymme för ändringar och tolkningar. Detta där-
för att man är tvungen att sätta intervjun i samband med sin omgivning och räkna med 
hur pass specifika intervjufrågorna är, vilken kemi som finns mellan intervjuaren och 
den som blir intervjuad samt i vilken miljö intervjun tar plats. 

Valet av datainsamlingsmetod är som sagt av stor vikt för hur man har tänkt lägga upp 
sitt arbete samt vilken metod man valt att arbeta efter. Då arbetet runt informationsåte-
ranvändning är något som inte berör gemene man i sin vardag utan är något specifika 
personer på vissa företag arbetar med har jag valt att lägga huvuddelen av insamlingen 
till den empiriska studien på intervjuer med folk som arbetar med informationsåteran-
vändning. Mitt problemområde inriktar sig på vilka faktorer som påverkar information-
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såteranvändning med inriktning på möjligheter och hinder och därför har intervjuerna 
blivit av den strukturerade typen med frågor som berör det specifika området. Detta 
med dem mening att ge mig den information som kan ligga till svars för mina forsk-
ningsansatser. Intervjuobjekten har valts ifrån arbetsområden där mana arbetar med 
informationshantering och besitter kunskap inom området.  Då den empiriska studien 
skall jämföras mot en mer teoretisk del kommer även dokument genomgång att bli ett 
sätt att tillföra data till undersökningen.  

Problemet med detta är att det oftast rör sig om anpassade lösningar för olika företag 
och därför finns lite skrivit om informations återanvändning i generella termer.  Jag har 
som avsikt att intervjua tre olika företag med olika bakgrund för att få en så pass bred 
empirisk bild. Kvale (1997) menar att antalet intervjuobjekt skall vara så att man kan 
skapa sig en bild över området ifrån vilken man kan dra slutsatser. Antalet skall vara 
baserat på vad man vill veta och syftet med studien. Ifrån början hade jag tänk mig att 
använda minst två personer ifrån var företag för att få synen på den som var mer insatt i 
runt organisation och planerings och någon som arbetade med systemet. Det visade sig 
dock att detta i alla fallen var samma personer vilket medförde att intervjuobjekten där-
för bestämdes till tre stycken, en på vart företag samt en jämförelse intervju med Mar-
kus på Sigma.  

 

 

 

Fig 2  Teoriskapande undersökning – resultatet komprimerat 
 ifrån helheten (Järvinen, 2001) 
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Den induktiva empiriska studien skall undersöka återanvändningen av information på 
tre olika företag genom djupintervjuer. Data ifrån intervjuerna bryts ner enligt groun-
ded theory för att kunna jämföras med varandra. Likt i modellen fig 2 som är hämtad 
ifrån Järvinens On research methods (2001) går man ifrån en stor textmassa, vilket i 
detta fall kommer att handla om data ifrån den empiriska studien, som bryts ner och 
bearbetas till en ny teori. Till skillnad ifrån modellen kommer jag att bryta ner informa-
tionen och skapa olika områden som skall användas till den fjärde intervjun som blir 
med Sigma Information Design där målet är att få en bild av området baserad på deras 
erfarenhet. Sigma kan därför ge en mer generell bild över hur området kan se ut vilket 
kan vara en vägledning och styrka upp resultatet av den empiriska studien. Frågorna till 
Sigma kommer att vara baserade på de svar som har framkommit i intervjuerna med de 
övriga företagen. Efter intervjun kommer det att vara en iterativ process där materialet 
ifrån studien kommer att ses över igen och ligga till grund för analysfasen.  

Teorin kommer att få en mer undertryckt roll i studien och kommer att användas för att 
berika läsarna med kunskap innan empirikapitlet samt tillsammans med intervjun med 
Sigma bygga upp trovärdigheten i resultat ifrån analysen av den empiriska studien.  

Reliabilitet och validitet  
För att kunna göra en vetenskaplig uppsats som håller en viss nivå måste den data som 
förebygger arbetet påvisa sig vara korrekt. Man måste på något sätt visa att det är kor-
rekt data som sanningsenlig och tillförlitlig. För att kunna få så hög nivå av tillförlitlig-
het kan man använda sig av olika tekniker för att skapa en viss kvalité på data.  

De viktigaste att tänka på är att om man använder dokument eller sekundär data är att 
söka sådan som på något sätt har blivit granskad. Böcker men framför allt olika former 
av tidningspublikationer som har genomgått noggranna undersökningar innan de har 
fått bli publicerade. Då den stora delen kommer att handla om hur empirin fungerar är 
det viktigt att jämföra rätt saker; att inte ta svar ifrån intervjuer ur sin kontext och skapa 
kopplingar som inte finns där. För att nå ett validitet resultat har jag utgått ifrån att 
jämföra olika faktorer i den empiriska studien och där det är möjligt förstärka med teori 
och/eller expertuttalande ifrån Sigma. Teoridelarna är hämtade ifrån vetenskapliga ar-
tiklar som således har blivit godkända för publikation vilket förstärker reliabiliteten.   
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Grundtankarna med återanvändning av 
information 

Följande kapitel visar på grundtankarna med återanvändning för att möjliggöra för 
läsarna att sätta sig in i problemvärlden innan den empiriska studien och på så sätt 
bli mer införstådda i de problem runt återanvändning av information.  

Då detta arbete är menat att se över vilka faktorer som påverkar återanvändning av in-
formation kan det vara lägligt att ta en närmare titt på vad man menar med återan-
vändning, varför man skall återanvända och hur det går till rent praktiskt.  

Bakgrund 
Tankarna runt att återanvända delar av saker för att konstruera nya produkter och lik-
nande är något som funnits med vår utveckling en lång tid. Dock har tekniken inte an-
vänts på samma sätt inom den informationsteknologiska världen. Men 1967 publicerade 
M.D McIlroy sitt verk Mass-produced Software components där tankarna att digitala 
objekt kan återanvändas på liknande sätt som mekaniska delar för att kunna skapa nya 
produkter. McIlroys tanke var att man skulle dela upp en produkt i mindre delar som 
klassificerades efter vissa bestämmelser och på så sätt ha möjlighet att återanvända de 
delarna. 

På detta sätt kunde man få fram standard eller grunddelar som var så generella att de 
skulle kunna användas på ett brett spektra av programlösningar och på så sätt slippa att 
”uppfinna” dessa delar igen. Tre år senare, under 1970 visade R.G Lanergan och B.A 
Poynton (1979) McIlroys tankesätt förverkligats i praktiken då man demonstrerade hur 
man hade strukturerat upp programmeringskod i små organiserade moduler. Moduler-
na kunde sedan sättas ihop med andra delar för att skapa nya produkter. Den digitala 
återanvändningen hade tagit sina första steg.    

Varför återanvända? 
Vid skapandet av en ny produkt finns det ett flertalet viktiga aspekter att ta hänsyn till. 
De vanligaste, och i många fall viktigaste, för ett företag är: tiden det tar att utveckla och 
producera produkten, den kvalité som produkten får samt hur mycket det kommer att 
kosta. Dessa tre är grundläggande för all utveckling och beroende på företaget och pro-
dukten värderas de olika. Genom att ha ett system där komponenter tillsammans med 
information om tidigare produkter och lösningar sparas och struktureras upp kan man 
påverka tiden, kostnaden och kvalitén för en produkt. Detta är samma faktorer som 
grundläggande även för informationsskapande. Då man inte behöver konstruera eller 
uppfinna samma lösning igen så sparar man in på den tid som det tar att utveckla en 
produkt. Håller man nere utvecklingstiden har man även stora möjligheter att spara in 
pengar då man kan få ut sin produkt tidigare på marknaden och inte behöver använda 
sig av samma antal utvecklare i projektet. När det kommer till kvalité handlar det mer 
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om att man använder delar som är väl testade och som man har sett ha fungerat tidiga-
re. Meningen är att återanvända tidigare lösningar i nya produkter och sammanhang ( 
Griss, 1993)     

Men det är mer än mjukvarukomponenter som kan återanvändas för senare projekt el-
ler produkter. Samma tekniker kan appliceras på både design, information, dokument 
och grafiska objekt och på så sätt bredda användningsområdet av informationsåteran-
vändning och för att sedan kunnat använda det över en stor del av företaget. Förutom 
mer produktbaserad information kan det även handla om annan information som t.ex. 
Kunskap, som framkommit under tidigare arbeten, som klassificeras och återanvänds. 
(Frakes & Terry, 1996).  

Hur återanvänder man? 
Klassificeringen har hela tiden varit ett centralt begrepp i återanvändandet och är base-
rat på behovet av att kunna hitta rätt komponent för att kunna återanvända den. Att 
analysera en produktkategori (även känt som domän), som i sig kan vara allt ifrån en 
enkel enskild produkt till mer komplexa system, för sedan bryta ner produkterna eller 
systemet i vad man tror kan vara användbara delar är en vital del i återanvändningspro-
cessen. De mindre delarna eller modulerna struktureras upp efter en förbestämd modell 
där tanken är att man skall kunna använda modulerna till framtida projekt. (Frakes, 
1994) 

Poulin (1994) delar upp denna klassificering i fem stycken arbetssteg efter hur arbetet 
generellt brukar går till.  

  

• Framtagande av produktens huvuduppgift och projektets planering med 
tillhörande utförbarhetsanalys. 

• Insamling av data som är till nytta för projektet. Data kommer ifrån tidigare 
projekt, produkter och dokument etc. 

• Analys, strukturering och filtrering av den insamlade data. 

• Klassificering av data för att kunna hantera den data som är mest aktuell för 
projektet. 

• Utvärdering av produktens framtagningsmodell samt av analysfasen. 

 

Återanvändning som koncept används idag, bl.a. i de programmeringsspråk som är ba-
serade på objektorientering. Objektorientering är framtaget med återvinning i åtanke 
där man genom att strukturera upp ett program i olika objekt eller klasser har möjlighet 
att återanvända dessa. Även olika visuella programmeringsteknologier som bygger på 
att dra och släppa färdiga funktioner eller programdelar bygger på återanvändning dvs. 
principen är att återanvända äldre delar i ett nytt sammanhang. (Poulin, 1999)  
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När en skribent av produktinformation skapar information skrivs stycken som delas upp 
i olika delar, moduler, för att kunna användas vid ett senare tillfälle. Det är av dessa de-
lar som en informatör sedan kan plocka ihop en dokumentation som kan användas för 
publikation. Vid återanvändning tar man de delar som stämmer in på produkten (hand-
havandet kanske inte har ändrats för att man har valt en ny lösning) och kompletterar 
med de saknade nya delarna. Dock så kan all information inte återanvändas. Informa-
tion som är väl knyten till en tidpunkt eller till en väldigt specifikt kundanpassad del 
eller som man inte anser har något framtida värde ses inte så trolig ut att återanvändas. 
Detta kommer fram genom att analysera och filtrera produktinformationen för att få 
fram vilka delar som lämpar sig för återanvändning. Denna analys kräver kunskap om 
både produkt men även runt återanvändande.        
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Teoretisk utgångspunkt  

För att få en viss bild av problemområdet samt vilka faktorer som kan påverka återan-
vändning av information kan man utgå ifrån Griss (1993) modell som tar upp åtta del-
områden. Modellen utgår ifrån återanvändning av komponenter inom mjukvaruutveck-
lingen men skall enligt Griss (1993) kunna appliceras på andra områden såsom doku-
ment samt informationsåteranvändning. Modellen ger en bild av vilka områden där som 
påverkar informationsåteranvändning i en organisation. De delar Griss utgår ifrån är 
management, kultur, organisation, ekonomi, lagar och bestämmelser och tekniska 
aspekter. Griss ser dessa områden vara viktiga för återanvändning av mjukvara och att 
de olika områdena drar och påverkar varandra.  

Management ses som en viktig del i återanvändningsprocessen då den skall ge stöd åt 
utvecklingen och styra arbetet mot målen. Kulturen utgår ifrån människorna som arbe-
tar med systemet och deras värderingar och kunskap används i systemet. Kulturen mås-
te vändas till att återanvändning är något positivt. Organisationsstrukturen samt lagar 
och regler ser Griss som mer statiska faktorer som sätter upp ett regelverk  för vilket 
återanvändningen måste underordna sig.  Ekonomin är viktig och att man ser återan-
vändning som en investering för framtiden där man inte kan räkna med återbetalning 
förens efter en längre tids användning detta utan faktiska garantier om att det kommer 
att bli lyckosamt. Därför skall man se återanvändning som en tillgång som måste hante-
ras på rätt sätt och i miljö för att lyckas. Den tekniska biten är en del för sig och innefat-
tar både befintliga och framtida tekniker som måste vara flexibla för ändringar. Den 
tekniska lösningen skall sätta standarder och riktlinjer för byggnation, testning och do-
kumentation inom återanvändning. Den tekniska lösningen styrs av det ramverk som 
organisation och måste anpassas där efter.  

Modellen beskriver de olika kategorier som påverkar återanvändningen med de delar 
som Griss anser är viktigast i de olika kategorierna. Jag har inte utgått ifrån modellen 
under analysen av min empiriska studie men den har använts som teoretisk motpunkt 
mot min egen modell. 
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Empiri 

Den empiriska studien är arbetets centrum och ligger som grund för analysdelen och 
ger det material som ger upphov till uppsatsens slutsats. Genom intervjuer har jag 
försökt fånga informationsåteranvändning i den empiriska miljön.   

För att kunna se hur informationshantering fungerar ute i verksamheterna har tre olika 
intervjuer legat till grund för den empiribild som presenteras. Empirin ligger till som ett 
huvudblock i denna uppsats men kommer att förstärkas med en teoridel. Intervjuerna 
har inriktat sig på att försöka få en helhetssyn över hur verksamheterna arbetar med 
information och på vilket sätt de har valt att hantera frågan kring återvinning av infor-
mation. De företag som jag har intervjuat är alla företag som har arbetat med informa-
tionshantering och återanvändning på ett eller annat sätt men inom olika produktgrup-
per. Detta för att få så stor spridning på undersökningsmaterialet som möjligt. Företa-
gen som har intervjuats är Atlas Copco Rock Drill AB i Örebro som arbetar med utveck-
ling av maskiner för gruvdrift, ABB Robotics i Göteborg som arbetar med industrirobo-
tar och programvara runt detta samt Boss Media i Växjö som arbetar med mjukvara.  

Då det har visat sig att de ansvariga personerna för dessa områden även arbetar i syste-
met har jag valt att intervjua en person per plats då jag finner att de kan ge en bra bild 
av systemet. Både hur systemet är tänkt att fungera och användas men även hur det an-
vänds i praktiken. Dessa personer har även kunnat ge en bild hur förarbetet och plane-
ringen bakom det hela har fungerat.    

Atlas Copco 

Bakgrund 
Atlas Copco grundades 1873 och har idag över 26 000 anställda och agerar på den glo-
bala marknaden inom flertalet olika områden så som demolering, bergsbrytning, luft- 
och gas-komprimering samt olika monterings system. Atlas Copco bygger på visioner 
om ”att vara ledande inom respektive arbetsområde” och ledorden är ”samverkan, en-
gagemang och förnyelse” (Atlas Copco, 2005). En visionsbild som jag tycker låter myck-
et intressant. För att få en bättre inblick i företagets informationshantering och informa-
tionsåtervinning fick jag möjlighet att intervjua Annina Ljungfeldt som är ansvarig för 
informationshantering på Atlas Copco Rock Drills AB i Örebro. Rock Drill AB är den 
delen av Atlas Copco som arbetar med att ta fram olika maskiner för bergshantering och 
har ca 800 anställda varav sex stycken arbetar med hanteringen av information för un-
derjordsmaskiner som är ett av tre block inom Rock Drill.  

 

 25 



Atlas Copco var tidiga med att påbörja arbetet med informationshantering och hade re-
dan under 1990 planer att presentera något digitalt; en bildskärmsvariant av en hand-
bok. Annina kom in i verksamheten under 1997 och har varit med när man mer och mer 
har byggt upp det system som idag finns för hantering av information men framför allt 
hur information skall återanvändas. Idag är man som sagt sex stycken som arbetar med 
informationsåtervinning på underjords sida och skall utöka med en plats till. Man arbe-
tar med information ifrån hårdvaruprodukter så som olika gruvmaskiner för brytning, 
byggnationer och transporter underjord. Det finns även en avdelning i Örebro som arbe-
tar med hanteringen av information till de produkter som arbetar ovan jord men idag 
finns det inget utbrett samarbete mellan dessa två avdelningar då de arbetar med helt 
olika produkter.  

Planering och organisation 
Informationsåteranvändning har sakta växt fram ur grundtanken med en digital hand-
bok och detta har skett utan någon direkt plan eller mål utan har mer utvecklats i takt 
med att behovet har ökat. Någon konkret plan för hur det skulle realiseras eller hanteras 
efter införandet hade inte tagits fram. En framtidsplan med uppsatta mål och visioner 
finns inte framtagen förutom de överhängande företagsvisionerna om att vara ledande 
inom sitt arbetsområde och att man skall arbeta mot förnyelse. Även fast man agerar på 
en internationell marknad och arbetar med produkter som i slutänden kan komma att 
översättas mellan tio och fjorton språk arbetar man fortfarande med svenska som hu-
vudspråk dvs. det språket som all information skapas på.  

Då det inte finns något nära samarbete mellan de olika avdelningarna eller kontoren får 
personalen som hanterar informationen inte ta del av den fören väldigt sent i leden. Då 
man inte arbetar nära utvecklingsavdelningen och det saknas rutiner för hur informa-
tionen skall spridas inom företaget kan informationsavdelningen tvingas att själv söka 
eller jaga informationen ifrån de andra avdelningarna. Detta i samband med den ökade 
informationsmängden gör arbetet omöjligt om man inte strukturera upp informationen. 
Hade man inte haft systemen för att återanvända information hade man inte heller 
kunnat leverera samma mängd produkter som man idag har möjlighet till. Det som un-
derlättar är att nyare produkter utvecklas efter modultänkande där produkten bryts ner 
i olika delar likt det sätt som informationen sedan bryts ner. Detta gör att arbetet att 
märka upp informationen blir mindre. Det var av en ren tillfällighet att det har blivit så 
och inget som var planerat för att förbättra informationshanteringen. Annina tror att 
vikten av effektiv informationshanteringen med en fungerande informationsåteran-
vändning kommer att öka allt mer och även bli ett sätt att kunna konkurrera i framti-
den, om det inte är det redan idag.  

När det kommer till hur man arbetar med informationsstruktur för en produkt har man 
valt att använda sig av mallar. Detta är något som har legat kvar sedan start. Genom att 
se på en produkt och vilken information man hade om produkten kunde man gissa vil-
ken information man skulle kunna återanvända och ut efter det kunna strukturera upp 
informationen för att ha möjlighet att återanvända så stor del som möjligt. Den uppdel-
ningen blev sedan en grundmall för hur man skulle hantera produktinformation för alla 
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produkter. Något som Annina tyckte fungerade bra. Till en början då produkterna kom 
ifrån samma produktfamilj fungerade det utmärkt med den mall. Det visade sig senare 
inte vara hållbart när man breddade sin utveckling och mer och mer olika produkter 
togs fram. Idag har man istället valt att göra nya mallar om det kommer produkter som 
skiljer sig ifrån föregångarna på för allt många punkter då det då är lättare att skapa en 
ny mall än att försöka anpassa en gammal. Då görs allt arbete på liknande sätt som vid 
första mallen; man ser över vad som kan tänkas användas och sen bryts den informatio-
nen ner på ett sådant sätt att man skall kunna använda den senare. Ett av problem en-
ligt Annina är att det sällan rör sig om serietillverkade produkter utan specialanpassade 
konstruktioner som skall följa vissa specifika kriterier och därför inte alltid kan passas 
in de befintliga mallarna eller användas till andra projekt.  

När det kommer till själva informationsuppdelningen och hanteringen av densamma 
finns det även här olika saker att ta ställning till. Atlas Copco har valt att bryta ner in-
formationen i olika delar kallade moduler som är baserade på vad informationen an-
vänds till. Detta gör att en modul kan bli allt mellan en halv till fem sidor men både text 
och bilder. Denna modellstorlek är något som man har växt fram längs vägen och är 
idag något man försöker hålla sig till. Detta är en nivå som Annina är relativt nöjd med 
och som fungerar för deras behov just nu. De problem som dock finns med i systemet 
ligger en stor bit bilder och bildhantering. Då många moduler både är uppbyggda av 
bilder och text kan man stöta på problem. Texten går i många fall att återanvända me-
dan en bild kan ställa till problem, för även om produkten i sig fungerar på samma sätt 
som sin föregångare kan utseende i många fall skilja sig vilket gör att man måste göra 
om hela modulen, detta även om det är enbart är bilden som inte stämmer överens. För-
utom det så är Annina nöjd med nivån som informationen har brutits ner i. Hade man 
valt en mer fragmental nedbrytning hade det kunnat bli svårt att hantera och få en bra 
överblick. Man har därför medvetet valt att lägga sig på en nivå där återanvändningen 
kanske inte är maximerad tanke på möjligheterna men som är rimlig sett till arbetsin-
satserna samtidigt som det är hanterbart. Man skulle även kunna välja ett annat spår 
och göra informationen mer generell och inte lika nyanserad för att passa in på mer 
produkter och då även kunna återvinnas i större utsträckning och tappar kvalité och gör 
informationen mer diffus och onyanserad. 

Teknik och användning 
Idag så publicerar man sin information i olika pdf filer som är uppdelade beroende på 
vem som skall ha informationen. De kan vara uppdelningar efter hur produkten skall 
underhållas eller användas och är tänkt att kunna ge användaren de stöd som kan behö-
vas. De olika modulerna som används för denna produkt sätts ihop likt byggstenar för 
att skapa den slutliga publikationen. Även om det i vissa fall finns referenser till andra 
publikationer så klarar sig användarna sig i de flesta fallen med den informationen som 
finns med i den pdf fil som är tänk för dem. Framtidsmässigt finns det lösa planer på att 
satsa på en mer interaktiv digital manual även om inga konkreta planer för hur det skul-
le kunna se ut eller genomföras tagits fram. 

 27 



Som tidigare har nämnts så arbetar man och gör all information på svenska. Då man sen 
exporterar till en global marknad så är översättning viktigt men ekonomiskt kostsamt. 
Översättningen för Atlas Copcos produkter är utlagd på en översättningsbyrå. All infor-
mation om en produkt skickas över. Då man har ett nära samarbete med översättnings-
byrån och har löst det genom att arbetar med liknande informationssystem och sparar 
tidigare översatt information för att underlätta arbetsgången. Detta gör att de snabbt 
kan se vilken information som är ny och behöver enbart översätta den. På det sättet kan 
man både spara pengar och tid. 

Detta är det enda samarbetet som bedrivs även om Annina tycker att det skulle vara 
mycket intressant att se hur andra har löst problemen runt informationshantering och 
återanvändning. För även om hon inte tror att man kan applicera deras lösning direkt 
på ett annat företag så tror hon att det finns många områden där man kan hjälpa var-
andra och lära sig av varandras tankar, misstag och erfarenheter. Annina tror att även 
om det finns många tekniska lösningar så är den metod och planering runt informa-
tionshantering och återvinning det område där man har mest att lära av varandra. Att 
planera informationen för att kunna använda sig av det så effektivt som möjligt. Att man 
i dag arbetar mot att inte har information på mer än ett ställe inom ett företag för att 
lättare kunna hantera det. 

Atlas Copco har valt att satsa på en lösning där information struktureras upp med 
SGML, vilket är föregångaren till xml, och sen sparat i en databas. Sen används en edi-
tor som heter Adobe FrameMaker för att göra ändringar i denna struktur. Även här 
tyckte Annina att det fanns ett par brister. Då det är stora mängder information det rör 
sig om och att programmet inte är speciellt användarvänligt gör inkörströskeln är hög. 
En av fördelarna ligger dock i att SGML fortfarande ses som ett framtidssäkert alterna-
tiv för informationsklassificering och ger möjligheter att kunna kopplas till en annan 
editor om det skulle bli aktuellt. Man ser även över markanden om det kommer några 
nya tekniska lösningar som skulle kunna förbättra arbetet men som det ser ut idag är 
det inga stora förändringar planerade. Med dagens system kan man uppskattningsvis 
återanvända mellan 50 och 60 % av all information vilket är en nivå som man är nöjd 
med. Även om det skulle kunna höjas så skulle det troligen bli på bekostnad av något 
annat så som att det skulle bli mer svårhanterligt, tidskrävande eller med bristande kva-
lité. För som det ser ut idag är all information lika viktig även om man ibland tvingas att 
se lite olika på information för att kunna nå sina tidskrav, något som dock inte får göra 
att kvalitén blir lidande. 
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ABB 

Bakgrund  
ABB Robotics är en självstyrande del inom ABB som arbetar med att producera indu-
strirobotar med varierande attribut och användningsområden för kunder runt hela 
världen. Robotarna förekommer i olika storlekar och kan levereras med olika program-
varor och användningsområden. Förutom robotar levereras och produceras det även 
robotnära programvara så som styrprogram för robotar samt pc-programvara för att 
möjliggöra större användningsområde för robotarna. Detta kan bl.a. vara att ge en an-
vändare möjligheter att styra roboten mer exakt än vad man kan göra med kontroll joys-
tick. ABB Robotics kommer hädanefter att omnämnas som enbart ABB. 

Den som är ansvarig för dokumentationen till dessa produkter är Tobias Eklund som 
har arbetat inom företaget sedan början på tvåtusentalet och som 2003 blev ansvarig för 
informatörerna som arbetar med produktbaserad information. Deras uppgift är att 
strukturera upp och bearbeta information ifrån utvecklingen för att höja både språk och 
användarvänligheten hos informationen samt möjliggöra återanvändning av informa-
tionen.  

Avdelningen som hanterar informationsåteranvändning är en avdelning som enligt To-
bias skulle behöva anställa mer folk för att kunna hantera den allt mer växande delen av 
information som företaget producerar. Då det fortfarande är svårt att få avdelningen att 
visa positiva ekonomiska värden är det dock något som ligger på is. Man har inte heller 
bedrivit något samarbete med andra företag förutom konsult och tekniska specialister 
för att tillsammans arbeta med förbättringar av informationsåtervinning. 

Utveckling & planering 
Tankarna att återanvända information började planeras i slutet av nittiotalet och togs i 
bruk under 2002-2003. Innan dess var informationen strukturerad på annat sätt och 
inte kopplad till någon databas och därför svår att återanvända. Den stora dragkraften 
bakom planeringen och införandet var att man såg en möjlighet att kunna spara pengar 
på informationsåtervinning. Genom att kunna återvinna information kan man spara in 
pengar på olika processer, arbetskraft och tid. Så utgår man ifrån tankesättet med TQM 
(total quality management) där tid, pengar kvalité kan vara drivande krafter för en för-
ändring så var pengar eller rättare sagt bristen på pengar det avgörande i ABBs fall. Be-
hovet att spara in pengar gjorde att man genom att satsa på informationsåtervinning 
kunde spara in på framtida kostnader. 

Den processen där man enligt Tobias har mest att vinna är inom översättning. Då ABB 
arbetar på en internationell nivå med kunder över hela världen måste även produktin-
formationen kunna finnas tillgänglig på de flesta språk. Själva utvecklingen av informa-
tionen utvecklas och skrivs på engelska som är det officiella språket inom ABB. Tidigare 
har man varit tvungen att skicka hela den slutgiltiga publikationen till översättning även 
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om det är bara en liten del som skiljer sig mot föregående produkt. Tobias berättar att 
man fick rabatt på den del som sedan tidigare var översätt men att man ändå betalade 
stora pengar för saker som man redan hade översatt. Språket kontrolleras även en sista 
gång innan utskick hos en extern byrå för att undvika språk eller stavfel som säkrar den 
överliggande kvalitén på informationen. Målet var därför att kunna bryta ner informa-
tionen på ett sådant sätt att man enbart behöver skicka den textdel som skall översättas 
och sen kunna implementera denna del med övriga delar till en slutprodukt för att kun-
na spara in pengar. De olika moduldelarna sätts ihop till en helhet och bildar en publi-
kation och genom att enbart översätta den nya moduldelen sparas både tid och pengar. 
Att enbart skicka nya moduler på översättning är ett mål som nästan är nått idag. 

För att kunna få en så effektiv och kostnadssparande produkt som möjligt planerades 
det mycket innan själva införandet skulle bli av. Med ett företag av ABBs storleksskala 
fanns det stora mängder data som var tvungen att passa in i det nya systemet och tan-
karna hur det skulle det skulle kunna göras på bästa möjliga sätt var många. ABB valde 
en metod som heter Information Mapping (Explicon, 2005) och som utgår ifrån att man 
delar upp informationen i sju olika huvudgrupper. Meningen är att man skall dela in 
informationen i små hanterbara enheter. All information skulle även följa ett visst 
mönster med specifikt struktur, format och ordningsföljd.  Detta för att göra det hela 
lättöverskådligt. Problemet var dock att innan detta gick att genomföra helt ut och fram-
förallt hann testas så tog pengarna slut och tvingade ABB att köra igång projektet utan 
att man hade nått den planeringsnivån som var tänkt ifrån början. En del av detta var 
att man inte fullt ut hade sett över de olika klasserna som informationen skulle placeras 
i. Detta visade sig senare att informationen i vissa fal var svårplacerad och planen för 
hur sådan information skulle hanteras var inte helt genomarbetad. Detta har enligt To-
bias legat till grund för de få problem som har funnits men målen har även ändrats un-
der årets lopp i och med att marknaden ändras. För trots att testningen inte hann göras 
fullt ut, tycker Tobias att man idag är på en sådan nivå som motsvarar de tankar som 
fanns under planeringen. Skillnaden är bara att vägen dit har gått via andra vägar är vad 
som var planerat och vissa saker har fått ändras under tiden systemet har använts. Själ-
va grundtankarna står sig dock fortfarande kvar och Tobias är nöjd med systemets funk-
tion. Han tycker även att de teoretiska tankarna på hur systemet är tänkt fungera speg-
las av användningen där systemet används på ett korrekt sätt. 

På ABB har man valt att ha informatörerna nära produktutvecklingen. Detta för att man 
skall ha en möjlighet att påverka men huvudmålet är att man skall kunna leverera slut-
produkten med dokumentation utan någon större väntetid. Man hade helt enkelt inte 
råd med att låta slutkonsumenten vänta den tid det tar för att få fram produktinforma-
tionen om det inte hade skötts längs med utvecklingen. Detta ligger till grund för hur 
man arbetar idag, informatörerna arbetar ett halvt steg bakom utvecklarna för att hela 
tiden vara med och följa utvecklingen men ändå ha en viss buffert mot snabba föränd-
ringar som skulle innebära stora förändringar i informationen. Fördelen blir således att 
man arbetar med det som är aktuellt men att man förhoppningsvis spikat hur det kom-
mer att se ut. Tobias säger dock att det förekommer ändringar i och på produkten som 
resulterar i att vissa delar av deras arbete måste göras om. Därför kontrolleras texten 
igenom innan släpp så att allt stämmer överens. 
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Teknik 
ABB hade tidigt en syn på hur de ville se informationsåtervinningen går till med tydligt 
uppsatta mål och en metod att förlita sig på när de kom till informationsuppdelning. 
När det kom till hur det hela skulle fungera tekniskt blev valet XML som uppspaltnings-
språk. Detta av anledningen att det passade in på tankarna runt Information Mapping. 
Det var även en vidare utveckling av SGML som kändes lite för komplext och föråldrat. 
XML har även tagits fram för att framtidssäkra information och det är även något som 
kan vara till en framtida fördel även om man idag inte kan garantera att XML skulle 
kunna göra att all information skulle vara kompatibla med framtida system. Även om 
XML ses som framtidssäkert var det enbart en biprodukt till valet av informationsstruk-
tur. Informationen bryts idag ner baserat på användningsområde. Man siktar på att bry-
ta ner i så stora fragment eller moduler så att en modul beskriver ett förfarande t.ex. att 
byta ett däck på en bil. Det enda som skulle tas upp i den modulen är således hur ett 
däck byts och inte hur ett däck underhålls eller hur man fyller på luft i ett däck. På detta 
sätt kan man ändra på en produkts utseende eller konstruktion utan att behöva ändra 
alla saker som finns ihop med produkten som t.ex. handhavande. Dessa olika moduler 
byggs sedan samman till en fullständig publikation där modulerna skapar en helhet med 
det som finns skrivet om produkten för att kunna vara till hjälp för användarna. 

Även om användningsområdet är styrande så finns det även en liten tumregel att mellan 
en till två sidor är en bra riktlinje för hur stort ett fragment eller modul skall vara. Struk-
turen med att dela upp information med hjälp av XML möjliggör även att man om man 
behöver kan bryta loss mindre delar så som stycken eller block ner till minsta XML-
element. Detta är enligt Tobias en möjlighet som bara används i nödfall pga. att det är 
lätt att information av den storleken helt tas ur sin kontext och på så sätt kan helt ändra 
mening. Det är även svårare att bearbeta och få det funktionellt medan en till två sidor 
är en greppbar mängd som även möjliggör att man få en bra överblick och kan placera 
in modulen ihop med annan text utan att risken för kvalitén skall minska. 

XML strukturen behöver även ett gränssnitt att arbeta genom för att slippa ändra direkt 
i koden. Initialt var planen att man skulle se över en lösning där XML skulle kunna om-
vandlas direkt till färdiga publikationer. Dock så fick denna iden slopas pga. vissa be-
gränsningar med tekniken och istället valde man en att använda Adobe FrameMaker 
som editor. FrameMaker är sedan kopplad till ett databas system som heter Astoria där 
informationen sparas. FrameMaker möjliggör att man kan koppla ihop de olika modu-
lerna till en slutlig publikation. Dock så ser publikationerna olika ut baserat på i vilket 
medium det skall presenteras. Detta gör att det finns krav på modulerna ifall informa-
tionen skall användas i tryck så som en handbok eller om det skall vara del av ett digitalt 
hjälpsystem. Det finns även stora skillnader på vem informationen är riktad till. Detta 
gör att man kan tvingas ha olika moduler för information beroende på hur det är tänkt 
att användas i slutänden. En publikation med samma information kan se olika ut om 
den är tänkt att läsas på skärm eller i tryck för att den är anpassad för ändamålet. Detta 
gör att även om det är samma information i grunden så kan det krävas att man har olika 
moduler som vänder sig till olika slutmottagare av informationen. 
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Conditional text, som är en teknik eller funktion i FrameMaker, var något som Tobias 
även framhöll som mycket viktigt för att få upp företagets möjligheter att återanvända 
information och som hade höjt procentsiffran sedan det blev infört. Meningen är att 
man har ett dokument som beroende på olika faktorer så anpassar sig texten eller bil-
derna efter dessa faktorer. Detta kan röra sig om produktnamn eller logotyper där tex-
ten är den samma men skillnaden kan vara att det skiljer sig på produktnamn eller 
nummer mellan den stora och lilla roboten. Genom att tala om för programmet vilken 
produkt det gäller och att det är de faktorerna som skal styra kan texten ändras till rätt 
ändamål och man kan använda den för mer än en produkt utan att behöva göra om mo-
duler. 

När det kommer till återanvändning är det mer än text som skall återanvändas. Ett stort 
problem är hur man skall hantera bilder i ett system. Då bilder i många fall är med i 
publikationer för att visa ett handhavande eller ger mer tyngd åt ett textstycke måste 
man även ha en plan för hur man skall kunna hantera dessa. Tobias erkänner att bild-
hanteringen idag har blivit lidande och sättet man arbetar på idag har en hel del brister. 
Idag är bilderna separerade ifrån dokumentet men bilderna finns länkade till de doku-
ment där de används, bilder är sedan placerade på en server. Problemet med detta var 
att man inte hade full kontroll över bilderna och även om en publikation är gjord sparas 
inte bilden i publikationen utan är fortfarande bara en länk till bild-servern. Detta med-
för att ändras bilden på serven så ändras det i alla publikationer som använder sig av 
bilden. Bilderna är inte heller upplagda i en databas utan tilldelas ett unikt namn och 
placeras sen på serven. Detta var ett problem som man har funderat på att se över inom 
en snar framtid. ABB hade dock försökt att komma runt många av de problem som an-
nars finns vid återanvändning av bilder. Man försökte att använda sig av bildposer i så 
stor utsträckning som möjligt där bilderna är uppdelade i ett, två, tre eller A, B, C istället 
för en bild. Detta gör att man inte behöver göra om allt för att en bild är felaktig. Man 
försökte även att hitta andra lösningar till skärmdumpar eftersom det kan se olika ut på 
olika plattformar vilket kan göra det svårare för kund. Genom att visa upp bilder som 
inte stämmer överens med allas system gör att informationens kvalité försämras dvs. 
informationen har större felbild mot verkligheten. Dock så försöker man motverka detta 
genom att där det behövs användas ikoner eller liknande ifrån skärmdumpar bryts des-
sa bilder ner och enbart de aktuella ikonerna användas. Detta för att det skall vara stör-
re chans att passa mer användare och på så sätt behålla den goda kvalitén. Informatio-
nen blir även lättare att uppdatera genom att enbart en bild behöver uppdatera vid för-
ändringar istället för att tvingas att ändra även bitar som är samma som tidigare. Man 
har även försökt att inte använda sig av någon text i bilderna eftersom det är tidskrä-
vande att göra om denna text vid behov och istället satsa på bildposer med tillhörande 
text undertill för att möjliggöra så stor återanvändning som möjligt. 
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Hinder och möjligheter 
Då arbetet handlar om möjligheter och hinder att återvinning av information fanns det 
även vissa problem som inte hade enbart med tekniken eller metoderna vid informa-
tionsåtervinning utan själva programvaran. Då man har valt att använda FrameMaker 
ifrån Adobe tyckte Tobias att det hade ett användargränssnitt som gör tröskeln för att 
börja använd programmet hög. Detta leder till att det enbart är fulltidsanställda som 
använder programmet även om det hade funnits nytta av programmet för folk som arbe-
tar deltid men att inkörsnivån är för hög för att dessa skall kunna ta del av programmet. 

Tobias hade inga direkta siffror som visade på hur stor del som kan återvinnas men 
trodde att runt 30 % i genomsnitt. Detta varierade dock baserad på vilken produkt det 
gäller. Den högre återanvändningen var vid serietillverkade hårdvaruprodukter medan 
det visade sig vara svårare att återanvända sådant som tillhör mjukvaran. Detta kunde 
bero på att dessa produkter var mer specialanpassade för sitt ändamål samt att utveck-
lingen inom det området snabbare gick framåt vilket gjorde tidigare information inaktu-
ell. 

Övrigt 
Arbetet runt informationsåtervinning är något som Tobias tror kommer att öka och 
även om inte deras lösning passar alla företag så tror han även att små företag inom en 
snar framtid kommer att ha ett behov att kunna återanvända information på någon 
nivå. Det viktiga är att man inte helt fastnar på vilken teknik som finns att tillgå utan att 
man ser över sina behov och att man väljer ett tillvägagångssätt och har en plan för hur 
man vill genomföra det hela. När man har det klart kan man se över vilken teknik det 
finns som stödjer det hela. Det är dock lätt man bli för teknikinriktad när man diskute-
rar informationsåteranvändning ofta blir när man diskuterar många andra områden 
som är ligger i en nära relation med IT. Tobias tror dock att det finns ett nära samband 
mellan metod och teknik i detta fall och det ena föder den andra och att de tillsammans 
för utvecklingen framåt. Ny teknik föder nya sätt att angripa ett problem med nya meto-
der och tankar.  

Informationsåteranvändning är något som ABB har arbetat med sedan slutet på nittio-
talet och man har idag närmat sig de mål man hade satt upp då. Nästa tilltänka mål 
skulle kunna vara olika e-learning lösningar. Tobias berättar att det finns tankar att in-
kludera även böcker och annan litteratur för personer som går olika utbildningar inom 
ABB som t.ex. trainees där man i så fall skulle kunna hålla ett mer uppdaterat och färskt 
material då man har möjligheten att byta ut de delar som känns förlegade och återan-
vända resterade delar.  
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Vi diskuterade även en del runt feedback för den informationen som skickades ut, och 
självklart skulle det finnas ett intresse för att få veta mer vad folk som använder produk-
terna tycker. Men det finns även en viss tröghet inblandad och det är svårt att få folk att 
tycka till om en produkt som kanske används enbart när man söker efter ett fel. Man 
utgår helt enkelt ifrån att det är bra så länge man inte hör något. Däremot skulle det 
kunna backas in bättre lösningar för feedback i de produkter som är rent datorbaserade 
där man genom en enkel knapptryckning skulle kunna tycka till om en artikel.     

 

  

 34 



Boss Media 

Bakgrund 
Det Växjö baserade företaget Boss Media är ett internationellt erkänt företag som arbe-
tar med mjukvarulösningar inom Internetspel så som poker, casino och bingo. Sedan 
starten 1996 har man satsat på att leverera kundanpassade spelplattformar till olika de-
lar av jorden. Man levererar idag en flora av olika system och lösningar men huvuddel är 
system där man säljer produkten och ansvar för drift av systemet. Man har under ban-
derollen ”Any Game, Any Time –Anywhere” tagit fram olika lösningar för spel på olika 
plattformar; förutom genom din dator även till mobiltelefoner och handdatorer och över 
interaktiv digitaltelevision. 

För att uppnå en större insikt i hur man arbetar med information på Boss Media och 
informationsåteranvändning av fick jag möjlighet att intervjua Lars Sjögren. Lars som 
arbetar med dokumentation inom Boss Media och har varit med att ta fram arbetsme-
toder för hur arbetet skall bedrivas inom företaget.  Boss Media arbetar i stor utsträck-
ning i projektform där varje grupp är ansvariga för utvecklingen av sin egen produkt.  

Utveckling & Planering 
När det kommer till Boss Media och deras produkter så finns det flera delar som skiljer 
sig emot vanlig traditionell produktionsverksamhet. Lars förklarar att man har en pla-
nering för hur arbetet med kravspecifikationer, implementeringsmallar skall fungera 
samt hur produkterna skall testas. Dock finns det ingen direkt plan eller metod för hur 
man i skall strukturera upp information. Detta förklarar Lars med att dokumentationen 
har blivit lidande av den snabba utveckling som företaget har gjort. Att man skulle ha 
kommit in sent i IT marknaden och har därefter gjort en snabb utveckling där företaget 
har växt sig stort på en kort tid. Under denna tid har produkterna och utvecklingen legat 
i fokus och dokumentationen blivit något som man mer ser på som nödvändigt ont. Att 
det sedan har varit upp till var och en av de olika projektgrupperna att ha hand om do-
kumentationen har gjort att det i vissa fall inte har fungerat alls.  Då projektgruppernas 
fokus har legat på utveckling och inga tydliga regler satts upp för dokumentation har 
detta blivit upp till varje projektgrupp att hantera efter eget tycke.   

Lars tror inte heller att det är något som är specifikt för Boss Media utan något som är 
vanligt inom mjukvarubranschen där man kan leverera en service och inte en hel pro-
dukt. Detta är dock något som Lars tror kan bidra till en mer framtonad syn på informa-
tionsklassificering och i längden även återanvändning av information. Att man idag i de 
flesta fall behåller driften av produkten inom företaget gör att man inte behöver presen-
tera samma information utåt mot kund, som om man säljer en helt färdigpaketerad lös-
ning. Den informationen som presenteras ut kund blir istället av naturen; hur man in-
stallerar sin programvara, vad som är vad i klienten eller hur man uppdaterar sig klient. 
Denna information skiljer sig inte så mycket ifrån kund till kund och skulle vara ett po-
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tentiellt område för informationsåteranvändning enligt Lars. Istället använder man sig 
av en mer traditionell klipp-och-klistra teknik där man kopierar tidigare information 
ifrån tidigare projekt med liknande karaktär. På det stora hela såg Lars mest potential i 
att återanvända information som presenteras för slutkund. Detta kunde vara olika 
FAQ:s, information om olika utbetalningssätt så som check, bankkonto eller över PayPal 
samt handhavandet av produkterna. När det kommer till de olika systemen var dessa 
mer eller mindre så kundanpassade att information skulle vara svårt att återanvända. 

Lars tror dock att dokumenteringen och hanteringen av information är något som kom-
mer att bli allt viktigare för företaget. Att man idag behåller den stora delen av skötandet 
av produkterna inom företaget kan i framtiden övergå till att man mer säljer system som 
där det köpande företaget står för driften. Detta skulle sätta högre krav på dokumenta-
tion och i förlängningen öka Boss Medias behov av ett fungerande system för hantering 
och återanvändning av information. Detta skulle även kunna vara ett potentiellt konkur-
rensmedel; att man kan presentera strukturerad information för kunden vid köp av hela 
system. Lars sa även att man hade planer på att sälja system i mer moduler där ett före-
tag skulle kunna köpa t.ex. ett backend system och kunna knyta detta till andra av sina 
system. Då blir dokumentationen mycket viktigare än vad den är idag. 

Lars framhåller att det finns ett behov inom organisationen att kunna strukturera upp 
information för att lättare kunna hitta och använda informationen och på så sätt göra 
det till en tillgång för företaget. Att man idag är i en tidig utvecklingsprocess vad det 
gäller dokumentation och informationshantering är man mycket medveten om. Man 
tror dock att det skulle bli enklast och minst smärtsamt att låta dokumentationen sakta 
mogna in i organisationen. Idag bedrivs ett pilotprojekt där tagit fram en egen mall för 
dokumentationen och som är tänkt att användas i alla projekt. Detta är även av största 
vikt för företaget även utanför försäljning till kunder. Inom företaget idag bedrivs stora 
delar av utvecklingen av externa konsulter som enbart tillhör projektet så länge det 
drivs. När det sedan är klart är även tid inom företaget över. Detta kan medföra att det 
försvinner mycket kunskap ut ur företaget om man inte på rätt sätt kan förvalta kunska-
pen och dokumentera vad man har gjort. En riklig dokumentation skulle även ge nytt 
folk inom organisationen en chans att lättare kunna komma igång med verksamheten 
enligt Lars. En genomtänkt struktur för hur man skall hantera och klassificera infora-
tion är en av grundpelarna för att kunna återanvända information på ett effektivt sätt.  

Teknik 
Att man idag befinner sig på en mer mognadsnivå där informationshanteringen och 
återanvändningen befinner sig i sin linda kan man även se spår i den tekniska lösning 
man har valt för att hantera det hela. Istället för att bryta ner informationen i olika mo-
duler eller segment och sträva efter att ha så lite redundans i informationen som möjligt 
och samla all information på samma ställe har man idag istället valt en lösning där do-
kumentationen sparas i en separat fil för varje kund. Dessa är statiska filer som är kopp-
lade till en databas men filerna är oftast samma grundinformation som sedan har an-
passats för att passa in på den specifika kunden. Detta är mest information för slutkon-
sument med FAQ och förklaringar till olika betalsätt. 
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Idag så använder man Microsoft Word att skapa information i vilket Lars inte tycker är 
speciellt bra optimerat till att strukturera upp information utan att man skulle behöva se 
sig om efter andra lösningar som är mer lämpad för uppgiften.   

Hinder & Möjligheter  
Även om det idag inte finns någon konkret plan för hur man skall hantera information 
och återanvändning av densamma så tror Lars att det skulle vara möjligt att implemen-
tera utan stora tekniska eller organisatoriska förändringar. Den plan som är framtagen 
för hur ett arbete skall gå till rent arbetsmässigt efterföljs till stor del och om man skulle 
kunna få folk att se behovet skulle man även kunna få en motkraft mot den befintliga 
tröghet som annars kan vara ett problem vid liknande införande. Man har tidigare haft 
planer på att införskaffa ett CM (content management) system men dessa planer ligger 
fortfarande på is, dels på grund av att man inte har känt behovet samt att det idag inte 
finns den informationsmängd att motivera en sådan investering. Ett CM system skulle 
dock vara ett stort steg mot att kunna återanvända information mer effektivt.  

Lars poängtera att det troligen skiljer mycket mellan ett företag som producerar en fy-
sisk produkt mot ett företag som producerar en digital produkt eller tjänst. Då man i 
många fall kan ha behov av bilder för hur saker är kopplade och hör samman samt hur 
delar kan bytas på en fysisk produkt finns inte de kraven när man talar om en digital 
vara. Att det sedan är en digital produkt gör att man måste se det hela på ett annat sätt 
och anpassa mängden text efter att man måste läsa det på en skärm, något som många 
kan uppfatta som ansträngande. 

Men Lars tar även upp att det finns mängder av möjligheter med att ha en digital pro-
dukt. Att man kan leverera en produkt med medföljande dokumentation i ett där man 
har möjlighet att kunna ge feedback på ett enkelt sätt. 
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Informationsåteranvändning enligt Sigma 
Återanvändning av information ur ett erfarenhetsbaserat sätt att se på problematiken 
som används för att ge styrka och insikt under analysfasen.  

Bakgrund 
Då jag har haft möjligheten att undersöka hur man i olika verksamheter ser på informa-
tion och återvinning av den samma har jag skapat mig en bild av hur det fungerar ute på 
olika företag och denna bild ifrån den empiriska undersökningen ligger som grund för 
analysen För att även få en annan vinkling av området konsulterade jag Marcus Werng-
ren som jobbar på Sigma Information Design som arbetar med konsultverksamhet i det 
berörda området. Mening är att få deras rutinerade syn på området och de fyra fokus 
områdena; produkt, organisation, planering och teknik. 

Informationshantering med produkten som utgångspunkt 
Då hela arbetet har haft ett fokus område på produktinformation är det därför intres-
sant att se hur Marcus ser på produktens betydelse för information och om det är någon 
direkt skillnad mellan olika produkters information och möjligheterna att återvinna 
denna information (återvinning betyder att man tjänar både pengar och tid och ha möj-
ligheten att höja kvalitén). Marcus framhåller produktens vikt vid informations hanter-
ing och att man får anpassa sitt sätt att se på återvinning av information delvis beroende 
på produkten. Produkten är i många fall en av de viktigaste delarna för hur man skall 
strukturera upp informationen; tillsammans med tilltänkt kund, målgrupp samt infor-
mationens användningsområde. 

Har man en produkt som är av en mer komplex natur som i många fall skiljer sig i mel-
lan kund A till kund B har man ett behov av att kunna anpassa informationen till den 
specifika produkten för att kunna presentera en publikation som har hög kvalité dvs. att 
det som står stämmer med produkten. När det handlar om sådana komplexa program 
kan det därför finnas ett större behov av att kunna strukturera och bryta upp informa-
tionen för att återvinna vissa delar. Detta till skillnad ifrån en produkt där alla kunder 
har en mycket snarlik produkt där man mer eller mindre kan återanvända informatio-
nen rakt av; man har inte behovet av att strukturera upp efter mer specifikt anpassad 
data. 

Så egentligen är det en skillnad mellan att ha en produkt som kan presenteras på många 
olika sätt eller en produkt som är väldigt homogen. Hur långt det är i mellan olika pro-
duktserier kan även det spela en stor roll. Har man en produkt som man kör under en 
kort tid kan även en homogen produktskala ha ett stort behov av en hård informations-
klassificering. Ett exempel kan vara mobiltelefoner där en modell är aktuell i ett par 
månader för att sedan arbeta vidare med nästa modell. Även om alla telefoner i samma 
modell ser ut och fungerar på samma sätt kan man ha ett behov av att göra en mer 
strukturerad uppdelning eftersom man då kan återvinna större delar till efterföljande 
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modell. Det som gör återanvändningen då är inte frågan om kostanden att skriva infor-
mationen utan tiden. Man har inte den tid det tar att ta fram dokumentationen ifrån 
grunden eftersom man inte kan leverera produkten utan informationen men man har 
inte heller tiden att låta produkten vänta på att lanseras. Även vilken nivå som kundan-
passningen ligger på spelar roll då det kan vara av ett större behov av att göra en mer 
finfördelad uppdelning av informationen om anpassningen är genomgående i hela pro-
dukten än om det enbart än någon del som är anpassad och då skall brytas ut ifrån hu-
vuddelen. 

Produkter kan även skilja sig ifrån att vara indelade i serietillverkade eller specialanpas-
sade för kund till att vara i fysiskt eller digitalt format. Något som enligt Marcus inte 
behöver ha så stor betydelse i sig utan att det mer skiljer mellan produkterna i sig och 
målgruppen framför att om att det är en digital eller fysisk produkt. Skillnaden skulle 
dock ligga i mognad och tankesätt där man har lättare att kunna göra en analys av en 
fysisk produkt och att det kommer mer naturligt att dela produkten i olika delar. En di-
gital produkt kan vara svårare att tänka på det sättet. Det kan även skilja sig i vem in-
formationen riktar sig till och vad man vill förmedla med texten. Då man i många fall 
kan hitta information hur en fysisk produkt är uppbyggd och hur den skall servas så 
kanske det inte blir lika naturlig med en digital produkt där man kan ha andra informa-
tionsbehov eller krav. Därför är även målgruppen viktig att beakta när man skapar in-
formation så att man lägger det på en sådan nivå att man kan återvinna informationen 
och att den fortfarande är funktionell för slutanvändaren. Hur information för hur en 
mjukvara fungerar varierar självklart mellan om det är en vanlig slutanvändare eller om 
det är en programmerare som skall vidareutveckla produkten som tar del av informa-
tionen. Det är även viktigt att veta i vilket medium som informationen är tänkt att pre-
senteras i eftersom man då har en möjlighet att kunna optimera för den tilltänka pre-
sentations form, även om det bästa vore om informationen skulle kunna användas på en 
mediumoberoende nivå. 

Har man en noga genomarbetad produktbeskrivning som stämmer överens med pro-
dukten och som gör att kunden kan få ut maximalt av sin produkt så ökar informationen 
även produktens mervärde. Detta kan vara genom att man vet hur man skall serva en 
maskin vilket gör att man kan ha den i drift längre tid och på så sätt tjäna mer pengar. 
Det gör även att man ha ett mer positivt intryck av produkten som kan leda till mer be-
ställningar i framtiden. Detta till skillnad mot t.ex. en handbok där informationen inte 
alls stämmer överens och drar ner hela känslan för produkten. 

Organisatoriska aspekter på informationshantering 
De organisatoriska aspekterna på informationshantering är något som kanske inte alltid 
är det området som belyses först när man tänker på ämnesområdet. Men Marcus hade 
dock ett par tankar vad det gäller organisationens betydelse. Först och främst så finns 
det alltid ett behov som styr och som hör samman med organisationen och hur man 
skall välja att lägga upp det hela. Har man ett företag som är känsligt för tidsfördröj-
ningar kan det vara svårt att inte ha ett samarbete mellan utveckling och informations-
avdelningar eftersom man inte har tid att invänta publikationer till produkterna. Därför 
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tror Marcus att det vore bäst att ha ett kontinuerligt samarbete mellan de olika avdel-
ningarna även om men att man inte är en del av utvecklingsavdelningen. Tar men del av 
utvecklingen skulle informationsfolket kunna ha möjlighet att bidra med sin erfarenhet 
och kunna påverka saker som i framtiden kan förbättra användarvänligheten och möj-
liggöra bättre förhållande för återvinning, saker som kanske inte utvecklingsavdelning-
en reflekterar över. Att ha någon person som har ett mer gränsöverskridande ansvar 
skulle även vara av stort värde då man mer kan vara med att påverka.  

På det hela taget tror inte Marcus att organisationen har en avgörande roll utan att man 
kan uppnå bra informationsåteranvändning ändå. Dock upplagt för mer problem med 
en strulig organisation än med en bra organisation då man kan andra problem med det 
första (ansvarsområden, arbetstilldelning, kommunikation etc.). Oavsett i vilken grad 
man har tänkt införa informationsåteranvändning så bör man se över sitt behov då det i 
de flesta fall finns något användningsområde där en återvinning skulle kunna öppna nya 
möjligheter för företagen; genom ökad kvalité eller sparad tid och pengar. 

När man utvecklar en ny produkt brukar många olika saker spela in för hur produkten 
skall vara. Oftast är inte möjligheterna att återanvända komponenter eller information 
den faktorn som styr hur produkten skall se ut men har man det med i ett tidigt skede så 
underlättar det framtida produktioner, dokumentation och informationsklassificering.   

Förutom att produkten har en mycket viktigt roll i det hela så spelar även vilken mål-
grupp som informationen är tänkt att nå. Då inte all information är för slutkund pekar 
Marcus på att man oftast har mycket hårdare krav på information som skall nå en ex-
tern målgrupp mot information som skall användas inom företaget där informationen 
inte behöver hålla samma nivå eller vara lika genomarbetad då man oftast är inarbetad 
med användningsområdet och processerna samt är mer toleranta för felaktigheter. Men 
att strukturera upp information som enbart skall användas internt kan även vara av stor 
vikt när man arbetar med komplexa saker eller där användarna sitter på mycket infor-
mation och kunskap. Genom att få ner denna information och få in det i systemet för-
svinner det inte ut även om personerna som arbetar med det inte längre finns kvar inom 
organisationen. 

Planering för informationsåteranvändning 
Var man befinner sig utvecklingsmässigt kan även det spela en stor roll. Befinner man 
sig i en organisationssituation med utveckling som befinner sig i utvecklings framkant 
kan det vara svårt eftersom man bryter ny mark och inte kan lära sig av tidigare misstag 
utan får skaffa sig sina egna och dra nytta av den kunskap dessa för med sig. Att ha en 
plan att arbeta efter är dock inte något som är negativt. Att sätta upp ett par möjliga mål 
och ha lite framskridna visioner ger något att utvecklas emot istället för att man nöjer 
sig med hur det är nu och bli stående i utvecklingen. Man skall dock inte ha för tydliga 
planer utan ges utrymme att ändra, växa och utvecklas utan att planerna skall ses som 
ett hinder. Marcus ser inte heller någon skillnad på om det är återanvändning av pro-
duktinformation, kod eller designinformation utan tycker att tankarna är de samma.  
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Marcus tycker att man till en början skall känna sig för att få en känsla för den egna 
verksamheten och när man har det se sig om efter hur andra har gjort och av dessa in-
tryck plocka ihop en lösning som man tror passar in på sin egen verksamhet. Mankan 
man lära sig av andra företag; för även om många företag tror de är unika så brukar det 
inte vara så stora skillnader. Att man sen i den egna verksamheten använder sig av egna 
framtagna mallar och standarder för hur information skall se ut. Dock kan man få ta 
hänsyn till vissa externa standarder om hur informationen skall se ut som t.ex. ISO 
standarder eller uppsatta standarder inom flygplansindustrin. Om man väljer att inte 
följa dessa standarder så i alla fall ha en plan och möjlighet att överföra informationen 
till den tilltänkta standarden. 

Har man en tydlig planering och syn på området ger man skribenten en grund och rikt-
linjer för hur informationen kan tänkas se ut vilket medför att man kan presentera en 
slutlig publikation som ser homogen ut även om det är flera olika skribenter som ligger 
bakom den. För att kunna underlätta något sådant skall man stäva efter singel source; 
att en information enbart sparas på ett ställe och inte har information utspridd över hela 
organisationen. Men detta tankesätt kan man genomföra en ändring som sen slås ut på 
alla produkter som är berörda. Detta gör att man slipper att ändra ett fel på alla produk-
ter som använder sig av detta stycke. Man använder sig även av texter som man har haft 
möjlighet att arbeta igenom och på så sätt minskar risken för fel. 

Att ha en struktur och ett moduluppdelat sätt att hantera information är även ett kon-
kurrensverktyg då man har möjlighet att ha flera personer som arbetar med en produkt 
ifrån olika håll och skapa information på ett sätt som annars vore omöjligt. Detta gör att 
man kan spara tid men även pengar på översättning eftersom man enbart behöver 
skicka iväg den aktuella modulen för översättning och då tjäna in på att man slipper 
översätta saker som inte har ändrats.  

När det kommer till modulernas storlek så finns det inget generellt svar på hur stora 
dessa skall vara utan det skiljer ifrån företag till företag, produkt till produkt. Marcus 
tyckte dock att man skulle kunna tänka i banorna runt minsta bytbara del i en produkt. 
Det kan t.ex. vara ett kontrollkort och då finns det ingen mening att ta upp information 
om hur man byter delar på detta kort eftersom man kommer att byta hela kortet om det 
skulle gå sönder. Om man sätter tydliga gränser är det lättare att tänka på hur man skall 
återvinna och strukturera informationen för att det är trots allt en person som kommer 
att skriva informationen och kontrollera vad som går att återanvända och man bör där-
för lägga informationsstorleken därefter. 

Tekniks betydelse  
Tekniken har en stor betydelse när det kommer till informationshantering. Utan en tek-
nik som stödjer ens tankar skulle det bli allt för komplext och svårhanterbart att arbeta 
med den mängd information som många företag idag brottas med. Dock så skall man 
inte se teknikens möjlighet i första han utan låta företagets behov och tankar styra och 
sen hitta en teknisk lösning som stödjer dessa. På så sätt får man likt informationshan-
teringsmodeller en lösning som passar företaget och dess behov. Idag finns det tekniska 
möjligheter att bryta ner information i mycket små moduler men risken är överhängan-
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de att det bli tungrott och inte hanterbart vilket motarbetar avsikten med systemet. Så 
de hinder Marcus ser med tekniska lösningar har mer att göra med prestanda. Dock så 
finner han ingen mening med att bryta ner informationen i så små delar då risken är 
överhängande att informationen tas ur sin kontext och beroende på tid och arbetsinsats 
i slutänden kostar mer än det smakar.  

När det kommer till bildhantering så tycker Marcus att man åter igen skall tänka på 
singel source och plocka ut bilderna ur dokumenten för att ha möjlighet att ändra och 
sen slå ut de nya ändringarna på alla berörda publikationer. Han förklarar även att man 
måste ha någon form av spårningsmöjligheter så att man kan gå tillbaka och se vilken 
information man skickade ut för låt säga ett år sedan. Genom att man tar ett snapshot 
”fryser” man en tilltänkt publikation så den sparas som den är och de ändringar som 
görs påverkar inte denna publikation. Han rekommenderar även att ha ett system där 
information aldrig tas bort utan att man sparar all gammal information och den nya 
med förändringar sparas som en ny modul, allt för att ha möjlighet att gå tillbaka och se 
vad som stod tidigare etc.   

Den tekniska lösningen behöver inte vara så avancerad för att hjälpa företaget med att 
återanvända information och kan i vissa fall rent hypotetiskt uppväga en dålig planering 
eller organisatoriska problem. Några garantier kan dock inte ges.   
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Analys 

Kapitlets syfte är att ut efter den empiriska studien kunna plocka ut delar av under-
sökningen som studeras närmare. Dessa delar jämförs mellan företagen och teorin för 
att kunna resultera potentiella faktorer som påverkar återanvändning av informa-
tion.   

Empirin har varit den drivande delen i denna uppsats och har resulterat i olika delom-
råden som har växt fram under arbetets gång och som har blivit de vinklingar som an-
vänts under analysdelen. Den empiriska undersökningen har resulterat i möjliga hinder 
och möjligheter som kommer att analyseras i efterföljande kapitel. Det handlar om en 
undersökande studie för möjliga hinder och möjligheter och kommer att betrakta de 
faktorer jag hittar som potentiella för återanvändning. Dessa potentiella faktorer kom-
mer att betraktas som sanning om det finns en teoretisk studie som visar på samma el-
ler liknande resultat. 

Resultatet ifrån den empiriska studien bryts ner i delar och jämförs, med varandra och 
med teorin.  

Organisationsanalys 
Den organisatoriska faktorn har varit framstående under den empiriska studien och 
visar båda på skillnader och vissa likheter mellan företagen som påverkar återan-
vändningen av information. Atlas Copco har en organisation med avstånd mellan av-
delningarna och där helhetssyn saknas. ABB arbetar nära mellan utveckling och do-
kumentation och har en organisatorisk helhetssyn var det gäller återanvändning. 
Boss arbetar i projektgrupper med intern dokumentation.  

Har den organisatoriska delen någon betydelse för informationsåteranvändning? Skall 
man tro tidigare studier så har det en viktig betydelse för hur arbetet skall fungera. Både 
Griss (1993) och Lynex & Layzell (1998) pekar tydligt ut den organisatoriska delen som 
viktig för att lyckas med att nå en bra informationsåtervinning. Att man inte skall foku-
sera enbart på de tekniska delarna utan måste se till helheten där organisationen är en 
stor del för att kunna nå maximalt resultat med sitt återanvändande. Det är även något 
som jag även har reflekterat över under min empiriska studie och har valt organisatio-
nen som ett av analysområdena. Ett viktigt område då organisationen är grunden för 
produkten och mycket av informationens vagga; organisationen är helt enkelt kroppen 
där allt utgår ifrån och ett bra ställe att börja sin analys på. De organisatoriska fak-
torerna är intressanta, Griss (1993, s. 555) beskriver det som ”While there are many 
opportunities to inject new technology, the nontechnical issues need to be addressed 
before this technology can be effective.” 
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Jämförelse 
Något som blev tydligt under den empiriska studien var hur olika organisationer betrak-
tar informationshanteringen och återvinningen. Tittar man på Atlas Copco (som kom-
mer att förkortas till Atlas hädanefter) som har en organisation där man har valt att läg-
ga in informationshanteringen långt bak i ledet när produkten är klar. För mig säger det 
att man inte ser informationshanteringsavdelningen som en lika viktig del som utveck-
lingen och att man på ett vis bortser från möjligheterna som de har med återvinning. 
Genom att få en färdig produkt har man fördelarna att inget ändras så man kan skapa 
information som den skall vara utan att behöva tänka på att det kan bli förändringar. 
Men det är även ett stort problem, inte ett hinder utan mer ett missat tillfälle till en möj-
lighet, där man inte utnyttjar den kunskap som finns hos informatörsmänniskorna un-
der utvecklingen. Hade man kört på ett närmare samarbete, inte bara mellan utveckling 
och informatör utan även mellan de två olika informatörsgrupperna hade man kunnat 
utbyta information och lära sig av varandra. Det skulle på sikt kunna underlätta infor-
mationshanteringen. 

På ABB är det tvärt om; där har man ett nära samarbete med utvecklingsavdelningen 
vilket gör att de har en mycket större möjlighet att påverka informationen under utveck-
lingen. Att man har valt arbeta på detta sätt skulle vara för att man inte ha någon möj-
lighet att vänta på att informationen skall vara klar utan försöker ha så kort avstånd 
mellan produktionsslut tills informationen skall vara klar för att minska tiden tills man 
kan exportera produkten. Något som jag tror skulle vara viktigt för alla företag. Mindre 
tid betyder mindre lager samt att produkten inte har samma risk att bli påverkad av 
trend skillnader.  

Boss Media (Boss härifrån) har till skillnad ifrån de andra två ingen avdelning som är 
ansvarig för informationen utan den dokumentationen som görs tas fram i den projekt-
grupp som arbetar med utveckling av en produkt. På det sättet får man en utveckling 
där informationen och projektutvecklingen mer eller mindre går eller kan gå hand i 
hand, kan till och med vara samma person. För som det ser ut idag så är det upp till 
gruppen om och hur mycket man vill dokumentera. Samma problem här som på Atlas 
fast på ett annat plan, eftersom man enbart producerar informationen i en projektgrupp 
sprids inte informationen till resterade projektgrupper och man lär sig därför inte av 
varandra. Det skulle kunna lösas genom att man har välstrukturerade informationska-
naler för att möjliggöra utbyte av kunskap, då de personer som arbetar med det har stor 
kunskap i ämnet   

Återanvändning i fokus 
De tre företagen har helt olika sätt att hantera informationsåtervinning; ifrån Atlas där 
det mer vuxit fram till ABB som har planerat införandet noggrant till Boss som är mer i 
startgroparna för att se över vilka möjligheter som finns för att realisera ett system för 
att återanvända information. På Boss skiljer sig behovet till en viss del ifrån de övriga 
två och man har mer ett behov av att sätta upp klara regler för hur man skall producera 
information innan man bli lika beroende av att kunna återvinna information. 

 44 



Att man ser olika på informationsåtervinning är klart men vad har synen för betydelse 
för själva hanteringen? Jag skulle våga säga att den har en stor betydelse. Både Griss 
(1993)och Boudreau & Robey (1999) tar upp liknande problem där de fastslår att ett 
effektivt arbete med återanvändning kräver att man har en organisation där man ser 
lika på återvinning, inte en process i ledet utan som en del av helheten som skall påver-
ka alla delar för att kunna vara så effektivt som möjligt. Det är därför inte optimalt att 
ha långa avstånd emellan olika avdelningar utan man skall sträva efter en gemensam 
syn på återvinning som koncept för att få maximal effekt. Att man på Atlas lägger ner 
stor del av sin tid på att ”jaga” information ifrån andra avdelningar är ett av de konkreta 
problemen som uppkommer när man har en organisation där avdelningarna är långt 
ifrån varandra. Här tycker jag att ABB har lyckats mycket bra eftersom man har skapat 
en helhetssyn på återanvändning där man har insett hur viktigt samarbetet mellan före-
tagets olika delar är viktigt för att nå ett bra resultat. Man arbetar närmare mellan av-
delningarna och slipper problemet med att ”jaga” information då man på ett naturligare 
sätt tar del av den i och med att den är ett nära samarbete mellan de olika avdelningar-
na. 

När jag frågade Marcus hur de olika avdelningarna skulle förhålla sig till varandra sa 
han att den troligen bästa lösningen vore att ha ett nära samarbete men nära kontakt 
men där personen som arbetet med systemet inte är en del av utvecklingsavdelning. Ett 
arbeta nära ett projekt en längre tid kan göra att man får svårt att tänka utanför de an-
givna ramarna och förlorar den objektivitet som man har i början av ett projekt. Detta 
stöder därför ABBs val av organisations modell. Detta vore därför något att betrakta för 
Boss som befinner sig i ett tidigt skede och fortfarande att möjligheterna att forma på 
vilken nivå informatörspersonalen lägger sig. Då man arbetar i projektform kan det där-
för vara bra att inte ha informatören direkt med i projektgruppen men att han har insyn 
och följer utvecklingen på ett nära håll. Atlas har valt att dela på sina två informations-
avdelningar efter vad för produkter man arbetar efter, jag hade hellre sett ett ökar sam-
arbetet mellan dessa avdelningar. Även om produkterna och produktinformationen går 
att återanvända över gränserna så handlar det även om kunskaps och erfarenhetsutbyte 
som går förlorat. Hade man istället valt att samköra hade man kunna lära av misstag 
inom organisationen men även kunnat påverka resterade organisationen på ett bredare 
plan att se möjligheter med återanvändning. 

ABBs lösning kommer uppifrån och är riktad till hela organisationen medan man på 
Atlas mer har blivit en del som har växt fram ur organisationen och därför inte fått 
samma övergripande slagkraft. Där ABBs lösning kommer ovanifrån kommer Atlas mer 
ifrån de egna leden. När det kommer till stora organisatoriska förändringar kan det vara 
svårt att göra något på avdelningsnivå utan det krävs oftast beslut ovanifrån. Poulin 
hårdrar det hela i Reuse: Been there done that (1999) där han utgår ifrån att återan-
vändningen måste vara förankrat högt upp och genomsyrsa hela organisationen för att 
kunna få ett effektivt användande och undvika att få en icke fungerande återvändning.  

När det kommer till Boss är deras läge helt annorlunda då man idag inte ha något sy-
stem för informationsåteranvändning men även bristande när det gäller hantering av 
information. Boudreau & Robey (1999) samt Freeman & Diaz (1987) talar om vikten av 
att kunna vidga och anpassa organisationen för den nya teknologin och att man måste 
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ändra affärsprocesser för att få ut maximalt. Lars på Boss motstrider detta i sitt uttalan-
de där han uttrycker det att man inte tror att man behöver genomföra några stora orga-
nisatoriska skillnader för att anpassa sig till ett system för informationsåteranvändning. 
Jag har under mina studier sett skillnaden mellan ett system som är förankrat ifrån top-
pen mot ett som inte är det och det finns helt klart stora möjligheter att vinna om man 
får en homogen lösning som är organisatoriskt heltäckande; mer och bättre utnyttjande 
av kunskap samt enklare och effektivare skapande av information. Dock tycker jag att de 
teoretiska grunderna här är lite felvisande då Atlas ändå visar upp en fungerande orga-
nisationsmodell där återanvändningen faktiskt fungerar trots att det inte är implemen-
terat i hela företaget och inte utnyttjar sina möjligheter till max. 

Då man idag arbetar i projektform inom Boss borde det vara lättare att förändra organi-
sationen i dessa mindre grupper än i en mer strikt avdelningsinriktad organisation så 
som Atlas och ABB där det krävs mer och större förändringar vilket Griss (1993) visar 
på. Därför kan man se det som en fördel att man idag har en relativt flexibel organisa-
tion med projektgrupper som man på ett lättare sätt kan hantera och utveckla för att nå 
bättre resultat. Organisationen är så pass inkörd att den klarar av förändringar utan att 
vara inkörd på gamla spår. Har man rätt blandning av folk kan en projektgrupp prestera 
mycket och är troligen lämpligt för denna typ av arbete.   

Då man utgick ifrån de kunskaperna man hade inom Atlas och byggde vidare på det ut-
förde man större studier inom ABB för att öka sina kunskaper och underlätta vid reali-
seringen. Därför är det viktigt för Boss att man ser över sin organisation och hur den 
skall hantera ett eventuellt informationsåtervinningssystem. Företagets grundläggande 
kunskap inom området och arbetet med informationsåteranvändning har även det be-
tydelse för realiseringen av informationsåteranvändningssystem inom företaget. (Lynex 
& Layzell) Jag tycker att Boss har utvecklats så fort att man inte har haft en möjlighet att 
stanna och reflektera över läget och inse sina behov. Att få en fungerade lösning kräver 
tid och kunskap, även om sin organisation vilket jag tror att Boss nu har vilket gör att 
man kan vara mogen för att införa återanvändning.  

Management  
Flödet av information genom företagets olika system och organisationsdelar är även det 
en viktig del för att kunna återvinna information. Information bör administreras cent-
ralt och följa de uppsatta standarder för hur informationen skall vara formad för att 
kunna användas över hela organisationen. Det är därför viktigt att man har tydligt upp-
satta standarder för hur information skall se ut, vara uppdelad samt vilka krav det skall 
vara på innehållet. Detta för att det annars kan vara svårt att få information att passa 
tillsammans vilket gör att man kan återvinna mindre. Utan uppsatta standarder kan det 
även bli problem med terminologin vilket kan leda till kommunikationsproblem och 
missuppfattningar. (Yglesias, 1993) 

Likt en duktig coach som styr och bestämmer men även vägleder och samlar sitt lag kan 
den som är ansvarig för dokumentationen styra återanvändningen. Att ha någon som är 
samordnare och kan se en större helhet och vara som en länk emellan de olika leden är 
något som även Marcus tar upp som en viktig del i en fungerade organisation. Även om 
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det på många sätt har skiljt mellan de olika företag jag har gjort min empiriska studie på 
så är detta något som har varit en gemensam nämnare. Att man både ABB och Atlas 
hade en ansvarig för återanvändandet även om de hade olika kontakt med de andra av-
delningarna. Denna person är viktig för att samordna informationen och avdelningarna, 
att vara den del som är med och påverkar utvecklingen ovanifrån men även som brygga 
mellan olika avdelningar eller projekt. På Boss var Lars den som var ansvarig för infor-
mationen och då även skulle kunna vara den naturliga lösningen vid ett eventuellt infö-
rande. Dessa personer är viktiga för företagets utveckling inom återanvändning och 
måste därför vara drivande och ha kunskap och insikt för att ha möjlighet att styra ut-
vecklingen på bästa sätt. Erfarenhet inom ämnet är av stor vikt för att se samband, man 
har då en möjlighet att utnyttja möjligheterna maximalt.  

En organisations uppbyggnad bestämmer om informationsåtervinningen skall lyckas 
eller gå helt i sank. Både den hierarkiska strukturen och geografiska läget är viktigt för 
att bygga ett starkt samarbete, något som kan störas av småsaker som att man sitter på 
olika ställen vilket inte borde vara något problem för företagen i undersökningen. För 
att förhindra detta skall man satsa på att ha en överordnad som hanterar kontakten 
mellan olika avdelningar och kan placera de personer som mer aktivt arbetar med åter-
användning på de ställen där de kan göra mest nytta i organisationen. (Poulin ,1999). 
Information är en tillgång för företaget och bör betraktas därefter, med någon som är 
direkt ansvarig för att informationen används på rätt sätt. 

Hinder och möjligheter 
Marcus Werngren på Sigma och Poulins (1999) tankar går isär när det kommer till or-
ganisationens betydelse. Då Poulin framhåller att en välfungerande organisation där 
tankarna är väl rotade är ett måste för att få det hela att fungera. Marcus tycker att så 
länge organisationen inte är helt strulig så har uppbyggnaden av den ingen större bety-
delse. Jag måste nog lägga mig mitt i mellan. Jag tycker att man ser ett mer genomarbe-
tat och mer välfungerande system där man tar vara på möjligheterna på ett bättre sätt 
inom den organisationen som har valt att följa en modell för att anpassa organisationen 
efter återvinning. Men där organisationen är mindre anpassad, så som i Atlas fall tycker 
jag ändå det fungerar på en sådan nivå att det är full användbart och bidrar med mycket 
men att det finns många delar där möjligheter finns men som inte utnyttjas till fullo vil-
ket självfallet det inte är för sent att ändra. Skapar man ett närmare samarbete finns det 
tid och kunskap att tjäna. 

Den empiriska studien visar på att det finns många möjligheter men även hinder som 
man direkt kan knyta till organisationen. Långa avstånd mellan utveckling och informa-
törer där inget samarbete finns är ett hinder på så sätt att det kommer att ta längre tid 
att få fram produktinformationen eftersom den inte kan börja arbetas med förrän pro-
dukten är klar. På så sätt förlorar man både den kunskap som informatören kan sitta 
inne med som skulle ha kunnat vara till hjälp under utvecklingen. Ett närmare samarbe-
te mellan dessa avdelningar ökar kunskapen i båda leden genom utbyte av tidigare kun-
skap men man kan även behöva göra om viss information då produkten fortfarande är 
under utveckling. 
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Själva organisationens medvetande att man skall ha ett överliggande återanvändnings-
tankesätt är en fin tanke men som jag tror kan vara svår att applicera på en organisation 
som redan rullar, då man troligen skulle behöva ändra på saker som idag fungerar bra 
utan att man inför återanvändningstänkandet på alla led. Att både de ekonomiska kra-
ven samt företagskulturen och den tröghet som kommer med det kan försvåra införan-
det. Griss (1993) tar upp att anställda i många fall har en viss skepsis mot nya lösningar 
som ändrar deras sätt och arbeta och inte ser återvinningens fulla möjligheter. För att 
överkomma detta måste man visa på hur det kan förändra, inte enbart på företagsnivå, 
utan även för den anställde som person. Man måste sträva efter att ändra de anställdas 
inställning och få dem att tro på den nya lösningen, något som kan hjälpas genom ut-
bildning, visa på tidigare fördelar och försöka bygga upp en trovärdighet hos användar-
na. Så att de anställda själva ser möjligheterna och fördelarna både för företaget men 
även för deras egen arbetssituation.  

Prieto-Diaz (1991) sammanfattar det hela med att säga att en organisation skall vara 
stabil där samma struktur skall stödja var del av återanvändningen men även flexibel så 
att systemet och personerna i det kan ändras utan att medföra några större problem för 
helheten. Organisationen skall även bidra med en sådan miljö som möjliggör återan-
vändning och som har stöd för att den skall kunna växa och utvecklas utan att man för-
lorar den praktiska nyttan eller att systemet blir ineffektivt, komplext eller ekonomisk 
börda. 

Att genomföra förändringar i system så är så pass inkörda är självfallet svårt men jag 
tror att Atlas har mycket att vinna på att minska ner klyftorna mellan de olika avdel-
ningarna. Att utnyttja kunskapen på ett bättre sätt samt få ett närmare samarbete som 
medför att man även får effektivare informationskanaler så att man slipper ”jaga” in-
formation. Att genomföra organisatorisk revolt känns inte alls som ett alternativ då sy-
stem man använder idag fungerar och stödjer organisationen på ett bra sätt. Att införa 
ett system för återanvändning är inte riskfritt och att laga något som inte är trasigt kan 
vara riskabelt. För även om det finns en bättre lösning så kanske det inte är organisato-
riskt, tidsmässigt eller ekonomiskt hållbart. ABBs modell är mer genomarbetad vilket 
ger mindre förändringsmöjligheter. Som det ser ut idag ser det ut som att de har mins-
kat ner på organisatoriska hinder och utnyttjat möjligheterna på ett bra sätt. Frågan är 
dock hur organisationen skulle påverkas vid stora förändringar, om den är tillräckligt 
flexibel eller om det skulle uppstå stora problem. Något som man enbart kan spekulera 
i.  

Boss organisation har en bra grund att bygga vidare på med en flexibel gruppering där 
man även ser möjligheter för samarbete även om det idag kan ses som lite för slutet. Att 
man har någon som blir samordnare kan visa sig viktigt för att få samarbetet att fungera 
mellan de olika grupperna för att utnyttja informationen och kunskaperna till det fullas-
te.  Man bör se över organisationen för at bejaka de möjligheter som finns med återan-
vändning och hitta en lösning som passar organisationen.  
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Planeringsanalys 
Det har visat sig varit stor skillnad mellan företagen i studien vad det gäller planering 
och målbilder och den visar på intressanta skillnader. ABB har en välarbetad plan för 
införandet men även för framtiden. Atlas har inga utsatta mål utan har låtigt det sagt 
växa fram. Boss befinner sig i planeringsstadiet av återanvändning. 

Genom att planera för återvinning har man möjlighet att leverera mer produkter med 
mer funktioner till ett mindre pris på kortare tid. Dessutom till en högre kvalité med 
färre fel och brister. (Poulin, 1999) Planering är således något som är viktigt för att kun-
na återanvända information på ett bra och effektivt sätt. Likt organisationsstrukturen så 
skiljer sig planeringen mellan de olika företagen en hel del. Där man inom ABB har en 
omfattande planering på vad som skall hanteras och hur det skall hanteras redan innan 
implementeringen medan man på Atlas mer valde att låta det växa fram ifrån informa-
tionshantering när man kände att behovet uppkom. Två olika vägar att gå där Boss Me-
dia inför ett vägval, om man skall införa och planera införandet på bred front eller om 
man sakta skall låta det växa in i organisationen. Något som är viktigt att se här som 
teorin ger mig rätt på är att det inte finns en universallösning för alla företag. Att man 
utgår ifrån sin egen verksamhet och analysera efter den för att nå en lösning som läm-
par sig den specifika organisationen. (Frakes, 1994) 

Valet mellan två olika vägarna är även baserat på helt olika behov. Där ABB hade ett 
ekonomiskt hot som sökte en lösning som man fann i att återvinna information såg At-
las mer en möjlighet att kunna öka sin kvalité och kunna expotera mer produkter. Detta 
är grundläggande faktorer som jag tror kan vara viktigt för hur man väljer att lägga upp 
sin plan för återanvändning av information. Utgår man ifrån att minska utgifterna har 
man mål och planer baserat på det medan behov av att minska tidsaspekten har andra 
mål där den ekonomiska delen inte är lika drivande. ABB och Atlas spelar alltså inte ef-
ter samma spelregler. Ett företag som strävar efter att få ut de möjligheter som informa-
tionsåtervinning ger måste se över målen för organisationen och hur dessa skall nås vil-
ket kan vara omöjligt utan en välarbetad plan och realisering. (Holibaugh, Cohen, Kang, 
Peterson, 1989) 

Målbild  
För Boss skulle nog möjligheten att spara in pengar självfallet vara intressant men kvali-
té eller tid skulle vara större drivkrafter beroende på att man har ett sådant arbetsområ-
de där utvecklingen kan var mycket snabb och förändringar och uppdateringar hela ti-
den är aktuella. Marcus bild av planering där man skall sätta upp mål för att ha något att 
sikta mot, som även ger utrymme för flexibilitet i lösningarna känns helt rätt. Även om 
det inte var en del av ABBs plan blev det för dem en nödvändighet att ändra vägen till 
målen under resans gång beroende på marknadsutvecklingar och att man helt enkelt 
har valt vägar som inte lämpar sig. Likt organisationen så skiljer det även runt planering 
mellan Atlas som istället för att ha planer att sträva efter mer eller mindre har utvecklats 
efter behovet på samma sätt som de gjorde organisatoriskt. Att man istället för uppsatta 
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framtida mål mer ser på dagens situation de behov som finns nu. Detta har medfört att 
man har en lösning som fungerar idag men kanske inte imorgon. Man har inte på sam-
ma sätt om ABB tvingats till en drastisk förändring och därför fanns inte samma krav på 
planering för att få lösningen att passa in. Men likt att uppsatta mål gör att man ha nå-
got att sträva mot vore det logiska att bristen av framtidsplaner göra att man lätt stan-
nar i sin utveckling utan att veta åt vilket håll man skall utvecklas. Utvecklas man inte så 
kommer man för eller senare efter och går miste om andra möjligheter. Detta tycker jag 
Frakes beskriver bra i Success factors of systematic reuse (1994) där han beskriver att 
implementera ett system för återanvändning kan vara problematiskt och riskfyllt men 
att inte göra det medför även det risker. Genomför man inte förändringar lämnar man 
vägen öppen för konkurrerande företag att ta chansen att ta över marknaden. Stannar 
man i utvecklingen ger man helt enkelt konkurrenter en möjlighet att komma igen. Nu 
vet jag att man konkurrerar med andra medel än återanvändning av information men 
bra information höjer mervärdet hos en slutprodukt och kan man leverera kvalitativa 
informationspublikationer ökar man sina chanser.    

Därför ser jag detta som ett viktigt steg för Boss som inte har tagit steget till att realisera 
återvinningen i koncernen, att man ser över vilka mål man har för framtiden och även 
vilka möjliga vägar det finns för att nå dit. Att man ser dessa mål som riktmärken men 
att man skall ha möjlighet att kunna ändra på dessa mål om de visar sig vara felaktiga 
eller att man får nya mål som passar bättre in på organisationen ut efter att den utveck-
las. Man arbetar i en bransch där förutsättningar och mål kan ändras snabbt vilket 
självklart påverkar planeringen.  

Att man har planer för hur man skall arbeta med kravspecifikationer, mallar för testning 
etc. är ett första steg mot att återanvända information. Att klassificera är en nödvändig-
het för att kunna återanvända information och bör sättas centralt. Kan man hitta infor-
mation kan man även återanvänd den. (Freeman & Prieto-Diaz, 1987)  

Planera för att återanvända 
Att återvinna information är ingen lösning som betalar av sig på kort sikt utan ett tänke-
sätt som är menat för ett längre perspektiv där man strävar efter att använda sina kun-
skapar och information på ett effektivare sätt genom att återanvända den. En sådan för-
ändring måste ha möjlighet att utvecklas men har även behov av att styras för att inte 
tappa fokus utan fortsätta att utvecklas efter de riktlinjer som tog fram vid införandet av 
systemet. Att driva utveckling utan plan är som att navigera utan mål. Att tro att man 
kan nå ett snabbt resultat med informationsåteranvändning är fel utan man skall istället 
se vilka framtida möjligheter det framkallar och hur företaget kan utnyttja det framöver 
för att stärka sin ställning på marknaden, vilket Ygledias (1993) tar upp. Att planera för 
återanvändning är en viktig del för att kunna återanvända. Att man under informations-
skapandeprocessen ser över och filtrerar informationen efter vad man tror kan bli aktu-
ellt att återanvända och på vilket sätt. Detta gör att man bygger upp möjligheterna att 
kunna återanvända mer delar framöver och på sikt kunna få ett effektivare system en-
bart genom att man planerar för att kunna återanvända det. Den empiriska studien vi-
sade på att detta var något man hade i åtanke och informationen analyserades för att 
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kunna återanvändas. Även om man inte har något implementerat system på Boss an-
vände man sig av mer eller mindre färdiga mallar som man klistrade in när informatio-
nen skulle användas.  Det visar på att tankesättet finns där men att man bör samla det 
mer konkret för att rikta krafterna, få alla att dra åt samma håll.  

Realisera 
Att återanvända värdefulla tillgångar så som produktkomponenter och information i ett 
företag handlar om att man delar samma syn inom företaget och gör återanvändningen 
till en del av helheten. Detta betyder dock inte att man behöver realisera återanvänd-
ningen på hela organisationens systemverksamhet på en gång. Genom att istället välja 
ut en del av systemet som är lämpad för att kunna återanvändas har man möjlighet att 
utvärdera arbetssättet och få folk att tänka i rätt banor och komma in i själva återan-
vändningstankarna. Att man har möjligheter att lära sig av hur det fungerar och därför 
att lära av sina misstag, och om mjöligt även av andras, innan man överför arbetssättet 
på en större skala gör att det inte blir samma ekonomiska risktagande. Det finns större 
möjlighet att ändra och utvärdera i testgruppen. Man har möjligheter att utbilda folk i 
tankesättet för att kunna anpassa och förbättra metoden och lösningarna innan det ap-
pliceras på hela verksamheten och minimerar på så sätt riskerna. I detta förstadium kan 
man även föra en rakare dialog för att få feedback på vad som kan förbättras. Mindre 
delar är lättare att hantera och styra och kan ändras under drift. Användarna bygger 
upp förståelse och kunskapen att arbeta med återanvändning. Genom att bygga upp 
kunskap hur man realiserar tekniken och tankesättet samt att få användarna införståd-
da i hur man arbetar gör att det är lättare att sätta det i drift över större områden efter 
denna testperiod.  Detta beskrivs bl.a. i Prieto-Diaz  Making software reuse work: An 
implementaion model (1991). Eftersom Boss idag arbetar i projektgrupper skulle detta 
system därför vara mycket lämpat för att sakta börja införa systemet i verksamheten. 
ABB valde en väg där man införde arbetssättet över en större organisation och fick det 
att fungera. 

Detta mycket tack vare att man hade en tydlig plan och en stort förarbete där de olika 
delarna analyserades innan införandet av systemet vilket framtvingades fram pga. brist 
på pengar. Atlas däremot har sakta testat sig fram med att föra in olika delar av sin pro-
duktion i tankarna runt att återanvända informationen och sen sakta utökat vilket ha 
gjort att man ha minskat riskerna samtidigt som att man har haft möjlighet att kunna 
testa sig fram för att få ett system som passar så bra in på verksamheten som möjligt. 
Det fanns ett behov och återanvändning fyllde det behovet.  

Förarbetet  
Oavsett var som skall återanvändas i informationsväg är planering viktigt för att kunna 
utföra det hela på ett bra sätt. Genom att analysera vissa faktorer i verksamheten skall 
man uppnå ett bättre resultat. Boss befinner sig här idag, man måste se över sin organi-
sation, produktutveckling och andra viktiga faktorer. Man kan även se på ABBs förarbe-
te som medförde att man minskade ner riskerna och tog vara på vissa möjligheter som 
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annars kunde ha gått förlorade. En analys av företagets möjligheter bör utföras som för-
sta steg där man ser över vilka ekonomiska och mänskliga tillgångar som finns. Finns 
det ett intresse i organisationen att införa en sådan lösning och finns det någon grund i 
att införa det på företaget. Man bör se över hur stor skillnad införandet kan ha samt till 
vilken kostnad. En analys av produkter och system bör även genomföras för att se om 
produkten i sig är lämpad för att kunna återanvändas. Man bör även se om det teknik 
som används går att anpassa för det nya sättet att arbeta eller om den måste bytas ut 
eller göras om ifrån grunden.  

Nästa steg i analysen är att se över produktområdet för att se om man arbetar med ett 
brett eller smalt spektrum av produkter. Man måste även se till vilken mognad och kun-
skap man har uppnått i utvecklingen. Ett företag som har arbetat med samma produk-
tion kontra ett nystartat företag, som är tidig i sin utveckling, har olika förutsättningar 
och kan ha olika sätt att se på lösningar och problem. Boss skiljer sig en stor del ifrån 
ABB och Atlas här. Medan de är äldre företag som har funnits en längre tid och har 
mognat med sin produkt och teknik. Boss är idag fortfarande nytt och har inte haft möj-
ligheter att utveckla samma mognad. Även vilken typ av produkt man tillverkar spelar 
in, allt ifrån om man har en komplex vara till om man producerar enklare produkter. 
Tid och teknologiska delar kan vara avgörande och bör beräknas in. Det kan vara så att 
företaget är mycket teknologiskt beroende eller att man arbetar i en sektor där det hela 
tiden är snabba förändringar vilket ställer olika krav på lösningen med att återvinna. 
Här är Boss mer tekniskt beroende än vad Atlas är eftersom man arbetar på en föränd-
ringsmässigt snabbare marknad.  

I den marknadsstyrda värld som vi lever i har självfallet pengarna en stor betydelse. En 
analys av kostnaderna för införande mot möjligheterna. Det är inte alltid att möjlighe-
terna med att återanvända information till den nivån att utgifterna överspeglar inkoms-
terna vilket gör att man kanske skall överväga ett annat alternativ. Tydligt uppsatta mål 
för vad man vill nå med det nya systemet i fråga om nivå för återanvändning, kostnad 
och vilka förväntningar och framtida planer man har för systemet underlättar besluts-
fattningen och valet av struktur och metod för realiseringen. En realiseringsplan med 
detaljer för hur det hela skall utföras och en modell för hur arbetet skall fungera. En så-
dan modell kan sedermera ligga till grund för tid och produktionskostnader och möjlig-
göra kostnadssänkningar och förbättrad planering. (Prieto-Diaz, 1991) 

Startpunkt 
Utgår man ifrån de empiriska studierna finns det även en annan faktor som kan vara 
avgörande för hur man planerar får återanvändning som jag tycker är intressant. Det jag 
syftar på är var ifrån man startar sin planering, själva utgångsläget. Under intervjun 
med Tobias på ABB framgick det att flertalet av de problem man hade stött på efter rea-
liseringen hade att göra med planering och klassificering av redan befintlig information 
och hur man skall förhålla sig till denna trots god planering och analys. ABB valde att 
försöka klassificera befintlig information där man filtrerade bort information som man 
inte trodde hade något återanvändningsvärde. Atlas valde en helt annan väg där man 
bestämde sig för en ny produkt att denna information skall kunna återanvändas och 
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valde att inte ta med tidigare produkter utan få en färsk start. Båda två är helt olika syn-
sätt som har sina egna fördelar. Den empiriska studien visar på att det kan vara svårt att 
anpassa redan befintlig information efter de nya standarderna likt det kan vara svårt att 
ändra en befintlig organisation. Lyckas man däremot har man fördelen att kunna an-
vända den information som finns i företaget borde man snabbare kunna nå avkastning 
på man inte börjar på noll. Väljer man som Atlas att sätta en fast startpunkt är det lätta-
re att starta sitt arbete och man slipper att bry sig om tidigare information. Man får en 
renare lösning men som har som nackdel att man inte tar tillvara på tidigare informa-
tion och kunskap. Man tvingas inte ändra för att passa in äldre lösningar därför bör man 
se över om det finns något behov och/eller användningsområde för den äldre informa-
tionen i dagens organisation.  

Jag tror att det hela har att göra mycket med vilken information som man har i bagaget. 
Har man en snabb utveckling eller en produkt som skiljer sig överlag mycket ifrån tidi-
gare produktioner kanske det inte är värt att lägga ner den kostand och tid för att bear-
beta tidigare information då den inte ens säkert behövs. Boss har en marknad där man 
anpassar produkt till kund men att man har en stor grundstomme som är liknande för 
alla. Där skulle man kunna se över om man kommer att ha användningen av den befint-
liga informationen eller vänta att man kommer till en punkt där man har en produkt 
som man skulle kunna nystarta med och lägga allt gammalt bakom sig och utgå ifrån 
denna produkt. Utgångspunkten för realisering tror jag kan vara en bidragande potenti-
ell faktor för att minska hinder eller öka möjligheterna. 

Möjligheter & hinder 
Möjligheterna med återanvändning är många, frågan är hur man utnyttjar det på bästa 
möjliga sätt. Planering kan vara en sätt för ett företag att utnyttja möjligheterna på bästa 
sätt. Ser man på den empiriska studien så handlar planering om att utnyttja de möjlig-
heter som finns och minimera eventuella hinder.  ABB har genom en god planering och 
förarbete analyserat hur man skall gå till väga med realiseringen och har på så sätt 
minskat ner riskerna för att misslyckas med återanvändningen. Man har även satt upp 
tydliga mål som har gjort att man hela tiden vetat åt vilket håll man skall sträva. Detta 
även om det inte alltid är den vägen som var tänk ifrån början. Deras motsatts är Atlas 
som utan några direkta planer utvecklat sin återanvändning baserat på behovet vid till-
fället och byggt vidare på det. Man har till skillnad ifrån ABB inte försökt att föra in tidi-
gare information i system vilket jag tror har hjälpt dem och underlättat arbetet, det 
kunde ha varit svårt att genomföra utan någon direkt planering.  Boss är vid en sådan 
punkt att man är redo för att införa återanvändning men bör planera igenom det hela 
mycket noga för att minska riskerna och få maximalt av sin satsning. Att man bestäm-
mer sig för framtida mål och även vad man skall göra med den information som finns i 
organisationen idag. Man har idag dock inte så mycket information utan om man sätter 
upp planer för hur information skall kunna återanvändas framöver, planerar för återan-
vändning, har man ett gyllene läge att kunna utföra en förändring utan allt för stora 
problem.   
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Produktanalys 
Produkten är källan till informationen, men hur stor roll spelar den i återanvändan-
det? Produktvidden i den empiriska studien går ifrån renodlade fysiska produkter så 
som gruvmaskiner hos Atlas via ABB:s industrirobotar och en del programutveckling 
till renodlad mjukvaruutveckling inom spelindustrin hos Boss.     

Företagen i den empiriska studien skiljer sig inte enbart åt i planering och organisation, 
de levererar även vitt skilda produkter. Atlas är den av organisationerna som har en mer 
fysisk produktbas där man levererar olika maskiner. I vår studie valde vi att titta på de-
ras produkter för underjordsarbete som i många fall är specialkonstruerade för deras 
kunder. ABB utvecklar och säljer både robotar men även programvaror till dessa robotar 
så man har produkter som både är fysiska men även digitala produkter. Den sista noden 
är Boss som säljer produkter som är rent digitala i form av kundanpassade spelsystem. 
Frakes och Isoda (1994) framhåller produkten som en huvudkomponent i återanvänd-
ning med målet att nya produkter skall ha möjligheter att bygga vidare på tidigare lös-
ningar. Att produkten är en viktig del i återanvändningen är något som jag efter min 
undersökning kan instämma med. Produkten i sig men även produktbrädd, skillnader 
mellan produkterna samt hur väl man känner sina produkter. Skall man återanvända 
information ifrån tidigare produkter är självfallet dessa produkter av intresse.  

Genom en produktanalys kan man ta fram generella problem och lösningar för att an-
vända vid framtida utvecklingar. Produktanalysen kan även ses som första steget i åter-
användning då man planerar för framtida användning, detta informationskretslopp 
sluts när nästa produktinformation analyseras för återanvändning. (Holibaugh, Cohen, 
Kang, Peterson, 1989) 

Digitalt vs fysiska produkter 
Det man direkt ser är att det handlar om vitt skilda produktkategorier men även att det 
skiljer på produktens miljö. Är det någon skillnad mellan att återanvända information 
för en fysisk produkt kontra en digital? Utgår man ifrån Tobias erfarenhet, där både fy-
siska och digitala produkter ingår, så skulle svaret bli ja, de hade mycket svårare att 
återanvända information som var framtaget för digitala produkter. Detta är information 
så som hjälpfiler men även handböcker för produkterna. Marcus utgick dock ifrån håll-
punkten att det inte behöver vara någon skillnad mellan om en produkt är digital eller 
fysisk utan att det mer handlar om sättet att se på det hela. En fysisk produkt kan kän-
nas mer naturlig att bryta ner då man kan se och ta des olika byggnadsdelar men det 
finns inget som säger att det skulle vara svårare att bryta ner en digital produkt. Jag är 
beredd att hålla med om detta. Tekniken med att återanvända information härstammar 
ifrån att återvinna digitala komponenter och borde därför vara anpassad för den digitala 
produkten. (Costa & Young, 2001) Att en produkts information kan vara svårare att 
återanvända mer än andra kan helt enkelt bero på den enskilda produkten och inte på 
om den är fysisk eller digital. Att säga att en digital produkt är mindre lämpad för åter-
användning vore fel. Det finns inget som säger att mediet styr återanvändandet utan det 
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måste ses ifrån produkt till produkt. Det intressant vore att se hur Boss kommer att han-
tera återanvändandet när det införs och om man kommer att ha samma uppfattning 
som Tobias. Undersökningen ger inget säkert svar.  

Produkten i fokus 
Produktens betydelse kan vara svår att veta när man utvecklar en helt ny produkt. Vil-
ken mognad själva produkten befinner sig i är viktigt för produktanalysen. (Holiubaugh, 
Cohen, Kang, Peterson). Produktanalysen är det skede när man undersöker hur infor-
mationen till produkten kan vara uppdelad och vad som skall tas upp. Produktens kom-
plexitetsnivå kan vara avgörande för hur mycket information som kan återanvändas. 
Kundanpassningen mellan ABB och Atlas var relativt lika där man i många fall utgår 
ifrån en robot eller lastmaskin för att sedan anpassa vissa delar för att passa in efter 
kundens mål. ABB har dock ett bredare produktspektra som gör att man kan ha ett stör-
re behov av att dela upp informationen mer för att kunna återanvända. Ingen av företa-
gen serietillverkar stora mängder utan det handlar mer om kundanpassande lösningar. 
Därför hade det varit intressant att se ett företag som arbetar mer med större volymer 
och serietillverkning om det stämmer att återanvändning då skulle kunna göras smidi-
gare och mer effektiv vilket teorin (Ygledias 1993) tyder på.  

Då man utgår ifrån en produkt som finns i en mängd olika varianter bör även strukturen 
vara anpassad ut efter dessa varianter för att kunna få en så stor möjlighet att återan-
vändas. Ser man på de olika företagens produkter kan man se att det krävs en mer ner-
bruten struktur när man arbetar med produkter som är mer kundanpassade. Där enbart 
ett få antal delar är gemensamma mellan produkterna är det viktigare att bryta loss des-
sa delar för att kunna återanvända. Detta gör att en större produktspridning eller kund-
anpassade produkter kräver mer nedbrytning än mer generella produkter som ligger 
inom en snävare produktram. Detta gör att enklare produkters information har större 
potential att bli återanvänd, något som även Marcus erfarenhet visar på. 

Även på vilken nivå anpassningen ligger ser ut att ha en betydelse. Detta blev extra tyd-
ligt när man studerar Boss produkter. Både på Atlas och ABB utgår man ifrån en hu-
vudprodukt som man sedan utvecklar och anpassar för att passa kund. Det kan vara att 
sätta till speciella funktioner på roboten men i grunden är roboten fortfarande liknande. 
På Boss så är många av de kundanpassningar som är gjorda i alla nivåerna av systemet. 
För att då kunna utnyttja den information som finns måste man bryta ner informatio-
nen i delar som är mer generella och kan användas på flera lösningar och undvika de 
områden som är kundanpassade. Likt byggklossar där mindre delar är mer anpass-
ningsbara. Detta visar på att man måste göra en genomgående produktanalys för att se 
vilka delar av informationen som går att återanvända, all information är som sagt inte 
återanvändningsbar. 

Marcus väckte en helt ny tanke om återanvändning och produktens mening när han för-
klarade att en enkel produkt kan ha behov av en djup strukturering då det handlar om 
korta produktionsserier, dvs. produkter som enbart produceras under bara en kort tid. 
Att man då måste tänka på att även om alla produkter vi producerar nu ser ut och fun-
gerar på samma sätt så kanske inte nästföljande produkt stämmer överens på x olika 

 55 



punkter och för att kunna återanvända informationen behöver man strukturera upp in-
formationen som om det vore en kundanpassad produkt. Då inget av de företagen jag 
har undersökt bedriver denna verksamhet idag kan jag inte se några empiriska uppgifter 
som ger underlag för detta men på sikt kan det vara aktuellt t.ex. för Boss om man väljer 
att sälja delar av system som har kort användningstid. 

Designat för återanvändning 
Även om Atlas inte har något direkt samarbete med själva utvecklingen av produkten är 
man ansvarig för framtagandet av information kring produkten och kan strukturera upp 
information på ett sådant sätt det blir återanvändbart. Att utvecklingsavdelning arbetar 
med komponenter gör även arbetet lättare för framtiden då man kan knyta vissa infor-
mationsmoduler till produktmoduler och på så sätt underlätta arbetet än mer. 

Frakes och Isoda (1994) lyfter även fram en viktig del för produkten som nära kopplat 
till planeringsfasen. Att man redan under utvecklingen har tankar på hur olika informa-
tionsdelar kan återanvända och designa informationen därefter. Detta är en av grund-
tankarna för att kunna återanvända information och även något som man ser på den 
empiriska studien. 

Möjlighet & hinder   
Produktens möjligheter och hinder vid informationsåteranvändning är intressanta. 
Även fast studien sträcker sig över ett stort spektra av produkter finns det inget riktigt 
svar på om det är någon skillnad mellan digital och fysiska produkter. Den stora skillna-
den är istället mellan komplexa och enkla produkter där man kan se ett större behov hos 
de komplexa men att det även är svårare att återanvända stora delar av den informatio-
nen. Att det inte var något företag som arbetade med mer serietillverkade produkter är 
synd då det skulle kunna visa en annan bild av återanvändningen, något som man nu 
enbart kan spekulera om även om det är troligt. ABB har en större spridning på sina 
produkter och skulle därför behöva en större uppdelning av sin information än vad At-
las, vilket även visas i studien där man har mindre textmängd i sina moduler.  
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Målgrupp 
Informationens målgrupp, vem informationen är tänkt för är en drivande del där 
man bör anpassa informationsprodukten för slutanvändaren för att det skall göra så 
stor nytta som möjligt. ABB och Atlas målgrupper är de kunder som köper produkter-
na medan Boss har inte har samma krav ifrån sin målgrupp då den till stora delar är 
intern.    

När jag studerade Boss informationsbehov så kom det fram att mycket av den produkt 
informationen som fanns inte var för slutkonsument utan för användning inom företa-
get. På denna punkt skiljer det sig markant mot ABB och Atlas vilket jag tycker var 
mycket intressant. På de två andra företagen var produktinformationen till kund vikiga-
re och står för en större del av produkten. Boss produkter skiljde sig på ett sådant sätt 
att informationen i många gånger inte var nödvändig för användning av produkten då 
Boss var ansvariga för driften. Målgruppen var därför en helt annan, att informationen 
skall användas internt för service och drift medan enbart en liten del skall till kund och 
deras slutkunder (slutanvändarna). Yglesias (1993) poängtera att mängden information 
inte är det viktigaste utan att slutanvändaren kan använda produkten och förstå dess 
innebörd. Boss behöver därför inte leverera mer information än för att få slutanvända-
ren att förstå hur produkten används; inte hur den fungerar. Detta är en stor skillnad 
mot ABB och Atlas där informationen skall täcka alla områden för produkten man säljer 
ifrån service, handhavande till hur produkten fungerar. Holibaugh, Cohen, Kang och 
Peterson (1989) pekar på vikten av att målgruppen för informationen är fastställd så att 
man kan anpassa informationen efter vederbörande. 

Det finns faktorer hos målgruppen som påverkar hur man skall använda informationen. 
Är information i förstahand skapad åt programmerare eller tekniker är det inte troligt 
att informationen är lämpad för slutanvändaren då denna inte har samma grund-
läggande kunskap rörande systemet/produkten. Så även om informationen tar upp 
samma sak, så finns det en risk att informationen ej kan återanvändas. Därför är det 
viktigt att under skapandet definiera vilken målgrupp informationen är tänkt att rikta 
sig till.  

Marcus såg det hela som att informationen som kommer med en produkt är en förläng-
ning av produkten och har som mening att höja mervärdet för produkten; något som 
inte blir lika naturligt för information som är riktad för att användes inom organisatio-
nen. Här ser jag dock en möjlighet som känns outnyttjad. Information borde gå att åter-
vinna och ha samma kvalitativa krav oavsett om den skall användas internt eller externt. 
Principen är den samma att man sparar tid och resurser och höjer kvalitén.  

Då informationen internt i många fall kan vara viktig för att bevara kunskap samt sprida 
kunskap horisontellt borde den dokumenteras och hanteras på samma sätt om extern. 
Självfallet kan behovet av att återanvända informationen variera kraftigt. Att återan-
vända information internt är framför allt av intresse om man går ifrån tankarna att det 
enbart handlar om produktinformation utan se sig om efter andra användningsområ-
den. Ett användningsområde där internutbildning och traineetjänsters material skulle 

 57 



kunna återanvändas och där man kunde höja kvalitén genom att plocka ut de delar som 
är inaktuella och ersätta mer ny information vilket ABB hade framtida planer på. Detta 
gör att informationen i sig kan få ett värde utan att vara kopplad till en eller flera pro-
dukter. Frakes & Terry (1996) understryker att information kan återvinnas på samma 
sätt oavsett vilken typ av information eller om det skall användas eller kommer ifrån 
den interna verksamheten eller ifrån externt håll. 

Möjlighet & hinder 
Målgruppen som kategori är mer hinder än möjligheter. Att informationen skall vara 
vinklad på ett sätt så att den passar medför att man kan behöva ha samma information, 
fast på olika sätt vilket inte underlättar återanvändning. Att man sen ser lite spår av 
återanvändning internt känns lite konstigt. Lite som att information internt är andra 
sortens information som inte behöver hålla samma kvalité. ABB har intressanta tankar 
rörande sina utbildningar vilket skulle göra att de hela tiden använder sig av ny och 
fräsch och uppdaterad information, vilket man inom många organisationer idag inte 
gör. Titta enbart på skolan för att få exempel på detta.    
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Teknisk analys 
Då återanvändning av information i många fall betraktas ur ett rent tekniskt perspek-
tiv kändes det som en faktor som skulle kunna vara aktuell för att påverka återanvän-
dandet. Både ABB och Atlas har ett system som är uppbyggt runt en databas där in-
formationen sparas i moduler för att redigeras i en annan programvara medan Boss 
förlitar sig på en mer klassisk klipp-och-klistra teknik.   

Den tekniska delen av informationsåteranvändning har naturligt tonats ner under arbe-
tets gång då jag i första hand har valt att fokusera på de övergripande faktorerna med 
informationsåteranvändning. Dock så är tekniken en sådan viktig kugge i maskineriet 
som driver hanteringen av information och möjliggöra återanvändning att jag inte ha 
kunnat utelämna den helt. Den empiriska studien visar inte på några stora tekniska 
skillnader eller överraskningar. Prieto-Diaz (1991) förklarar det som att man måste ha 
en teknik och organisation som störttar och hjälper varandra för att nå ett så bra resul-
tat som möjligt. Något som även Marcus håller med om, att det kan vara mycket kom-
plext och svårt att hantera ett återanvändningssystem utan rätt teknik vilket inte är spe-
cifikt för informationsåteranvändning.  

När det kommer till den empiriska studien skiljer inte tekniken något mellan ABB och 
Atlas där både har valt att arbeta med en lösning som innefattar Adobe FrameMaker 
och Astoria databasen för lagring av information som moduler. En teknisk lösning som 
fungerar trots skillnader i planering, organisation och produktutbud. Den tekniska lös-
ningen möjliggör utbrytning av information, strukturering och ger möjligheterna att 
söka för att underlätta arbetet med att hitta rätt information. De hinder och möjligheter 
som finns med tekniken kan vara inom samma område, möjligheterna att bryta ner in-
formation i små delar. Tekniken gör det möjligt att bryta ner informationen i så små 
delar som stycken eller meningar och att man rent teoretiskt sett skulle kunna återan-
vända mer. Dock visar den empiriska studien på att det finns något behoven av att bryta 
ner informationen i så små delar då skribenter och informatörer inte kan hantera in-
formationen i vilket gör att arbetet blir ineffektivt. Risken finns även att systemen bli 
tungrodda och svåra att arbeta med. Målet med tekniken är att stödja organisationen 
och produktutvecklingen mot de uppsatta målen. Genom att utgå ifrån dessa kategorier 
när man analyserar vilken teknisk lösning man skall använda kan man minimera tek-
niska problem. (Griss, 1993)  

Bildhantering 
Då information inte enbart är text utan även bilder finns det ett behov att kunna hantera 
dessa för återanvändning. Något som visar sig ha blivit åsidosatt av ABBs planering men 
även för Atlas. Annina sa att det idag fanns problem med att bilderna var en del av in-
formationsmodulera vilket medför att om de inte stämmer går informationen inte att 
återanvända innan man ändrar på bilden. ABB har brutit loss bilderna ifrån dokumen-
ten och satsat på att minimera användningen av skärmdumpar och bilder med bildtext 
då dessa både kan vara färskvaror och krävande att förändra. Att istället använda bild-
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poser i olika steg för att förbättra möjligheterna för att återanvända. Nu har ABB valt att 
spara bilderna på en server och inte i en databas vilket gör att det svårare att hantera 
och med det även svårare att återanvända.  

Möjligheterna för återknytning var något som Marcus tog upp som inte hade visat sig 
under den empiriska studien. Att man skall ha möjlighet att kunna gå tillbaka till tidiga-
re information för att se hur informationen såg ut då. Både ABB och Atlas system var 
konstruerade så att ingen information sparas över utan alla information läggs över den 
gamla som sparas. På så sätt kan man gå tillbaka och se hur tidigare publikationer såg 
ut. Problemet för ABB var att detta system inte innefattade bilder utan ersätts en bild på 
serven så ersätts den även i alla publikationer som den är kopplad till. Ett stort problem 
för möjligheterna till återkoppling. Den bästa lösningen hade i så fall varit att frysa även 
bilderna i publikationerna så att bilderna enbart förändras på nyare dokument.  

Möjligheter & hinder 
Möjligheterna är många med tekniken men det finns även hinder som försvårar arbetet. 
Ett sådant är integrationen mellan teknik och människa. Den empiriska studien har vi-
sat att företagen i grunden är nöjda med det systemet man har infört för att återanvända 
information (alltså inte Boss där man än inte har något system för återanvändning). 
Men ett problem som har uppkommit är systemets brister i användarvänlighet. Att det 
finns en tröskel att ta sig över innan man kan hantera produkterna med full funktionali-
tet. Jag uppfattar det som ett hinder men ett hinder som går hand i hand med planering 
där man under inkörsfasen har en utbildning så att användarna inte bara kommer igång 
med programvaran utan även tankesättet som är viktigt, hur man tänker för att återan-
vända. Ett mycket smart teknisk lösning som kom upp under intervjuerna var använd-
ningen av anpassad text. ABB använde det för att kunna spara information där vissa 
delar av innehållet anpassar sig efter uppsatta kriterier. Arbetar men man en robotmo-
dell som heter x skall det även stå modell x även om informationen är samma för de oli-
ka modellerna och när man byter och arbetar med modell z ersätts x med z för att man 
ändrar kriterierna. 

När det kommer till digitala produkter finns det även en möjlighet att på ett enklare sätt 
använda sig av feedback ifrån slutkunderna. Ett system där man genom en enkel klick-
ning visar vad man tycker är bra eller dåligt kan resultera i nya förbättrade lösningar där 
kunden i slutänden får en produkt som är mer anpassad för användningsområdet. Ty-
värr är detta svårare när man kommer till produkter som är fysiska då trögheten oftast 
gör att återkopplingsledet bryts. 

Det finns dock en hel del tankar runt hur man skall förvalta användandet av bilder. Att 
bryta ut dem ur dokumenten men behandla dem som informationsmoduler låter i 
många fall mest lämpligt. Att man sparar dem i en databas där bilden inte ersätter tidi-
gare bild utan enbart lägger sig som en ny kopia men ändå tar plats i alla moduler dit 
den tidigare bilden är länkad. På så sätt försvinner inga bilder och man kan ändra bilder 
på ett smidigare sätt. Överlag känns bildformatet svårt att återanvända och skärmdum-
par och liknande betraktas som färskvara. En strävan efter att om möjligt inte använda 
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sig av bilder och i värsta fall av bildposer med beskrivande text skulle i så fall vara mest 
aktuellt.  

Standard & struktur 
Att strukturera för att hitta; att hitta för att återanvända. ABB och Atlas har valt att 
strukturera upp information efter enskilda användningsområden i moduler mellan en 
halv till sex sidor. Boss strukturerar idag enbart upp information som har att göra 
med projektplanering så som kravspecifikationen och testmodeller.  

Likt produkten har en avgörande roll i återanvändningen så gäller samma sak för tan-
karna runt struktur och standardiseringar av information. Meningen är att man skall 
sätta upp regler för hur information skall hanteras, se ut och behandlas för att ha största 
möjligheten att återanvända och att få bitarna att passa ihop. Sigh, Iyer och Salam 
(2004) framhäver att en bra informationsstruktur möjliggör att man kan söka, organise-
ra och överföra viktig information mellan olika företag eller avdelningar utan atörre för-
ändringar. Detta anses vilket är nödvändigt för att företag idag skall kunna använda in-
formationen för problemlösning, planeringsstrategier och beslutsfattning. Så att struk-
turera upp information är något som har stor vikt även för företag som inte satsar på 
återvinning av information. Genom att analysera befintlig information och de behovs 
som finns kan man ta fram modeller för hur information skall hanteras. (Cybulski & 
Reed. 1999) 

Att strukturera upp information ger möjligheter för flera personer att arbeta med in-
formation till en produkt för att man har tydliga avgränsningar vad som skall skrivas 
och hur det skall göras. Detta gör att man kan arbeta effektivare men fortfarande behål-
la kvalitén då man använder reglerna för att få en homogen informationsmängd. Struk-
tur och uppsatta standarder är därför mycket viktigt både för de personer som tar fram 
information likväl som det är för de personer som hanterar återanvändningen. 

Ser man på företagen i den empiriska studien kan man se att man har valt att sätta upp 
regler för vad som skall skrivas och hur det går till. Både ABB och Atlas har uppsatta 
regler för hur information skall se ut och hanteras. Informationen kan delas upp anting-
en som exempel eller som mallar för att göra arbetet effektivt. Ett exempel kan bestå av 
ett fullständigt dokument där man presenterar både text och bild för användaren. Mal-
larna skall fungera som ett ramverk där information sätts samman för att fylla mallarna 
och på så sätt kan man publicera anpassade moduler på kortare tid utan att förlora kva-
lité.  Det är därför viktigt att designa för återanvändning redan när en produkt tas fram 
för att ha möjlighet att kunna återvinna så stor del som möjligt.  

Boss har idag uppsatta regler och strukturer för hur viss information skall hanteras, se 
ut och för att kunna användas på ett så bra sätt som möjlig men tyvärr inte på alla om-
råden. Utan dessa uppsatta regler skulle arbetet vara svårare att kontrollera och hantera 
och viktig information kan gå förlorad. Det man idag saknar är informationshanteringen 
för produktinformation. Då man vet hur man skall hantera kravspecifikationer och rea-
liseringsmodeller saknar man krav för produktinformation. Den produktinformation 
som man idag tar fram är framtaget av personer i de olika grupperna. Detta gör att om 
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det finns information skulle den vara svår att återanvända då den inte följer ett direkt 
mönster och är ej homogen. Så första steget för Boss vore att analysera verksamheten 
och de behov man kan ha på informationen och sätta upp regler för dessa. Man måste 
även arbeta med att förändra tänkandet om dokumentation ifrån att det är något nöd-
vändigt ont till att det är något som ger resultat för dem själva. 

Genom att planera hur man skall kunna återanvända en del av en produkt krävs uppsat-
ta standarder och ett inkört sätt att tänka för återanvändning. (Ygledias, 1993) Än en 
gång ser man meningen med att ha ett system där var del tänker på återanvändnings-
möjligheterna. Atlas har valt att jobba efter mallar där man utgår efter en produkt som 
ligger till grund för produkter som kommer i samma produktfamilj vilket helt går i Yg-
ledias linje för hur man kan välja att strukturera information på bästa sätt. Ygledias me-
nar att informationen har störst chans att bli återanvändningsbar om man utgår ifrån 
den egna organisationens mål och krav. 

Delhantering 
Det har varit mycket prat om moduler, nerbrytning och strukturerad information men 
hur skall man se på nedbrytning av information? För att kunna återanvända informa-
tion måste man på något sätt bryta ner det. Det går inte att återanvända alla delar av 
t.ex. en bil när man bygger en ny bil, samma sak med information. Genom att göra en 
analys av befintlig information kan man plocka ut vilka delar som är troliga att gå att 
återanvända. Man skall sträva efter högkvalitativa delar med tydliga gränser som är 
produktspecifika och som innefattar ett moment (Poulin,1999). Den information som är 
mest lämpad för återanvändning är små kvalitativa delar och enkel struktur. (Prieto-
Diaz, 1987) 

Marcus hade som tankar att den minsta bytbara delen är ett tankesätt för att veta vilken 
nivå man skall lägga informationsmodulen på. Både ABB och Atlas hade valt en nivå 
med relativt stora moduler som sträckte sig ifrån en halv upp till fem sidor. Vilken stor-
lek de olika modulerna ligger på beror på produkt och informationen där man får sträva 
efter att hitta en nivå som passar in. Meningen är att man skall minska kostnaderna och 
dra ner på tiden genom att använda tidigare information framför att skapa ny. För att 
detta skall fungera måste informationen återanvändas, annars uppnås inte de målen 
som är anledningen till införandet av systemet. 

Bibliotek 
När informationen är analyserad och nerbruten i moduler sparas delarna i vad som of-
tast benämns som ett bibliotek. Bibliotekets uppgift är hålla en struktur för informatio-
nen för att man lättare skall kunna komma åt informationen när den skall användas. En 
bra hierarkisk struktur underlättar arbetet med informationen, för den modul som inte 
kan hittas kan vara svår att återanvända. Biblioteket kan vara uppbyggt med olika tek-
niska lösningar och vi har sett Adobe FrameMaker och Astoria som de produkter som 
har kommit fram i den empiriska studien. Under ytan har man dock valt två olika lös-
ningar som mer eller mindre utgår ifrån när i tiden man har fört in de tekniska lösning-
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arna. Atlas valde att använda SGML medan ABB arbetar med XML som är en vidareut-
veckling av SGML men som skall vara mer riktad för att presentera information på web-
ben och som inte är lika komplext som SGML. Jag tror dock inte att valen medför några 
större hinder för företagen då båda teknikerna bygger på samma grundidé där man 
klassificerar information i olika block eller element.    

Möjligheter & Hinder 
Då struktur och standarder är framtagna för att främja återanvändning så tycker jag att 
det i sig är viktigt för att skapa andra möjligheter, likt den teknik som används för att 
t.ex. minska avstånd mellan organisationensdelar. Därför är det även ett hinder om man 
saknar en struktur och istället skriver utan ramar och regler. Den informationen skulle 
vara mycket svår att återanvända och veta vilka målgrupp den var riktad emot samt vil-
ka gränser man skulle utgå ifrån vilket hade gjort att texter kunde överlappa på det sät-
tet förstöra återanvändningen.  

Struktur och standarder är som jag ser det ett måste för att på något sätt kunna återan-
vända information effektivt och det är därför av stor vikt för Boss att införa över den 
dokumentation som skall göras för att ha möjlighet att återanvända.  Vilken nivå man 
anpassar informationsmoduler till är dock något som måste bestämmas ifrån företag till 
företag, produkt till produkt men att ha i baktanke att det skall användas av en person 
och därför kan vara svårt om man inte få någon kontext kan vara bra att ha i åtanke.  

Övergripande faktorer 
Ett företag arbetar inte i ett slutet system utan påverkas även av externa och över-
gripande faktorer. 

Det har under den empiriska undersökningen framkommit en del faktorer som påverkar 
återanvändandet av information på olika sätt. Dock så har man även kunnat utskilja 
faktorer som inte går att placera i ett fack eller en kategori utan påverkar hela förloppet 
med återanvändning. De aspekter som jag har uppmärksammat är ekonomi, språk, hu-
vudanledning till införandet samt marknadens krav.  

Det som jag tror är viktigast för återanvändningen i en organisation är huvudanledning-
en till själva införandet. Utgår man ifrån den empiriska studien kan man se helt olika 
anledningar som jag tycker att man ser spår av genom hela undersökningen och som 
även påverkar de övriga faktorerna. ABB införde återanvändning för att spara pengar. 
Man tvingades mer eller mindre att hitta en lösning att spara in pengar och återanvänd-
ning var en av lösningarna. Troligen ingick det i ett större sparprogram där man såg 
över hela organisationen för att kunna se hur man kunde spara pengar. Atlas har inte 
alls samma anledning utan införde återanvändning för att kunna leverera mer produk-
ter, för att utöka. Det handlar istället för att spara pengar istället tjäna mer pengar. För 
att man inte befinner sig i samma krävande situation och kan istället låta lösningen växa 
fram utan samma press och tvingas inte att realiseras över hela organisationen på sam-
ma gång. Man kan därför se tydliga skillnader på både organisation och planerings sta-
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dier mellan de båda företagen. Boss har inte tagit steget än men kvalité borde vara en 
naturlig inkörsport. Man har inte samma överhängande ekonomiska tyngd men jag 
tycker ändå att man borde genomföra en planering likt ABBs men att man kanske inte 
behöver tvinga på lösningen över hela organisationen. Man befinner sig långt fram i le-
det för utveckling och har inte samma möjlighet att lära av andra företags misstag.  

Ekonomin är självfallet en pådrivande faktor för de olika delarna. För även om det finns 
lösningar som troligen hade fungerat bättre eller kunnat göra större återanvändning 
finns det alltid en ekonomisk baksida. En lösning måste kunna motiveras ekonomiskt 
för att kunna bli realiserad. Ekonomin står alltid i centrum för ett företag, oavsett vilken 
organisation man har eller vilken produkt man producerar.      

De externa kraven påverkar självklart även ett företag som idag inte kan vara isolerat 
ifrån omvärlden. Saker så som internationella standarder, lagar men även konkurrens 
påverkar återanvändningen. Alla dessa externa faktorer är saker som påverkar företaget 
och som därför även påverkar återanvändningen på ett sätt eller annat. Konkurrensen 
är något som diskuterades under studien med varierande inställning. Atlas och ABB 
trodde inte att återanvändning i sig är ett konkurrensmedel men får mothugg ifrån Boss 
och Marcus. Ser man på företagen så kan man förstå deras inställning. Både ABB och 
Atlas är företag som har arbetat en längre tid med sina produkter och har arbetat upp en 
position där de är en av de världsledande på sina produkter. Boss är relativt nystartat 
och på väg upp i en verksamhet med massa konkurrenter där varje fördel kan vara avgö-
rande mellan framgång eller misslyckande. Jag tror att återanvändning kan vara ett nog 
så gott sätt att konkurrera som många andra alternativ då man kan leverera produkter 
indirekt snabbare för att man inte ha samma tid att vänta på handböcker etc. som även 
kommer att har möjlighet att hålla högra kvalité.     

Lagar och överliggande regler är även något som företagen måste anpassa sig till vilket 
gör att om man skall leverera produkter till flyg eller militärindustrin kan dessa regler 
även bestämma hur dokumentationen ser ut. De språkliga skillnaderna är även de av 
intresse, då ABB arbetar på engelska håller Atlas sig till svenska. Då båda två skickar 
iväg sina texter till översättning skall det inte vara av större värde. Däremot så kan det 
vara av betydelse om företaget arbetar mellan avdelningar i olika länder och strävar ef-
ter att ha informationen på ett ställe och då självklart även i ett språk.  
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Potentiella faktorer och kopplingar  
Styckets avsikt är att sammanfatta analysen med en modell samt se vilka kopplingar 
som finns mellan de olika faktorerna och vilken bytelse det har för informationen.  

 

 

Fig 3 Modell över faktorer som påverkar återanvändning. (Egen bild) 

 

Modellen ovan tar upp de olika faktorer som påverkar återanvändning av information 
som är den centrala delen av bilden. Modellen visar på de faktorer som beskrivits i före-
liggande kapitel uppdelade i faktorområden. Pilarna påvisar interaktionen mellan åter-
användning och faktorgruppen. Faktorerna och informationen påverkas alla av de över-
liggande målen som ligger som en grund för de andra att rätta sig efter. Den yttre ringen 
visar på de kopplingar som finns mellan de olika faktorerna.   
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Dynamisk modell 
Modellen över de potentiella faktorerna bygger inte på statiska värden utan skall mer 
ses som en dynamisk flexibel modell där de olika faktorerna har olika betydelse i olika 
företag. Ser man på ABB och Atlas i form av förarbetet så finns faktorn med i båda fallen 
men har i ABB:s tagit en större platts och blivit än viktigare faktor. Modellen skall där-
för mer ses som i neutralt läge i Fig.3 för att sen anpassas för företag och företag där de 
olika delarna får anpassas efter företagets förutsättningar, mål och synsätt. 

De olika faktorerna kan därför variera i storlek och kan påverka varandra. En mer kom-
plex produkt kan ha större behov av stor planinger och utvecklade tekniska kunskaper 
medan företagets mognad och målgruppen är faktorer som inte ses som lika viktiga. 

Kopplingar 
Likt det överliggande mål har den empiriska studien visat, vilket faller sig fullständigt 
logiskt, att de olika faktorerna inte på något sätt är isolerade till sig själva utan att det 
finns nära kopplingar till varandra som påverkar de olika faktorerna. Ser man på orga-
nisation så finns det ett nära samband med planeringsfaktorerna. Detta ser man tydliga 
tecken på speciellt hos ABB där en stor organisatorisk ändring föranleddes av noggrann 
planering medan Atlas organisation inte behövde samma planering för att fungera. Pla-
neringen har även nära kopplingar till produktdesign där man i ett tidigt skede kan pla-
nera för att informationen skall återanvändas samt planering och struktur där struktur 
mer eller mindre är planerad uppställning av information i praktiken.  

Produkten har en viktig roll i återanvändningen vilket har visats tidigare i undersök-
ningen, men hur förhåller den sig till de andra faktorerna? Jag ser ett tydligt förhållande 
produkt – struktur; Atlas utgår ifrån en produkt för att skapa modeller för hur informa-
tionen skall struktureras upp för denna och efterföljande modeller i samma produktfa-
milj. Produkten sätter på så sätt villkoren för strukturen på informationen vilket låter 
logiskt, att utgå ifrån produkten för att strukturera upp produktens information. Att 
utgå ifrån produkten kan vara viktigt när man beskriver hur den är uppbyggd och an-
vänds men vissa delar kan även var uppdelad efter den målgrupp som informationen är 
inriktad till och hur de jobbar. Därför påverkar även målgrupp och organisationen 
strukturen på informationen.  

När man kommer till tekniken så förhåller den sig på ett lite annorlunda sätt till reste-
rande delar då den i många fall anpassar sig till de underliggande faktorerna utan att för 
den skull byta skepnad allt för mycket. Trots skillnaderna mellan Atlas och ABB med 
sina olika organisatoriska strukturer och planer var de tekniska lösningarna nästan 
identiska. Tekniken utgår ifrån resterande delar och går i många fall att anpassa efter 
ändamålet. Den tekniska lösningen tillsammans med strukturen realiserar planeringen 
av informationshanteringen.  Tekniken kan anpassas för att passa organisation och pla-
neringen även om det kan kräva utbildning organisatoriska ändringar för att gå över till 
en ny lösning, speciellt när tekniken tar över delar som tidigare varit manuella.  

Det har tidigare talats om att återanvändning är en helhetslösning, att återanvändning 
är en lösning som inte är områdesknuten utan alla delar hänger ihop på olika nivåer i ett 
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komplext mönster. Att se ur återanvändning ifrån en vinkel och försöka uppnå ett resul-
tat enbart genom att ta med de faktorer som ingår i den valda faktorkategorin skulle 
därför med största sannolikhet misslyckas fatalt. Detta är något som stöds av Griss 
(1993) , av Prieto-Diaz (1989) och Yglesias (1993) som i sina rapporter framhåller att 
återanvändning inte är  en teknisk lösning utan en helhetslösning och tankesätt som 
sträcker sig över alla nämnda kategorier.   
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Slutsats & Diskussion 

Detta stycke har som avsikt att visa på resultatet av den empiriska studien och vad 
som har kommit fram under analysen som ligger till grund för de slutsatser som dras i 
detta kapitel. Att kunna besvara de forskningsansatser som arbetet är uppbyggt runt 
samt uppnå uppsatsens syfte. Att ge en generell bild av återanvändningen möjligheter 
och hinder. 

Informationsåteranvändning har funnit med oss sedan sent sjuttiotal och min gissning 
är att vi inte har sett slutet av det än. Att tekniken är förankrad i den objektorienterade 
utvecklingsmiljön ger enbart större möjligheter för företag att återanvända objekt och 
sättet att betrakta produkter i moduler blir allt självklarare. Modultänkandet lägger en 
grund som är mycket lämpad för återanvändning. Återanvändning är här för att stanna; 
det kommer att bli lättare att återanvända information när man ifrån dag ett betraktar 
en produkt i moduler.  

Genom den empiriska studien har det framkommit en del olika faktorer som högst tro-
ligt har olika påverkan på återanvändning av information. De faktorer som har tagits 
upp är produkt, teknik, målgrupp, organisation, planering, struktur samt faktorer som 
påverkar på ett mer övergripande sätt såsom ekonomi, mål för införandet samt mark-
nadens påverkan. Studien har visat på att det finns nära samband mellan dessa olika 
faktorer som stärker Griss (1993) modell där olika delar påverkar informationsåteran-
vändning och att det krävs en helhetslösning för att kunna nå ett så bra resultat som 
möjligt.  Den empiriska undersökningen visar dock i fallet Atlas att det även går att få en 
fungerande återanvändning även med bristfällig planering organisatoriska avstånd och 
brist på samarbete. Genom att betrakta de olika faktorerna och ha de i tanke under infö-
randet av informationsåteranvändning har man stora möjligheter att slippa problem 
och ta tillvara på fördelar som finns med återanvändning. Detta visas mycket tydligt i 
exemplet ABB där man genom att betrakta de olika faktorerna kunde möjliggöra många 
av de fördelarna som återanvändning för med sig. De få hinder som de stötte på var be-
roende av tidigarelagda påtvingade realisering.  

Återanvändning av information har visat sig fungera trots olika strukturer och organisa-
tioner men även över olika produktgränser. Att återanvändning av information kan an-
vändas både till produkter som är enkla eller komplexa, fysiska eller digitala gör att det 
kan användas på alla företag som har ett behov. Att information som är mindre komplex 
kan återanvändas lättare men att behovet för att strukturera upp information är större 
vid en komplex produkt. Att det anses svårare att återanvända information till en digital 
produkt kan bero på 1, snabbare utveckling vilket gör att produkten skiljer sig mycket 
ifrån tidigare produkt eller 2, att man har svårt att se på produkten i olika delar likt en 
fysisk produkt och därför har svårt att kategorisera upp informationen rätt.  

Att det inte finns en standardlösning för återanvändning framkommer även under un-
dersökningen och stäver därför Yglesias (1993) teori om att en lösning inte är rätt för 
alla. Dock tycker jag att faktorerna är samma för alla företag men att man väger dem 
olika beroende på de överliggande faktorerna. Att även om det inte finns en lösning så 
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finns det ett överliggande tankesätt som sen måste anpassas till och för företagen. De 
faktorer som jag har tagit fram i denna undersökning ser jag som faktorer som påverkar 
alla företag som på något sätt använder sig av produktinformation. Boss visar även på 
att företag kan ha behov av återanvändning även internt vilket skulle kunna peka på att 
rena serviceföretag skulle använda sig av samma faktorer (förutom produkt delen).  

Faktorerna har visat sig vara olika betydelsefulla för företagen och det är därför upp till 
företaget att känna av vilka delar som är viktigast att lägga tyngdpunkt på. Genom att 
analysera företagets behov, organisation och produkt för att passa målgruppen för att 
kunna lägga fram en plan för hur och vilken information som skall presenteras för den 
tilltänka målgruppen är viktigt. Ut efter denna planen kan man sätta upp strukturer och 
standarder samt en teknik för att nå målen. Många av de hinder som har kommit fram 
under undersökningen har varit möjliga att omvandla till möjligheter. Det som dock kan 
vara svårt i en undersökning som denna är att se företagets helhet. Jag har utgått ifrån 
avdelningen som arbetar med återanvändning och sett hur de ser på situationen och 
vilka möjligheter det finns för att återanvändningen skall bli bättre. Det jag inte ser är 
företagets andra behov, de ekonomiska aspekterna med att byta och ändra i ett funge-
rande system.  En möjlighet förblir en möjlighet och inget annat om man inte har den 
ekonomiska möjligheten att göra förändringen och det kanske i slutänden inte är eko-
nomiskt försvarbart att genomföra förändringen. Om förändringen kostar mer än vad 
man får tillbaka. Att man dock känner till faktorerna samt ser återanvändning som en 
viktig del tror jag är en nödvändighet för att kunna använda alla möjligheterna med att 
återanvända.  Att man följer en uppsatt plan med tydliga mål men med en flexibel väg 
att nå dem så att utvecklingen inte avstannar.  

Behovet har även visat sig vara mycket viktigt. Det var ABBs behov av att spara in peng-
ar som fick dem att arbeta med återanvändning likt att det var ett behov som drev ut-
vecklingen av informationsklassificering till att utökas till att även återanvända informa-
tion för Atlas. Boss befinner sig i en sådan sits där man efter en snabb utveckling känner 
ett behov av att strukturera upp sin information.  

Studien har även visat sig att flertalet av de framtagna teorimodeller som finns för att 
återanvända komponenter även är applicerbar på produktinformation. Jag tror att min 
modell även skulle kunna sträcka sig till all typ av information där ett behov av att åter-
använda information, det finns inget i undersökningen som talar emot det.  De möjlig-
heter som har lyfts fram under undersökningen och analysen är att genom att återan-
vända information kan man på ett snabbare sätt producera korrekt kvalitativ informa-
tion och slippa utvecklingskostnaderna. Man kan även genom planering av sin utveck-
ling möjliggöra enklare sätt för skribenterna att skapa informationsmoduler. Genom 
noggrant uppsatta gränser för informationen kan man återanvända även den mest kom-
plexa informationen. För att kunna nå detta krävs det att man har insikt i organisatio-
nen och kunskap om produkten. Förenar man det med någon som ansvarig för återan-
vändning och kan styra denna samt förankra tankarna runt återanvändningen i hela 
företaget har man en större möjlighet att återanvända än om dessa faktorer saknas. Do-
kumentation är inte enbart viktig för återanvändandet utan även för att kunna behålla 
kunskap i företaget och göra företaget mindre beroende av enskilda personer samt kan 
ge en bra grund för nyanställda.   
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Validitet 
Arbetet har som ifrån en empirisk studie för att få fram olika faktorer som påverkar åte-
ranvändning, något som jag tycker jag har lyckats väl med. Oberoende av skillnader 
mellan företagen har det tagits fram områden med faktorer som är generella men som 
ändå har en empirisk koppling. Många av dessa faktorer stärks även av teori och av 
Sigma som delar viktiga för återanvändning vilket stärker validiteten än mer. För att öka 
validitet än mer skulle det behöva en intervju till med företag inom samma områden för 
att kunna se än starkare samband. Jag ser dock att de potentiella faktorerna är viktiga 
för alla företag. Intervjuerna har givet ett relativt homogent svar på flertalet av frågorna 
genom grounded theory har jag kunnat bygga upp intervjufrågor för Sigma. Efter inter-
vjuerna genomfördes en iterativ process där jag såg över hela arbetsområdet igen för att 
plocka ut de slutgiltiga faktorerna.  Trots ett induktivt arbete har jag på många punkter 
uppnått samma resultat som teorierna vilket stärker både min tidigare undersökningar.  
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Reflektion 

Efter att ha arbetar med informationsåteranvändning sedan i början på januari så 
mycket kan jag säga att det ha varit en minst sagt trevlig bekantskap. Ett område där jag 
har fått se skillnader och haft möjlighet att se praktiska fördelar. Att ämnet är så pass 
knutet till den praktiska användningen är även det något som gjort det hela mer intres-
sant. Lättare att känna ett intresse för något man praktiskt ser användningen av.  Som 
jag ser det så tror jag även att vi kommer att få se mer och mer tekniker som bygger på 
att återanvända delar. Ser man på objekttänkande är det helt i rätt steg. Varför skall 
man inte kunna återanvända delar av information på samma sätt? Att i ett samhälle där 
man kan göra det mesta digitalt och all information ligger ett par tryck fortfarande an-
vända sig av läroböcker där stora delar är hopplöst utdaterat känns minst sagt felaktigt. 
Här skulle återanvändning likt de planer som ABB hade för sitt träningsprogram kunna 
ge elever den nyaste informationen. För hur motiverande är det att läsa om att virus inte 
sprider sig genom e-post i sin datasäkerhetsbok? (ja det är hämtat ifrån en av mina lä-
roböcker ifrån universitetet)  

Jag tror även att framtiden kommer att behöva återanvändning av information. Mark-
naden kommer att kräva kvalitativ information och ju billigare och snabbare desto bätt-
re. Jag tror även att sättet att arbeta i moduler kommer att bli allt vanligare. Att istället 
för att välja standardlösningar utgår man ifrån en grundmodell och bygger vidare med 
de modulerdelar som man tycker att man har ett behov av.   

 

Vidare forskning 

Vidare forskning inom området vore en närmare empirisk studie där man följer ett före-
tag genom hela fasen med införande av informationsåteranvändning. Ifrån planering 
genom realisering till slutgiltig användning för att ha möjlighet att kunna se hur de olika 
faktorerna påverkar och i vilken utsträckning. Att göra detta på ett företag som Boss 
Media vore intressant på många aspekter då man även får en möjlighet att se över hur 
man går ifrån att införa standardiserad dokumentation och struktur för ett företag som 
har enbart digitala produkter och som har en annan målgrupp än ABB och Atlas där 
man erbjuder något som mer kan ses som en tjänst. Det skulle under denna studie även 
vara av intresse att se hur stor betydelse de olika faktorerna har för återanvändningen 
och om det är generellt för den typen av företag i samma sektor.  
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