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Inledning 

Idag hör man ofta talas om visionen om ett papperslöst kontor. Utvecklingen 
från pappershandlingar till digitala handlingar har gått snabbt, men hanteringen 
av de ”nya” handlingarna har man inte riktigt fått grepp om ännu och den 
skiljer sig mycket från hanteringen av pappershandlingar i vissa avseenden. 
Dokumenten kretsar alltmer runt de processer som de är del av och det är 
informationen i dokumenten, och metadata som berättar om processerna, man 
vill bevara, snarare än de fysiska dokumenten i sig. Synen på vad ett dokument 
är har alltså kommit att ändras från att ha varit något fysiskt till att vara av mer 
virtuell art. För att kunna bevara insynen i verksamheten, något som 
arkivdokumenten ska kunna ingiva, är det viktigt att skapa en dokument-
hanteringsplan som följer verksamhetsprocesserna och därmed ger en så bra 
bild som möjligt av verkligheten. Det är här processorienterad dokumenthan-
tering kommer in eftersom en verksamhet är uppbyggd på processer, utifrån 
vilka dokument med information skapas, och dessa processer bör vara under-
laget till dokumenthanteringen och arkiveringen. I denna fallstudie av över-
gången från papper till digitala dokument har jag valt att använda mig av Upp-
salahems bevarande- och gallringsplan från 1997 som exempel, delvis på grund 
av att Uppsalahem är ett allmännyttigt bostadsföretag som lyder under kommu-
nala lagar och som sådant är intressant ur två aspekter – som företag och som 
kommunal organisation. Det är även ett material som jag har blivit relativt 
bekant med under mitt arbete på Uppsalahem, och jag har under uppsats-
skrivandet även haft regelbunden kontakt med både arkivmaterialet och 
personalen. Jag tror att detta ger mig en djupare förståelse än om jag skulle 
undersöka ett för mig obekant material. 

Forskningsläge 
I dag står många organisationer och företag inför revidering av sina dokument-
hanteringsplaner, bland annat på grund av att de digitala dokumenten blir allt 
viktigare för organisationen, samtidigt som dokumenthanteringen de arbetar 
efter är utformad med främst pappersdokument i åtanke. Förutsättningarna för 
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administrativt arbete har förändrats i takt med IT-utvecklingen och även 
dokumenthanteringsplanerna måste följa denna utveckling för att bevara rele-
vant material för framtiden. 1

Digital dokumenthantering har sedan 1980-talet diskuterats i artiklar 
(främst i diverse datortidningar och andra ämnesrelaterade tidskrifter) men har 
först de senaste åren utvecklats till något som varje arkivarie måste ta ställning 
till och detta speglas i antalet uppsatser och artiklar i arkivrelaterade tidskrifter, 
till exempel Arkiv, samhälle och forskning. 2 Att datortidningar har diskuterat 
frågan längre än de arkivrelaterade tidningarna, beror förmodligen på att de 
tekniska lösningarna måste finnas tillhanda för att ett så praktiskt ämne som 
arkivvetenskap ska kunna ta upp diskussionen. Detta nära förhållande mellan 
teori och praktik inom arkivvetenskapen är något som denna uppsats kommer 
att behandla. Den litteratur som idag finns att tillgå rörande dokumenthantering 
är främst i form av handböcker eller tidningsartiklar, samt ett fåtal kandidat- 
och magisteruppsatser. 

Teoretiska utgångspunkter 
IT-utvecklingen har förändrat förutsättningarna för arkivbildningen samt för 
administrativt arbete och till exempel autenticitetsfrågan rörande digitala hand-
lingar har därmed blivit ett problem som måste lösas. Dokumenthantering, och 
i synnerhet digital sådan, är ett aktuellt ämne som befinner sig i en snabbt 
framgående utvecklingsfas och studier som belyser detta är därför högst rele-
vanta. Den traditionella synen på proveniensprincipen blir i detta sammanhang 
något av en utmaning – hur ser man ursprunget och arbetsgången i digitala 
handlingar? Nya lösningar som utgår från informationen i dokumenten, inte 
dokumenten i sig, krävs för att möjliggöra bevarandet av handlingarnas 
kontext. 3

Jag anser, i likhet med bland andra Anneli Sundqvist och Berndt Fredriks-
son, att vi präglas av den kultur vi lever i och att våra kulturella värderingar, 
medvetna och omedvetna, påverkar oss i allt vi gör och att vi agerar olika i 
olika kontextuella sammanhang. Detta tror jag kommer att synas i undersök-
ningsmaterialet – en bostadsföretagsspecifik dokumenthanteringsmodell borde 

                                                 
1 Sundqvist 2005: 13, 18. 
2 T.ex. Malmsten 1985, Ahlstedt 1989, Sandred 1992, Rosengren 1994 och Lidman 2006, Steen 2000, 
Hansen 2003 och Utvik 2006, Sundqvist 2005: 10, 27-28. 
3 Sundqvist 2005: 13, 14-15, 18, Fredriksson 2002: 89. 

 4



därmed vara närmare den ”verklighet” som jag ska undersöka (bostadsföretaget 
Uppsalahem) än en mer generell modell. 4

Den undersökning jag genomför är baserad på hanteringen av dessa ”nya” 
digitala handlingar i förhållande till de ”äldre” analoga handlingarna samt hur 
denna hantering förhåller sig till en processorienterad dokumenthanteringsplan. 
Att applicera någon övergripande teori rörande dokumenthantering eller IT har 
jag inte sett nödvändig för denna undersökning, eftersom det är en fallstudie 
baserad på jämförelse mellan två dokumenthanteringsmodeller och en doku-
menthanteringsplan samt eftersom omfånget av denna uppsats inte tillåter det. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur processorienterad dokument-
hantering ser ut i teori och praktik. Jag vill ta reda på hur pass väl dokument-
hanteringen på ett kommunalt bostadsföretag stämmer överens med process-
orienterade dokumenthanteringsmodeller av olika slag. 

Mina frågeställningar är: 

1. Hur ser processorienterade dokumenthanteringsmodeller ut? Vad skiljer 
en generell och en specifik modell åt? 

2. Vilka tvingande inslag (lagar, förordningar etc.) finns i Uppsalahems 
bevarande- och gallringsplan och hur ser bevarande- och gallrings-
planen ut? 

3. Hur förhåller sig Uppsalahems bevarande- och gallringsplan till de pro-
cessorienterade dokumenthanteringsmodellerna? 

Metodiska utgångspunkter 
Jag utför en komparativ studie baserad på teoretiska och empiriska studier om 
dokumenthantering. Det inledande kapitlet, Processorienterad dokument-
hantering, är den teoretiska undersökningen och Uppsalahems dokumenthant-
ering är den empiriska och komparativa delen. 

Genom att ta reda på vilka tvingande moment som finns (lagar, förord-
ningar, reglementen etc.) får jag en förståelse av vad som styr dokumenthant-
eringen. Genom att dessutom sätta mig in i processorienterade dokument-

                                                 
4 Sundqvist 2005: 14, Fredriksson 2002: 84. 
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hanteringsmodeller, en generell samt en specifik för allmännyttiga bostadsföre-
tag samt diskussioner kring dessa och IT-utvecklingen, skapar jag en teoretisk 
referensram att använda vid de empiriska studierna av Uppsalahems 
bevarande- och gallringsplan. 

Genom kvalitativa intervjuer och korrespondens med inblandad personal 
på Uppsalahem inhämtar jag relevanta uppgifter om företagets dokumenthant-
ering. Jag har enbart fört anteckningar vid intervjuerna, då målet är att samla in 
information i sakfrågor snarare än att citera informanternas åsikter. 5

Undersökningsmaterial 
Den litteratur jag har utgått från i denna uppsats är till stor del två böcker om 
dokumenthantering, nämligen Dokumentstyrning i processorienterade organi-
sationer 6 och Bostadsföretagens dokumenthantering: en arkivhandbok. 7 
Fokus ligger även på IT-utvecklingen, eftersom denna påverkar den moderna 
arkiveringen och dokumenthanteringsmodellerna. Jag har därför använt mig av 
dokumenthanteringsrelaterade artiklar i tidskrifter, till stor del Arkiv, samhälle 
och forskning, samt andra skrifter och uppsatser inom området för IT-utveck-
ling och dokumenthantering, för att få en övergripande bild av hur diskus-
sionen kring ämnet ser ut. 

Lagar och förordningar samt Uppsala kommuns arkivreglemente ger mig 
information om vilka tvingande moment som finns att ta hänsyn till i utforman-
det av en dokumenthanteringsplan. 8 För att få en djupare förståelse av doku-
menthanteringsmodellernas uppbyggnad har jag även överskådligt undersökt 
de ISO-standarder som modellerna är baserade på. 

Jag har använt mig av föredrag från NLA:s (Näringslivets Arkivråd) 
temadag om dokumenthantering som hölls i Stockholm den 30 november 2006. 
Konferensen följde boken Dokumentstyrning i processorienterade organisa-
tioner och man diskuterade praktiska problem med dokumenthantering utifrån 
flera branscher. 9 Även en föreläsning från A-kursen i Arkivvetenskap i 
Uppsala höstterminen 2005 har fått bidra till uppsatsen. 10

                                                 
5 Trost 2005: 54-55. 
6 Sundqvist (red) 2005. 
7Naeslund, Nyström & Prager 2005. 
8 Arkivreglemente för Uppsala kommun 1995. 
9 NLA-dagen 2006-11-30, föreläsningssalen, Riksarkivet, Stockholm. 
10 Föreläsning Karl-Gustaf Andersson 2005-10-26. 
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Den dokumenthanteringsplan som jag använder i min jämförelse är 
Uppsalahems bevarande- och gallringsplan. Denna plan avser handlingar för 
företagets alla verksamhetsområden och är för närvarande under revidering 
främst på grund av systembyten. Planen fastställdes av Uppsalahem AB:s 
styrelse 1997 och har sedan dess blivit inaktuell och revideringen som nu pågår 
gör att denna undersökning är högst aktuell även ur Uppsalahems perspektiv. 
Som följd av bevarande- och gallringsplanens tillkomst och beslut om revide-
ring av densamma har detta (1997 och framåt) blivit en naturlig avgränsning i 
tid för min undersökning. Noteras bör dock att jag använder mig av en version 
från 2001, med ytterligare information om arkiveringsansvar. Förklaring till 
detta val finns under rubriken ”Uppsalahems bevarande- och gallringsplan”. 11

För att erhålla personalens kunskap om dokumenthanteringen på företaget 
har jag intervjuat anställda på Uppsalahem: Lennart Jakobsson (ekonomichef 
och arkivansvarig) och Monica Ohlin (kundombud och modulansvarig för 
ärendehanteringen). Även viss e-postkontakt har förekommit med Christina 
Eriksson (före detta VD-sekreterare på Uppsalahem), Patrik Stridfält (ritnings-
ansvarig för ritningsarkivet på Uppsalahem), Gunilla Larsson (ekonomiassi-
stent på Uppsalahem) samt Richard Hallgren (arkivarie och Uppsalahems 
kontaktperson på Uppsala stadsarkiv). 12

                                                 
11 Bevarande och gallringsplan 2001. 
12 Intervju Lennart Jacobsson 2006-11-24, Intervju Monica Ohlin 2006-11-24, E-post Christina Eriksson 
2007-01-08, E-post Patrik Stridfält 2007-01-08, E-post Gunilla Larsson 2007-01-08, E-post Richard 
Hallgren 2007-01-08. 
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Processorienterad dokumenthantering 

Trenden vad gäller dokumenthantering går från dokumentstyrt till processtyrt. 
Då normaltillståndet för många organisationer har blivit förändring, fungerar 
inte den traditionella dokumentstyrningen med ett vertikalt arbete efter organi-
sationens hierarkiska modell, då det är denna som är föremål för förändring. 
Istället är processtyrning något att föredra i föränderliga organisationer, efter-
som arbetet sker horisontellt och tar hänsyn till hela organisationen inom alla 
arbetsområden. Organisationsförändringar påverkar därmed inte dokument-
hanteringen på samma sätt. 13

IT-utvecklingen och synen på hantering av digitala 
handlingar 

Amerikanska NHPRC (The National Historical Publication and Records 
Commission), ett statligt organ som samarbetar med National Archives and 
Records Administration och bland annat hjälper icke-statliga organisationer att 
bevara historiskt arkivmaterial för framtiden, konstaterade 1990 att det finns 
tre problem vid hantering av digitala handlingar: de är systemberoende, de 
finns på ömtåliga media och de är lättmanipulerade. 14 Dessa problem är något 
man fortfarande brottas med och det är svårt att avgöra när en artikel om dessa 
problem egentligen är skriven under de senaste 15 åren, eftersom de problem 
som fanns under tidigt 1990-tal fortfarande finns idag, endast i lite annorlunda 
skepnader. 

Att digitala handlingar är mycket ömtåligare och betydligt mer tidsbe-
gränsade än pappershandlingar bidrar till fler problem än vad man kanske först 
tänker på. För att kunna rätta sig efter de lagar som rör arkivering måste man 
kunna återsöka i arkivmaterialet och tillgängliggöra det (oavsett om det rör sig 

                                                 
13 Sundlöf & Taskanen 2005: 26, Föreläsning Karl-Gustaf Andersson 2005-10-26, Johansson 1998: 4, 
Engdahl 2006: 10. 
14 Webbsida Ulfsparre 2000: 7-8, Webbsida NHPRC Strategic Plan 2006, Webbsida About NHPRC 
2006. 
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om analoga eller digitala handlingar) och därför blir migrering till nya system 
ofta ett måste då systemen är kortlivade. Detta kan bli till ett stort problem när 
det gäller allmänna handlingar – om migrering eller konvertering medför 
informationsförlust innebär det enligt lagen gallring och utan ett giltigt gall-
ringsbeslut innebär detta att man bryter mot lagen. 15

Förfalskning och manipulering av digitala handlingar är lättare än 
motsvarande på pappershandlingar till exempel rörande signatur och 
autenticitet. Det är viktigt att förstå att informationen i sig har ett egenvärde 
och att det är mer än enbart den skrivna texten. En handlings kontext, eller 
metadata, är viktig inte bara ur forskningssynpunkten att det ger mer 
information om handlingen och dess betydelse i ett större sammanhang, utan 
även ur källkritisk synpunkt. Vi behöver metadata för att kunna fastställa 
ursprung och autenticitet. 16

Revolution eller evolution? 
I en artikel i Arkiv, samhälle och forskning från 1995 diskuterar Erik Norberg 
om IT i långtidsperspektiv är en revolution eller en evolution. Han börjar med 
att påpeka att IT-utvecklingen är relevant även för arkiven. Precis som andra 
teknikförändringar har gjort dessförinnan, till exempel standardisering av 
papper och användandet av kopiatorer, påverkar detta dokumentering, lagring 
och återsökning. Norberg kommer fram till att det både handlar om en revolu-
tion och en evolution – det kommer att ses som en revolution av framtida 
forskare, men av oss som lever mitt i det är det svårt att se det som något annat 
än en evolution. Kanske är det därför, eftersom vi inte inser hur mycket som 
egentligen har förändrats, som det är så svårt att bryta från traditionella syner 
på arkiv och handlingar. Enligt Tom Sahlén är den digitala revolutionen en 
”allvarlig utmaning för organisationer som har för vana att försumma sin 
dokumenthantering”. 17

Norberg ansåg att ”mycket tyder på att arkivinstitutionerna ganska snart är 
direkt och omedelbart delaktiga i de system där informationen skapas”. 18 
Denna artikel som skrevs 1995 är mycket optimistisk i sitt utförande och idag 
kan man se att dessa visioner inte riktigt har förverkligats. Samma mål – att 
arkivarierna ska vara direkt inblandade i skapandet av informationshanterings-

                                                 
15 Gränström, Lundquist & Fredriksson 2000: 135-136. 
16 Norberg 1995: 16-17. 
17 Norberg 1995: 7-9, 18, Sahlén 2000: 9, citatet: Sahlén 2005: 10. 
18 Norberg 1995: 13. 
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systemen – finns dock även idag och många försök att utföra detta har även 
genomförts, med mer eller mindre lyckade resultat. Syftet med detta är givetvis 
att åstadkomma en teknisk lösning på problem inom olika verksamheter som 
behandlar samma slags information. Skapandet av handlingar, det långsiktiga 
bevarandet samt återsökningen och tillgängliggörandet av handlingarna är de 
främsta punkterna att ta fasta på och det är också inom dessa områden som de 
största problemen finns. 

De digitala dokumenthanteringssystemen omfattar en allt större del av 
företags och organisationers handlingar och den slags efterkonstruktion i 
arkiven som kan göras med traditionella pappershandlingar blir inte längre 
möjlig. Det är på grund av detta som det är så viktigt att även arkivarierna är 
med i skapandet och tillämpningen av nya dokumenthanteringssystem – även 
de arkivaliska kraven måste ställas på systemet redan i skapandeskedet, 
eftersom det är där det bestäms hur handlingarna kommer att te sig vid 
arkivering. 19

Kortlivad långtidsbevaring 
I motsats till vad man idag ser som ett stort problem 20, såg man (åtminstone 
Norberg) vid mitten av 1990-talet e-posten som en stor förtjänst, där man 
återigen kunde betrakta personliga samtal. Detta efter att telefonen tidigare 
hade medverkat till att brevskrivandet till stor del hade försvunnit och även 
denna typ av dokumentation. Dock ställer Norberg sedan upp de precisa 
problem som vi fortfarande idag brottas med – för att kunna bruka den 
information som vi idag skapar inom ramen av IT måste vi även organisera 
dess metadata – för att kunna tolka informationen som vi lagrar. IT kräver fort-
farande mer resurser än traditionella arkiv, och om vi ska luta oss på Norbergs 
ord betyder detta att vi fortfarande befinner oss i ”den nya teknikens barn-
dom”. 21 Ännu idag har vi problem med att den digitala långtidslagringen inte 
är särskilt långlivad – inom affärsvärlden ansågs långtidsbevarande för några år 
sedan vara ca 5 år, något som knappt kan jämföras med långtidsbevarande av 
traditionella pappershandlingar. 22

                                                 
19 Sahlén 2005: 8, 29, 39. 
20 T.ex. Sahlén 2005: 9. 
21 Norberg 1995: 9. 
22 Webbsida Ulfsparre 2000: 4. 
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Ett ökat intresse för digital arkivering och dokumenthantering 
I april 2006 hölls ett seminarium på Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek om 
internationella arkiv- och dokumenthanteringsstandarder. Där beskrevs bland 
annat ISO-standard 15489, om dokumentation och dokumenthantering, och 
ISO 23081, om metadata för dokumentation, för att orientera arkivarier i doku-
menthanteringsstandarder. 23 I augusti 2006 hölls Nordiska Arkivdagar i Upp-
sala med två dagar med föredrag om bland annat digitalt långtidsbevarande. 24 
I november 2006 hade Näringslivets Arkivråd en temadag med föredrag som 
följd av utgivandet av boken Dokumentstyrning i processorienterade organisa-
tioner. 25 I januari 2007 håller även IT Strategic i Arkivdagarna, en två dagar 
lång konferens i Stockholm som fokuserar på digital arkivering ur ett praktiskt 
perspektiv. 26

Arkiv, samhälle och forskning 2006:1 är ett nummer till stor del fokuserat 
på arkivbildningen och digitala arkiv. Tre artiklar beskriver digitala arkiv 
utifrån olika perspektiv. Martin Utvik skriver om ”En strategisk modell för 
hantering av autentiska elektroniska handlingar”, Mari Runardotter m.fl. 
skriver om ”The Information Life Cycle. Issues in Long-term Digital Preser-
vation” och Renata Arovelius skriver om ”Forskningsmaterial, DSpace och 
digitalt bevarande”. 27

Internationella standarder för dokumenthantering 
Det finns ett antal internationella standardiseringsorgan, till exempel ISO 
(Internationella Standardiseringsorganisationen) och DLM-forum (Document 
Lifecycle Management), som på senare år har tagit på sig uppgiften att utforma 
internationella standarder även för dokumenthantering, för att gynna arkiv- och 
dokumenthanteringsförståelse internationellt sett. I Sverige står även Stats-
kontoret för rekommendationer om elektronisk dokumenthantering, utvärder-
ing av programvara samt upprättar ramavtal med leverantörer. 28

SIS (Swedish Standards Institute), som deltar i det internationella ISO-
arbetet för utformande av standarder, definierar en standard som en rekommen-
dation att göra något på ett visst sätt, det är en lösning på ett återkommande 

                                                 
23 Norebring 2006: 75. 
24 Nordiska Arkivdagar 23-25 augusti 2006, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala. 
25 NLA-dagen 2006-11-30, föreläsningssalen, Riksarkivet, Stockholm. 
26 Webbsida Arkivdagarna 2007. 
27 Utvik 2006: 7-16, Runardotter, Quisbert, Nilsson, Hägerfors & Mirijamdotter 2006: 17-29, Arovelius 
2006: 53-56. 
28 Bodin 2005: 59-60. 
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problem. Efter att ISO har publicerat en standard följer vanligtvis en svensk 
översättning, med kommentarer för svensk applicering, från SIS. 29

Användandet av ISO-standarder visar att man uppfyller vissa krav inom 
olika områden, en slags formell kvalitetssäkring. 30 På 1990-talet var det en 
merit att vara ISO-certifierad, nu är det snarare en brist att inte vara det, trots 
att det fortfarande är frivilligt. 31 ISO 9000- och ISO 14000-familjerna är 
allmänna standarder och riktlinjer rörande administrativa system och relaterade 
stödstandarder. Dessa ISO-standarder behandlar olika processer för organisa-
tioner att arbeta efter, och genom föreslagen dokumentation av insatser, 
processer och resultat når man en kvalitetssäkring. Sedan 1947 har ISO 
publicerat mer än 16000 internationella standarder inom ett flertal områden. 32 
Nedan presenteras tre för min uppsats relevanta ISO-standarder. 

ISO 15489 Dokumentation – Dokumenthantering 
I början av 2000-talet fanns ett stort behov av en internationell dokumenthant-
eringsstandard och utifrån en australisk standard (AS 4390 Records Manage-
ment), till stor del utformad enligt ISO 9000, fastställdes 2001 ISO-standarden 
15489 Dokumentation – Dokumenthantering (Records Management). Standar-
den är uppdelad i två delar: del 1: Allmänt, som behandlar att något ska göras, 
och del 2: Riktlinjer, som beskriver hur något ska göras. Denna ISO-standard 
är för närvarande under revidering och beräknas vara färdig till 2009. 33

Standarden har en uppbyggnad med ett logiskt flöde, från generella krav på 
dokumenthanteringssystem, och tekniken bakom dessa, till krav på utbildning 
och innefattar såväl offentlig som privat sektor, dokumentens hela livscykel 
samt alla dokumenttyper. Standarden innebär även att man uppfyller de krav 
som ISO 9000 och ISO 14000 ställer på dokumenthantering och den rör alla 
nivåer inom organisationen: vilka principer som ska tillämpas vid ansvar, den 
definierar policies och processer, samt poängterar vikten av att följa lagar och 
ta hänsyn till lagringsmedium samt att dokumentera doku-
menthanteringsprocesserna. Handlingarnas kontext är viktig att fastställa 
genom en logisk struktur för att kunna tillgängliggöra och tillhandahålla den 
information som de är bärare av. Anpassad utbildning av all personal i 

                                                 
29 Föredrag Anders Skog 2006-11-30. 
30 Sahlén 2005: 18. 
31 Föredrag Sivert Gustafsson 2006-11-30. 
32 Sjögren 1996: 8-9, Webbsida Generic management system standards 2006, Webbsida ISO 9000 and 
ISO 14000 in plain language 2006, Webbsida Overview of the ISO system 2006. 
33 Steen 2000: 53-54, Norebring 2006: 75, Bodin 2005: 59, Föredrag Anders Skog 2006-11-30. 

 12



organisationen gör att organisationen lättare kan nå de mål den har med 
dokumenthantering. 34

Dessa mediaoberoende standarder [ISO 15489, min anm.] reglerar verksamhetens nytta 
av fungerande dokumenthanteringssystem, intern ansvarsfördelning, metoder för doku-
mentflödesanalyser samt verksamhetens behov av information, utbildning, uppföljning 
och utveckling. 35

Ett dokumenthanteringssystem innehåller enligt ISO 15489 både dokument-
hanteringsplanen och det tekniska dokumenthanteringssystemet, varför man 
kan säga att detta är en heltäckande standard som lämpar sig för användning 
inom företag och organisationer som har för avsikt att genomföra en långsiktig 
bevaring av digitala handlingar. 36 Det tekniska dokumenthanteringssystemet 
kan till exempel konstrueras efter en annan ISO-standard (14721:2002), OAIS-
modellen, som beskrivs nedan. 

Enligt ISO 15489:1 är standardkraven på ett dokument autenticitet, 
tillförlitlighet, integritet 37 och användbarhet. ISO 15489:1 definierar metadata 
som ”data som beskriver sammanhang, innehåll och struktur hos dokument 
samt hanteringen av dessa under aktuell tid”. 38 Man kan tala om tre sorters 
metadata som har olika funktioner: 

Deskriptiva metadata, som ”används för att beskriva och söka digitala 
dokument”, 

Administrativa metadata, som ”används för att administrera dokument och 
dokumentera information om dess tillkomst och åtkomst” och  

Strukturella metadata, som ”beskriver bl.a. det logiska och fysiska förhållandet 
mellan delarna i ett sammansatt dokument”. 39

Enligt ISO 15489 ska en organisation, när den ska införa ett dokument-
hanteringssystem, först genomföra en översiktlig utredning (av syfte, struktur, 
lagar etc.), en verksamhetsanalys (som beskriver verksamheter och processer, 
klassifikationsschema och hierarkier samt visar var, hur och när dokument upp-
rättas), en identifiering av dokumentationskrav (regler och rutiner) och strategi-
                                                 
34 Steen 2000: 54-60, Sahlén 2005: 27. 
35 Norebring 2006: 75. 
36 Sahlén 2005: 24-25, 27. 
37 Med integritet menar jag ofördärvat, ursprungligt tillstånd. 
38 Bodin 2005: 61. 
39 Bodin 2005: 61-62. 
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er för att uppfylla dessa, utforma dokumenthanteringssystem (som svarar mot 
behoven), se över metoder för dokumentation (inklusive metadata, för att till-
godose krav på autenticitet, tillförlitlighet etc.) samt funktioner i stödprocessen 
för dokumenthantering (vad ska arkiveras och hur länge, baserat på behov från 
lagstiftning, verksamhet och intressenter). Att genomföra dessa åtgärder innan 
ett system byggs, och att arkivarierna gör det tillsammans med systemtekniker-
na är en förutsättning för att systemet ska kunna ge korrekt och relevant infor-
mation om autenticitet och tillförlitlighet när det har kommit till arkivfunk-
tionen. 40

Riksarkivet rekommenderar en metodik rörande arkivredovisning som är 
anpassad till denna standard och detta är något som kan komma att ge utslag i 
organisationer runtom i landet. Det är en stor fördel om många ansluter sig till 
samma system, med samma begrepp och verktyg – det ger anställda på alla 
nivåer och inom olika områden en större chans att förstå varandra om de 
”pratar samma språk”. 41

ISO 23081 Dokumentation – Dokumenthantering – Metadata för 
dokumentation 
ISO 23081 är ett tekniskt ramverk som refererar till ISO 15489 och dess defini-
tioner och rekommendationer om dokumenthantering. ISO 23081 del 1 be-
handlar principer för metadata, ställer minimikrav på metadata, som måste be-
skriva ”dokumentet, verksamhetsregler eller policies och beslut, uppgifter om 
vem som har upprättat, skickat och handlagt, verksamhetsprocesser eller pro-
cesser, och dokumenthanteringsprocesser (records management processes)”. 
Denna standard kan användas vid arkivredovisning, för att försäkra sig om att 
man uppfyller viktiga krav på metadata som ser till att bevara kontexten kring 
handlingarna. Utöver denna första del som beskriver principer finns även två 
följande delar som heter Implementing Issues och Evaluation of existing meta-
data sets and initiatives to ISO 15489. 42

Enlig ISO 23081:1 finns fem huvudtyper av metadata för att stödja elektro-
nisk dokumenthantering: metadata om dokument, om verksamhetens regler, 
policies och uppdrag, om systemaktörerna, om verksamhetsaktiviteter och pro-
cesser samt om dokumenthanteringsprocesser. 43

                                                 
40 Sahlén 2005: 25-27. 
41 Sahlén 2005: 27. 
42 Bodin 2005: 59, 62, Hansen & Löfgren 2005: 97, citatet se Norebring 2006: 76. 
43 Bodin 2005: 63. 
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ISO 14721 Space data and information transfer systems - Open 
archival information system - Reference model 
ISO 14721 från 2002 behandlar Open Archival Information System (OAIS) – 
en referensmodell för långtidsbevaring, samt återsökning/tillgängliggörande 
och tillhandahållande av digitala och analoga handlingar. OAIS-modellen har 
tagits fram av bland annat NASA för bevarande, vård och tillhandahållande av 
deras digitala handlingar. OAIS är både en informationsmodell och en funk-
tionsmodell, med tre huvudaktörer: producent (arkivbildare), management 
(arkivet) och konsument (arkivanvändare). 

Informationsmodellen består av tre sorters informationspaket: Submission 
Information Package (SIP) är det producenten skickar till arkivet, Archival 
Information Package (AIP) är det som finns i arkivet och Dissemination Infor-
mation Package (DIP) är det som levereras till konsumenten. Dessa informa-
tionspaket innehåller både information och kontextuell information (metadata 
om informationen), som gör att informationen kan förstås i sitt sammanhang. 44

Fysiska data i informationspaketen ser olika ut beroende på hur och var de 
bevaras, men de innehåller samma information, bara uppdelat på olika sätt. 
Man kan säga att informationens utseende beror på dess funktion. På bilden 
nedan kan man se de olika funktionerna och var de olika informationspaketen 
existerar. 

 
Bild 1. OAIS Huvudfunktioner 45

                                                 
44 Hansen 2003: 38-40, Hansen & Löfgren 2005: 88, 90-91. 
45 Hansen & Löfgren 2005: 92. 

 15



Funktionsmodellen i OAIS består av sex funktioner, beskrivna nedan, och in-
formationen i arkivet (AIP) ser olika ut beroende på funktion. 

Ingest Function är mottagandet av information och kontextuell information 
på olika media från konsumenten, i form av en SIP. Informationen skickas här 
vidare till två olika lagringsenheter: Archival Storage som är arkivets lagrings-
funktion av information, samt Data Management som bevarar den kontextuella 
informationen. För att en konsument sedan ska kunna hämta informationen 
från arkivet måste dessa två delar återställas till en sammanhängande del, och 
skapa en ”digital kopia”. Detta sker genom Accessfunktionen som hämtar data 
och metadata från de båda lagringsställena och sammanställer det till en DIP.  

Utöver dessa direkt informationsbärande funktioner finns två övergripande 
funktioner som administrerar och planerar informationsflödet. Administrativa 
funktionen arbetar tillsammans med managementfunktionen och beslutar till 
exempel om policies, behörighetsfrågor och standarder som ska tillämpas på 
arkivmaterialet. Systemöversyn, att de olika delarna fungerar, är förutom upp-
följning även delar av den administrativa funktionen. Preservation Planning-
funktionen bevakar konsumenternas (DIP) och producenternas (SIP) intressen 
och behov. Genom omvärldsbevakning av bland annat tekniska standarder 
ansvarar denna funktion för uppdatering och utveckling av de olika informa-
tionspaketen och bevarandestrategier. 

OAIS gör det lättare för företag och myndigheter att beskriva befogen-
heter, roller, ansvarsuppdelning samt relationer till konsumenter inom sitt 
arkivinformationssystem, och de kan även använda OAIS som stöd för 
byggande och förvaltning av sitt arkivinformationssystem. 46

Processorienterad dokumenthantering i litteraturen 
Nya organisationsformer och IT-utvecklingen har skapat nya arbetssätt och ett 
processorienterat informationsflöde har blivit resultatet. Att ta hand om de nya 
digitala dokumenten har blivit ett problem eftersom IT-utvecklingen, och vår 
anpassning därefter av arbetssätt, går så fort och modeller för dokument-
hantering tar lång tid att fastställa, eftersom de ska kunna gälla under en längre 
tid och för ett föränderligt material. Tom Sahlén skriver: ”Brister i dokument-
hanteringen självläker inte – de arkiveras” 47 och det är detta man får utgå från 
när man skapar en dokumenthanteringsplan. 

                                                 
46 Hansen 2003: 40-42, Hansen & Löfgren 2005: 92-95. 
47 Bodin, Sahlén & Sjögren 2000: 5, 8, citatet se Bodin, Sahlén & Sjögren 2000: 8 och Sahlén 2005: 8. 
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År 2000 utkom Dokumenthantering i företag och organisationer – en 
kvalitetsfråga med syfte att underlätta för företag och organisationer att uppda-
tera ”det viktiga kvalitetsarbetet med dokument och arkiv”. Som en reviderad 
upplaga utkom år 2005 Dokumentstyrning i processorienterade organisationer 
med i princip samma upplägg (och till stor del samma text, varför vissa citat är 
refererade till båda böckerna) som föregångaren. Denna reviderade upplaga är 
generell till sin karaktär och riktar sig till företag och organisationer som 
behöver se över sina dokumenthanteringsprinciper, vilka är baserade på det 
traditionella pappersarkivet. Här presenteras standarder och riktlinjer för 
långsiktig arkivering i form av OAIS-modellen, fokuserad på digital 
dokumenthantering. 48 Den senare versionen utgör, enligt min mening, en bra 
orientering i världen som omger digitala handlingar och digitala arkiv. 

SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretags organisation) har utkommit 
med två böcker, i form av handböcker, skrivna för allmännyttiga bostads-
företag. År 1998 utkom den första versionen av Bostadsföretagens dokument-
hantering: en arkivhandbok och år 2005 utkom den i reviderad version 49, med 
motiveringen: 

SABO har erfarit att det finns både behov och efterfrågan på en aktuell handbok i frågor 
om arkiv- och dokumenthantering. Den kommer främst från bostadsföretagen men även 
från lärare som håller utbildning i arkiv- och dokumenthantering. SABO har därför med-
verkat till att en andra upplaga av handboken nu kan ges ut. 50

Dokumenthanteringsplan 
En dokumenthanteringsplan kan antingen vara en lägesrapport över vilka 
handlingar som finns inom företaget eller ett styrande dokument. Många 
företag utför processkartläggning av verksamheten och genom att inkludera 
dokumenthanteringsplanen i dessa kan den bli mer heltäckande och få en 
logisk plats i organisationen. 51

Eftersom organisationsförändringar och rutinförändringar innebär föränd-
ringar i processer inom företaget måste dokumenthanteringsplanen uppdateras i 
samband med dessa. Det är meningen att planen ska vara ett hjälpmedel för 
handläggarna, trots att dessa ofta ser den som något som endast rör arkivarien 
eller den arkivansvarige. Det är därför viktigt att få all personal att arbeta 

                                                 
48 Bodin, Sahlén & Sjögren 2000, citatet se s. 5, Sundqvist (red) 2005. 
49 Naeslund, Nyström & Prager 1998, Naeslund, Nyström & Prager 2005. 
50 Naeslund, Nyström & Prager 2005: 3. 
51 Naeslund, Nyström & Prager 2005: 66. 
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tillsammans med utformandet av dokumenthanteringsplanen, för att få alla 
inblandade att förstå dess relevans. Detta kan vara svårt om man arbetar med 
många olika yrkesgrupper samtidigt, som alla använder olika yrkesspråk. 52 
Enligt arkivkonsult Katharina Prager kan man jämföra dokumenthantering med 
fakturahantering. Om alla skulle göra som de ville, betala vissa fakturor och 
andra inte, betala till fel ställe och ett år för sent så skulle fakturahanteringen 
inte vara ett fungerande system. En dokumenthanteringsplan behövs alltså för 
att hålla ordning och reda på dokument inom organisationen och för att se till 
att allt går till på rätt sätt, precis som fakturahanteringen är tänkt att fungera. 53

Syftet med en dokumenthanteringsplan är att säkra information och att se 
till att man följer de lagar som gäller vid hantering av handlingarna. En bra 
dokumenthanteringsplan som följs av personalen på företaget bidrar till en god 
arkivbildning som i sin tur bidrar till bra insyn i verksamheten och planen är 
dessutom en god hjälp vid ordnande och förtecknande av arkivet. 54

Dokumenthanteringen är en av de administrativa stödprocesser som krävs för att 
operativa verksamheter skall fungera i enlighet med uppsatta mål. Att upprätthålla en 
dokumentplan skall betraktas som ett led i en kvalitetsprocess för dokumenthantering. 55

Dokumenthanteringsplanen omfattar beslut och regler om vad som ska 
dokumenteras samt var och hur handlingar, som skapas inom organisationen, 
ska hanteras inom densamma. Planen bör omfatta dokumentens hela livscykel, 
från produktion till gallring eller långtidsbevarande. Informationen som planen 
behandlar är utöver textdokument även information som ”har inkommit till 
eller upprättats av organisationen och hanteras inom någon av organisationens 
processer samt blivit fäst på ett medium (analogt eller digitalt)”. Planen 
redovisar alla handlingsslag, utan att redovisa det faktiska innehållet i arkivet, 
vilket arkivredovisningen står för. Det är alltså utifrån handlingsslagen som 
planen formas, inte utifrån systemen i vilka handlingarna skapas, detta för att 
möjliggöra bevarande på bästa sätt. 56

En dokumenthanteringsplan med uppgifter om bevarande, gallring och 
gallringsfrister är en bevarande- och gallringsplan. 57

                                                 
52 Naeslund, Nyström & Prager 2005: 59, 66-67. 
53 Föredrag Katharina Prager 2006-11-30. 
54 Naeslund, Nyström & Prager 2005: 67. 
55 Sahlén 2005: 35. 
56 Sahlén 2005: 35-37, Webbsida Ulfsparre 2000: 3, Naeslund, Nyström & Prager 2005: 13, Runardotter 
m.fl. 2006: 18-20, citatet se Sahlén 2005: 36. 
57 Sahlén 2005: 49. 
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Potentiella handlingar 
En potentiell handling är en tänkbar sammanställning av information som finns 
hos arkivbildaren, men som dock inte finns färdigställd – det är sådana hand-
lingar som man kanske inte använder sig av i verksamheten, men som kan 
komma att efterfrågas av arkivanvändarna. För att få en heltäckande dokument-
hanteringsplan är alltså dessa potentiella handlingar viktiga att ta hänsyn till 
eftersom de, enligt 2 kap 3 § Tryckfrihetsförordningen, är allmänna handlingar 
om de kan sammanställas med rutinmässiga åtgärder, såvida detta inte strider 
mot Sekretesslagen eller Personuppgiftslagen. Genom att dokumentera system-
et på ett grundligt sätt som tar hänsyn till potentiella handlingar går det i 
systemet att skilja processdokumentation och processdata från sådan informa-
tion som organisationen aldrig använt sig av – de potentiella handlingarna. 58

Processkartläggning och verksamhetsanalys 
Det processorienterade dokumenthanteringssystemet syftar till att kvalitets-
säkra administrationen och arkiveringen. För att kunna utforma en process-
orienterad dokumenthantering krävs att man först kartlägger de processer inom 
organisationen där handlingar skapas, för att få ett flödesschema att arbeta 
efter. Genom en processkartläggning kan man se hur verksamheten är upp-
byggd och det är viktigt att all involverad personal får vara med i detta 
stadium, helst ska det ske i form av en framväxande dialog för att ge bästa 
möjliga resultat. 59

För att kunna göra en processkartläggning är det viktigt att först klargöra 
vad en process är. Enligt institutet för kvalitetsutveckling (SIQ) definieras 
processer som:  

… en serie aktiviteter som förädlar en vara eller en tjänst. Den har en väldefinierad början 
och ett väldefinierat slut. Det måste alltid vara klart definierat vad processen skall ta emot, 
vad den skall åstadkomma, hur det skall ske samt vilka de förväntade resultaten skall 
vara. Alla processer har en kund – intern eller extern. Kännetecknande för processer är att 
de är repetitiva… 60

Olika slags processtermer och processbegrepp måste definieras, såsom kund-
process, stödprocess och ledningsprocess. De överskådliga huvudprocesserna 
(verksamhetsområdena) delas av i mindre delprocesser eller underprocesser där 
detaljbeskrivningar av dokumentflödesaktiviteter förekommer. 
                                                 
58 Sahlén 2005: 36-38, Tryckfrihetsförordning (SFS 1949:105) 2 kap 3 §. 
59 Sahlén 2005: 28-29. 
60 Sahlén 2005: 29-30. 
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En översiktsanalys av organisationens uppdrag, verksamhetsområden och 
arbetsprocesser tillsammans med en processmatris beskriver hur de olika pro-
cesserna, och funktionerna de består av, förhåller sig till varandra. Organisa-
tionen är summan av processerna, därför är det så viktigt att definiera proces-
serna för att kunna analysera och förbättra organisationen. 

Dokumenthantering och arkivering kan ses som både en stödprocess och 
en kundprocess, beroende på dess funktion i organisationen. Det finns funk-
tionsrelaterade (styrande) och processrelaterade dokument. Genom att funk-
tionerna bär upp processerna skapas en kontext i vilken dokumentet tillkom-
mer, så kallad inre proveniens, som vid god arkivering bör beskrivas och arkiv-
läggas tillsammans med dokumentet (alltså metadata). Detta bottnar i att arkiv-
handlingarna ska spegla verksamheten. Dokumentens värde och användbarhet 
ligger till stor del i deras återkoppling till verksamhetens processer, eftersom 
detta ger dokumentet autenticitet och tillförlitlighet. 61

En generell dokumenthanteringsmodell 
Efter processkartläggning och verksamhetsanalys kan man sammanställa doku-
menten i en plan som utgår från dokumentens kontext. På så sätt ger alltså även 
dokumenthanteringsplanen en översiktlig kontextuell information om alla 
dokument som ingår i planen. Dokumenthanteringsplanen ska innehålla: 

• en översiktlig verksamhetsanalys och processmatris 62 som definierar 
arbetsprocesserna 

• processbeskrivningar för dokumenthantering (metadata) som visar 
dokumentens livscykel och kontext 

• kartläggning av dokument (dokumentkatalog) som visar inom vilken 
funktion dokumenten uppstår 

• format och medium 

• beskrivning av IT-system med syfte och innehåll 

• redovisning av förvaringsförhållanden för att till exempel underlätta 
återsökningar 

                                                 
61 Sahlén 2005: 30-35, Engdahl 2006: 11. 
62 Med processmatris menar jag en översiktlig modell över processerna och deras relationer till varandra. 
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• urval för bevarande och bestämning av gallringsfrister, med mål att 
arkivet efter gallring ska spegla verksamheten och möta företagets, 
kundernas och forskningens framtida behov. 63 

För att skaffa sig denna information föreslår Naeslund, Nyström och Prager 
(härefter benämnda Naeslund m.fl.) att en inventering av handlingstyper ska 
genomföras, helst med intervjuer som bakgrund, för att få en så heltäckande 
bild av handlingarnas metadata och kontext som möjligt, då detta resulterar i 
en bättre dokumenthanteringsplan. 

Den fysiska dokumenthanteringsplanen kan se ut på olika sätt. Man kan till 
exempel förteckna handlingstyperna i bokstavsordning eller enligt gallrings-
frist eller dela upp dem efter verksamhet, funktion eller handläggare. Det är 
bäst att göra en uppdelning efter funktion – även om detta inte överensstämmer 
med företagets olika avdelningar eftersom detta ger en bättre kontextuell 
översikt och det blir enklare att lägga till eller ta bort handlingar ur planen allt 
eftersom organisationen och funktionerna förändras. Det viktigaste är dock att 
planen är begriplig och tillgänglig. 64

Dokumenthantering för allmännyttiga bostadsföretag 
Bostadsföretagens dokumenthantering: en arkivhandbok är skriven för allmän-
nyttiga bostadsföretag. Det är, för mig, tydligt att denna bok och Dokument-
styrning i processorienterade organisationer speglar ett gemensamt synsätt på 
processorienterad dokumenthantering, enbart sett utifrån böckernas upplägg.65

Författarna rekommenderar att arbeta i olika arkivprojekt för att begränsa 
de olika områdena som arkivarbetet gäller, med projektledare och en helhets-
ansvarig styrgrupp. Dessa personer bör främst utgöras av företagets egen 
personal för att innesluta projektfasen i organisationen. Men de påpekar även 
vikten av att ha en kunnig arkivarie med i projektarbetet – någon som kan 
”hjälpa företaget att se sin dokumenthantering med nya ögon och är tränad i att 
bedöma handlingarnas kort- och långsiktiga värde ur olika aspekter”. 66

Eftersom allmännyttiga bostadsföretag har att göra med allmänna hand-
lingar måste de ha gallringsbeslut för att kunna gallra och en gallringsutredning 
är ett sätt att ta reda på vilka allmänna handlingar som finns i företaget samt 
                                                 
63 Sahlén 2005: 38-49. 
64 Naeslund, Nyström & Prager 2005: 60-61. 
65 Naeslund, Nyström &Prager 2005, Sundqvist (red) 2005. 
66 Naeslund, Nyström & Prager 2005: 9. 
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om och när de får gallras. Företagen bör främst utgå från arkivlagens definition 
av syftet med myndigheternas arkivbildning – att myndigheternas arkiv ska 
bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av 
allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvalt-
ningen och forskningens behov. Bokföringslagen, tillsammans med flera andra 
lagar, reglerar information för rättskipning och förvaltning, men för de andra 
punkterna finns inte lagar som reglerar på samma sätt. 

Eftersom dokumenthanteringsplanen endast ska omfatta de handlingar som 
är aktuella inom företaget kan man bli tvungen att upprätta en separat gall-
ringsplan för äldre handlingar, som fortfarande finns i arkivet, men som inte 
finns kvar i verksamheten i övrigt. Detta gäller inte enbart för bostadsföretag, 
utan för alla företag med äldre gallringsbara handlingstyper som finns i arkivet 
i väntan på att gallringsfristen löper ut. Då dokumenthanteringsplanen ses som 
en schematisk förteckning över företagets handlings- och ärendetyper kan den, 
för att underlätta personalens förståelse av den, även inkludera handlingar som 
inte är allmänna och planen ska innehålla alla aktuella handlingar. Planen är 
tänkt att fungera som en uppslagsbok för personalen. 67

En bostadsföretagsanpassad dokumenthanteringsmodell 
Enligt Naeslund m.fl. ska en bostadsföretagsanpassad dokumenthanteringsplan 
innehålla uppgifter om: 

• benämning på handling eller ärende 

• gallringsfrist enligt gällande lagar (och gärna hänvisning till dessa) 

• funktionen som handlingen stöder 

• sorteringsordning 

• leveransfrist till centralt arkiv 

• förvaringssätt 

• eventuella anmärkningar som berikar handlingens kontext 

• avdelning/enhet (plats i organisationen). 68 

                                                 
67 Naeslund, Nyström & Prager 2005: 61, 64, Våra bästa recept för en god dokumenthantering 1999: 7. 
68 Naeslund, Nyström & Prager 2005: 61. 
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Bild 2. Exempel på hur en dokumenthanteringsplan kan se ut.  69

Annan dokumenthantering för bostadsföretag 
Digital dokumenthantering blir allmänt allt vanligare och bostadsföretagen 
följer också denna utveckling. Naeslund m.fl. menar att IT-miljön alltmer blir 
kunskapsbanker och kommuniceringslösningar. Digitala lösningar är ofta 
billigare till en början både gällande tid och förvaringsplats, men då tekniken 
ständigt förändras måste man även uppdatera dokumenthanterings- och 
arkiveringslösningarna, vilket ökar kostnaderna. Eftersom de digitala 
lösningarna måste vara likvärdiga de traditionella lösningarna när det gäller 
tillgänglighet, fysiskt skydd, sekretess och autencitet blir en kompletterande 
metadatalösning en nödvändighet för den digitala hanteringen, då digitala 
dokument är oftast svårare att förstå i sig själva än pappersdokument. 70

Digitala dokument- och ärendehanteringssystem blir allt vanligare och 
används för att automatisera rutiner runt dokumenthantering och 
ärendehandläggning. Dokumenthanteringssystem kan användas både som 
sökmotorer och som lagringsplats för dokument, till exempel kan man skanna 
dokument, lagra digitala handlingar, återsöka, fördefiniera dokument och 
behörighetsstyra. En funktion för att checka in och ut dokument och hantera 

                                                 
69 Naeslund, Nyström & Prager 2005: 62. 
70 Naeslund, Nyström & Prager 2005: 93, 96-97. 
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olika versioner av samma dokument är en viktig del, samt loggfunktion och 
möjligheten att ta ut statistik. Ärendehanteringssystemen kan innehålla 
dokumentmallar, loggfunktion för ärendet och ett work-flowstöd som styr 
administrativa processer enligt fördefinierade regler. Dessa digitala system 
ökar möjligheten att dela och kommunicera information, vilket i sin tur ofta 
leder till ändrade arbetsformer 71

För ritningar rekommenderas digital hantering och arkivering eftersom de 
då blir lättare att hantera. Det blir enklare att uppdatera ritningarna och det 
underlättar marknadsföring och uthyrning av objekt och ritningarna kan 
användas av flera personer samtidigt och på geografiskt spridda platser. Ett 
standardiserat rasterformat (till exempel tiff eller pdf/a) rekommenderas 
eftersom det är svårmanipulerat och lättförvarat. Vektorgrafikformat kan i 
vissa fall vara aktuellt, men rekommenderas inte förrän det finns internationella 
standarder som stöder arkivering av detta format, eftersom formatet i dagsläget 
är svårt att arkivera. Lämpliga ritningar att lagra digitalt är situationsplaner, 
plan- och sektionsritningar, grundundersökningsritningar och ritningar över 
inkommande vatten- och elserviser. Enligt Naeslund m.fl. behöver ett 
ritningsarkiv en ansvarig person med rätt kompetens och tid att sköta arbetet. 
Det är också viktigt med en enhetlig struktur och anvisad plats för förvaring, 
tydliga ritningsstämplar/metadata och tydlig versionshantering. För konsulter 
och arkitekter bör man ha enhetliga riktlinjer för hur man upprättar ritningarna. 
Sökverktyg ska kunna söka på objekt, projekt, ritningstyp med mera och regler 
för utlån, kopiering, gallring och slutarkivering bör anges. 72

Metadata breddar kontexten 
Diskussioner om IT-utvecklingen och hanteringen av digitala handlingar kan 
sammanfattas i tidigare presenterade tre problem med digitala handlingar: att 
de är systemberoende, finns på ömtåliga media och är lättmanipulerade. För att 
kunna säkra informationen för framtiden görs olika försök att hantera 
informationen redan i dess skapandestadium. Då digitaliseringen tar allt mer 
plats i organisationerna måste man anpassa dokumenthanteringen till denna. 
Genom att rätta sig efter vissa ISO-standarder, som jag beskrivit ovan, kan man 
få ett långtidsbevarande av digital information (såväl som analog information) 
som möjliggör återsökning och tillgängliggörande även i framtiden. Dessutom 

                                                 
71 Naeslund, Nyström & Prager 2005: 100-101. 
72 Naeslund, Nyström & Prager 2005: 98, 112. 
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bidrar användandet av dessa standarder till att ge ett enhetligt utseende på arkiv 
och dokumenthanteringsplaner samt en ökad förståelse internationellt sett. 

Dokumentbeskrivande metadata säkrar att format och samband kvarstår i 
sin ursprungliga skepnad, att dokumentets livscykel och samband med andra 
dokument framgår. Dokumenthanteringssystemets metadata stödjer de behov 
som verksamheten och dokumenteringen har i form av dokumentbeskrivningar 
och processhantering och tillgodoser även arkivanvändarnas behov av 
återsökning och förståelse. 73 Företag bör använda sig av alla sina handlingar i 
dokumenthanteringsplanen eftersom detta är något som inte bara breddar 
kontexten för de andra handlingarna och organisationen i stort, utan även ger 
en bättre förståelse för personalen som arbetar med handlingarna och planen. 

Genomgående för alla diskussioner om digital dokumenthantering är att 
man betonar vikten av metadata. Det är då ISO 15489 om dokumentation och 
dokumenthantering, ISO 23081 om metadata för dokumentation samt ISO 
14721 om OAIS blir centrala. Den uppdelning i deskriptiva, administrativa och 
strukturella metadata som ISO 15489 redovisar ger tillsammans en heltäckande 
bild av handlingens kontext. De kriterier som ISO 15489 tar upp som nödvänd-
iga är i princip vad den generella dokumenthanteringsmodellen är uppbyggd 
efter och mycket stämmer även in på den bostadsföretagsspecifika modellen.  

Genom att använda sig av en processorienterad dokumenthanteringsplan 
belyser man rollen som metadata har. Utformandet av planen är nämligen 
metadata i sig och berättar om arbetsgången och processerna inom organisa-
tionen, samt vad som anses vara viktigt att spara och vilka gallringsfrister före-
taget tillämpar. På grund av detta är det viktigt att även ha med vilka lagar man 
stöder sig mot, då dessa är ytterligare metadata som breddar kontexten, samt att 
det underlättar vid eventuell revidering av planen. 

Att metadata är något som främst betonas i diskussioner om digitala 
handlingar betyder inte att det inte är lika viktigt för analoga handlingar, meta-
datan består bara av olika slags komponenter. 

Arkivredovisning 
ISO 23081 och ISO 14721 kan tillsammans bidra till en gedigen metadata-
samling i form av en arkivredovisning. En arkivredovisning består av en 
arkivbeskrivning och en arkivförteckning. Arkivbeskrivningen ska vara en 
kortfattad guide till arkivet med information om företagets organisation och 

                                                 
73 Bodin 2005: 62. 
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historik, arbetsuppgifter, typiska handlings- och ärendeslag, vilka arkiv som 
finns och var de finns, sökmöjligheter, gallringsregler, sekretessbestämmelser 
samt uppgift om arkivansvarig, arkivsamordnare och andra nyckelpersoner 
inom arkiv- och dokumenthanteringsfrågorna. Arkivbeskrivningen ska finnas 
lättillgänglig på företaget och ska uppdateras kontinuerligt för att kunna ge 
aktuell information om viktiga metadata. Arkivförteckningen redovisar 
arkivets struktur och syftet med den är att göra det lätt att hitta bland 
handlingarna. 74 ISO 23081, som behandlar metadata för dokumentation, 
beskriver vilken slags metadata som är viktig att dokumentera. Genom att i 
dokumenthanteringsplanen hänvisa till en välstrukturerad och innehållsrik 
arkivredovisning kan man ge handlingarna, och deras metadata, en bredare 
kontext – i förhållande till andra handlingar, företagets organisation och 
historik med mera. 

ISO 14721 om OAIS urskiljer, trots att det inte är en standard för 
bevarandeinformation, fyra grupper av bevarandeinformation som en arkiv-
beskrivning bör innehålla: Context Information: sammanhang och relation till 
annan information, Provenance Information: information om ursprung, 
ägarskap och förändringshistorik, Reference Information: identifikations-
information och Fixity Information: gällande autenticitetsmekanismer för 
informationen. 75

Lars-Erik Hansen och Roger Löfgren, båda arkivarier med kvalificerad 
erfarenhet av dokument- och arkivhantering, rekommenderar en arkivredovis-
ningsmodell baserad på den internationella standarden för arkivredovisning, 
ISAD(G), och ISAAR(CPF), en standard för auktoritetsposter. Genom att be-
skriva auktoritetsposter kan man följa verksamhetsprocesserna som handling-
arna härstammar från på ett mer djupgående sätt och se var informationen är 
upprättad. Men de poängterar att trots att dessa standarder ger handlingarna 
viktig kontextuell information, är de inte heltäckande och andra standarder, till 
exempel Dublin Core eller ISO 23081 Metadata för dokumentation, bör 
tillämpas vid sidan om. 76

                                                 
74 Naeslund, Nyström & Prager 2005: 81. 
75 Hansen & Löfgren 2005: 96-97. 
76 Webbsida ISAD(G) 2007, Webbsida ISAAR(CPF) 2007, Hansen & Löfgren 2005: 97. 

 26



Uppsalahems dokumenthantering 

Tvingande moment i dokumenthanteringen 
Detta kapitel redovisar de lagar, förordningar och reglementen som Uppsala-
hem har att rätta sig efter i sin dokumenthantering. De lagar som har störst be-
tydelse för bevarande- och gallringsplanen presenteras närmare medan övriga 
lagar endast noteras överskådligt. 

Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) 
Sedan 1995 är kommunala företag likställda med myndigheter gällande hand-
lingsoffentlighet och Tryckfrihetsförordningens 2 kap reglerar vilka handlingar 
som är allmänna och som allmänheten därmed har rätt att ta del av. Även be-
gränsningar av denna rätt, till exempel med hänsyn till det allmännas ekonomi-
ska intresse och skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden 
regleras i Tryckfrihetsförordningen.  77

Arkivlagen (SFS 1990:782) 
Även arkivlagen gäller sedan 1995 för kommunala företag. Arkivlagen anger 
att arkivbildaren ska ansvara för vården av sitt arkiv, som är en del av det 
nationella kulturarvet. Arkivlagen kräver även att en arkivbeskrivning och en 
arkivförteckning ska upprättas, något som syftar till att ge en bättre inblick i 
arkivet. 78

Sekretesslagen (SFS 1980:100) 
Det är Sekretesslagen som reglerar de skyddsområden som tas upp i Tryckfri-
hetsförordningen 2 kap 2 §, men meddelarfrihet råder dock för anställda.  

Till exempel kan 6 kap, som behandlar det allmännas ekonomiska intres-
sen, sekretessbelägga bland annat lokalkontrakt, löneuppgifter och låneavtal 
                                                 
77 Tryckfrihetsförordning (SFS 1949:105) 2 kap, Naeslund, Nyström & Prager 2005: 23-24. 
78 Arkivlag (1990:782) 3 § 2-3 mom., 6 § 2 p., Naeslund, Nyström & Prager 2005: 34. 
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för att skydda företaget från konkurrenters insyn i företagets affärs- och drift-
förhållanden. Även uppgifter om förvärv och anbud, marknadsundersökningar 
och reklamkampanjer, information som utgör underlag för avtalsrörelser samt 
uppgifter som inhämtats för rättstvist, kan sekretessbeläggas enligt 6 kap.  

7 kap 25 § behandlar sekretess för kommunal bostadsförmedling om 
uppgifter om personliga förhållanden, om personen i sig eller närstående skulle 
lida men av att uppgiften röjs, och handlingar som till exempel brev med 
varning eller klagomål och förtursbeslut skyddas här. 8 kap skyddar enskilds 
ekonomiska förhållanden och kan sekretessbelägga uppgifter i avtal eller icke 
antagna anbud, om dessa kan skada enskild genom offentlighet. 79

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) 
Personuppgiftslagen ska se till att behandling av personuppgifter inte kränker 
personlig integritet. Insamling av personuppgifter måste därmed ha ett för 
verksamheten berättigat ändamål och ska inte innefatta mer än vad som är nöd-
vändigt för just den aktuella undersökningen. Om den registrerade lämnar sitt 
samtycke är det dock tillåtet att behandla dennes personuppgifter, men det 
behövs inte samtycke för att till exempel använda personuppgifter i hyresavtal, 
lönelistor och statistik av allmänt intresse. Dock måste den registrerade alltid 
informeras om att dennes personuppgifter behandlas, till exempel vid hyresav-
talsskrivning och helst bör det ske skriftligt eftersom företaget har bevis-
börda. 80

Övriga lagar 
Bokföringslagen (SFS 1999:1078) föreskriver att handlingar som är av bety-
delse för företagets redovisning ska sparas 10 år efter räkenskapsårets utgång. 
Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) kräver att årsredovisningar och delårsrap-
porter ska upprättas och att stiftelseurkund, bolagsordning och bolagsstämme-
protokoll och styrelseprotokoll ska upprättas och bevaras. Författningar om 
deklaration och taxering kräver att underlag för dessa ska sparas i minst 7 år, 
men helst 10 år, eftersom preskriptionstiden för skattebrott är 10 år. Preskrip-
tionstiden för fordringar mot kunder är 3 år och för övriga handlingar 10 år, 
enligt preskriptionslagen (SFS 1981:130). 

                                                 
79 Sekretesslag (SFS 1980: 100) 2 kap 2 §, 6 kap, 7 kap 25 §, 8 kap, Naeslund, Nyström & Prager 2005: 
25-33. 
80 Personuppgiftslag (SFS 1998:204) 1 §, 9 §, 10 §, Naeslund, Nyström & Prager 2005: 34. 
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Jordabalken (SFS 1970:994) och lag om förvärv av hyresfastighet (SFS 
1975:1132) styr äganderättsliga förhållanden kring fast egendom och ställer 
krav på dokumentation. Här finns även regler som skyddar hyresgästen samt 
regler om hyresvärdens informationsskyldighet, hyresavtal och hyresgästinflyt-
ande. Att projektbeskrivning, vid planering och byggande, ska upprättas och 
sändas till byggnadsnämnden, samt att protokoll ska föras vid byggsamråd 
regleras i plan- och bygglagen (SFS 1987:10). 

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) och arbetsmiljöförordningen (SFS 
1977:1166) kräver dokumentation av arbetsmiljön och arbetet med denna, och 
anger hur länge handlingarna ska bevaras. Arbetstidslagen (SFS 1982:673) 
reglerar hur arbetstid ska dokumenteras, att jourtid, övertid och mertid ska 
antecknas, så att arbetstagarna eller fackliga organisationer kan ta del av det, 
och handlingarna ska sparas minst 3 år. Enligt lag om medbestämmande i 
arbetslivet (SFS 1976:580) ska förhandlingsframställning vara skriftlig om 
motparten begär det och kollektivavtal ska sägas upp skriftligen. 
Dokumentation av offentlig upphandling ska innehålla skäl till antaget anbud, 
enligt lag om offentlig upphandling (SFS 1992:1528). 81

Arkivreglemente för Uppsala kommun 
Uppsala kommun har ett arkivreglemente från 1995, som behandlar ansvar, 
arkivmyndighet, debitering, förteckning och arkivbeskrivning, gallring, över-
lämnande av arkiv, avgränsning av arkivet/rensning, beständighet, förvaring 
och utlåning samt Stadsarkivets funktion. Bestämmelserna följs även av kom-
mentarer från arkivmyndigheten. 

I detta arkivreglemente jämställs kommunala aktiebolag med myndigheter 
och de ska därmed ansvara för vården av sitt arkiv. Arkivansvarig för kom-
munens intresse och arkivredogörare inom företaget ska utses. I reglementet 
står även att varje myndighet ska upprätta en arkivbeskrivning och en arkivför-
teckning. Även en bevarande- och gallringsplan ska upprättas, med uppgifter 
om aktuella handlingstyper, om de ska bevaras eller gallras samt 
gallringsbeslut och gallringsföreskrifter. 82

I samråd med arkivmyndigheten (Stadsarkivet) ska arkivbildaren 
(Uppsalahem) besluta om gallring av sina arkivhandlingar, om inte annat finns 
särskilt föreskrivet. I kommentarerna står att läsa att handlingar som kan 
behövas för kommunens förvaltning eller framtida utredningar, som har rättslig 
                                                 
81 Naeslund, Nyström & Prager 2005: 36-37. 
82 Arkivreglemente för Uppsala kommun 1995 1 § 1 st, 2 §, 5 §, 5 § 4 st. 

 29



betydelse eller är av värde för forskning bör bevaras samt att gallringsbara 
handlingar bör förstöras utan dröjsmål och att gallringsprotokoll ska föras och 
bekräftas av arkivansvarig och sedan bifogas arkivförteckningen. De 
handlingar som inte ska tillhöra arkivet ska regelbundet rensas ut, till exempel 
kopior eller minnesanteckningar eller utkast av tillfällig betydelse. 83 De 
handlingar som ska bevaras ska framställas med materiel och metoder som 
garanterar informationens beständighet.84

Utöver detta arkivreglemente har Uppsala kommun även en handbok för 
hantering av allmänna handlingar som behandlar registrering av allmänna 
handlingar, offentlighet och sekretess, diariets syfte, postöppning samt vilka 
handlingar som är allmänna och vilka som inte är det. 85

Uppsalahems bevarande- och gallringsplan 
Uppsalahems bevarande- och gallringsplan finns att hämta i två olika 
versioner, en på Uppsala kommuns intranät samt en från Uppsalahem, daterad 
2001-09-14. Båda innehåller samma information om handlingsslagen, dock är 
den sistnämnda även försedd med information om var arkivering ska ske/vem 
som är ansvarig för arkivering (det är ett slags förarbete till framtida 
revidering). 86 Jag har studerat denna något mer omfattande bevarande- och 
gallringsplan, eftersom jag tycker att den ger en mer rättvis bild av dokument-
hanteringen inom företaget. 

Bevarande- och gallringsplanen är ett styrande dokument som är fastställt 
av Uppsalahem AB:s styrelse 1997-09-01, § 90. 87 Planen upprättades av 
konsulten Birgitta Torgén från Stadsarkivet 1996-1997 och liknar ett flertal 
bevarande- och gallringsplaner inom kommunen. I VD:s brev, angående 
fastställelse av bevarande- och gallringsplanen till styrelsen, finns uppgifter om 
vilka tvingande moment planen rättar sig efter: arkivlagen och kommunens 
arkivreglemente, med offentlighetsprincipen som grund. Arbetet med planen 
var i form av ett arkivprojekt där alla avdelningar på Uppsalahem deltog i form 
av inventeringsblanketter för handlingstyper. I revideringsarbetet av planen har 
man följt samma linje och varje avdelning/verksamhetsområde ansvarar för 

                                                 
83 Arkivreglemente för Uppsala kommun 1995 6 § Kommentar 2-3 st, 8 §, Kommentar. 
84 Arkivreglemente för Uppsala kommun 1995 9§. 
85 Webbsida Hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun 2006. 
86 E-post Christina Eriksson 2007-01-08. 
87 Bevarande- och gallringsplan 2001: 1. 
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revidering av sina handlingar. Informationen samlas sedan in och sammanställs 
i en aktuell bevarande- och gallringsplan. 88

Syfte och omfattning 
Planen omfattar Uppsalahem AB, och i tillämpliga delar dess dotterbolag, och 
gäller för handlingar tillkomna från och med 1991-01-01. Syftet med planen är 
att ”[k]largöra vad som gäller vid bevarande och gallring av handlingar/doku-
ment, klargöra på vilken avdelning respektive dokument arkiveras etc”. 89

Uppläggning och struktur 
Bevarande- och gallringsplanen inleds med ett förklarande kapitel där planens 
omfattning, uppläggning och tillämpning redovisas. Även olika grundläggande 
begrepp så som bevara, gallring, gallringsfrist, kopior och dubbletter förklaras, 
för att eliminera missförstånd vid hanteringen av de allmänna handlingarna. 

Planen är mediaoberoende och det är ”informationens värde som avgör om 
en handling skall bevaras eller kan gallras”. Det observeras att även handlingar 
inkomna via e-post inkluderas i planen. Det arkiverade exemplaret ska vara 
originalhandlingen, eller bolagets exemplar. En komplett systemdokumentation 
ska även bevaras. Arbetsmaterial som inte ska bli allmän handling bör rensas ut 
vid inaktualitet. För att klargöra vilka handlingar detta åsyftar tar planen upp 
dessa i undantagsfall. 90

I inledningen står även följande om tolkning av planen i förhållande till 
arkivmaterialet: 

Denna bevarande- och gallringsplan måste av naturliga skäl vara generell. Det går således 
inte alltid att hitta en benämning som exakt överensstämmer med den handling man håller 
i handen. Man bör tänka mer i termer av handlingstyper än på den enskilda konkreta 
handlingen. 91

Varje kapitel inleds med vilka handlingar som ska bevaras (se bild 3) och 
fortsätter med vilka handlingar som ska gallras och vilken gallringsfrist som 
gäller (se bild 4). 

                                                 
88 Uppsalahem AB, Uppsala: Styrelseprotokoll 1997-09-01 §90 samt bilaga, E-post Richard Hallgren 
2007-01-08, Webbsida Bevarande- och gallringsplaner 2007, Intervju Lennart Jacobsson 2006-11-24. 
89 Bevarande- och gallringsplan 2001: 1-2. 
90 Bevarande- och gallringsplan 2001: 1-2. 
91 Bevarande- och gallringsplan 2001: 2-3. 
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Bild 3. Exempel på hur handlingar som ska bevaras beskrivs i bevarande- och gallrings-
planen.92

 
Bild 4. Exempel på hur handlingar som ska gallras beskrivs i bevarande- och gallrings-
planen.93

                                                 
92 Bevarande- och gallringsplan 2001: 14. 
93 Bevarande- och gallringsplan 2001: 15. 
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Bevarande- och gallringsplanen innehåller inte några referenser till lagar eller 
förordningar som det har tagits hänsyn till. Detta kan vara en nackdel då det till 
exempel skulle kunna underlätta revidering av planen avsevärt, eftersom man 
då kan hänvisa direkt till lagen för att se om det fortfarande är aktuellt. Dock 
har jag kommit över ett internt dokument från 1998 märkt ”Information om 
arkivering 1/98” adresserat till VD, registrator och arkivansvariga, med en 
bilaga som beskriver hur man ska arbeta med handlingar inom bolaget. Denna 
bilaga tar bland annat upp för vilka handlingar bolaget kan åberopa 
sekretesskydd (för anbud till öppnandet/beslutet, handlingar som skulle sätta 
konkurrensen ur spel, uppgifter vars offentlighet kan vålla skada för enskilda 
juridiska och fysiska personer, samt handlingar till grund för styrelsebeslut). 94

Planen är uppdelad i sju kapitel som motsvarar olika verksamhetsområden: 
Bolagets styrelse och administration, Ekonomihandlingar, Personalhandlingar, 
Marknadsfrågor, Förvaltningsfrågor, Byggfrågor och Fastighetsservice. Dessa 
motsvarar till stor del de verksamhetsområden som Naeslund m.fl. beskriver. 95

Uppsalahems bevarande- och gallringsplan innehåller varken en 
verksamhetsanalys eller en processmatris. Detta trots att det mycket väl kan ha 
förekommit sådana i förarbetet till planen, eftersom det går att se resultatet av 
sådana i utformandet av planen, i och med indelandet av handlingstyper i 
verksamhetsområden. 

I den inledande texten under rubriken ”Bolagets styrelse och administra-
tion” står: 

För att man skall kunna få en klar bild av Uppsalahem ABs verksamhet krävs att organi-
sationen, med alla organisationsförändringar, är väl dokumenterad. Uppgifter om besluts-
organen, samrådsorganen och administrationens uppbyggnad finns ofta samlad i verksam-
hetsberättelser. Ett organisationsschema ger snabbt och översiktligt en bild av arbets-
formerna och en sammanfattning bör biläggas nämndens arkivbeskrivning. 

Information om beslutsprocess, beredning av ärenden och beslut, återfinns i protokoll 
och handlingar till dessa. Viktiga hjälpmedel för att få tillgång till denna information är 
diarierna. 96

Trots att inga utförliga processbeskrivningar är representerade i planen, finns 
de närvarande i vissa sammanhang, där det ansetts som nödvändigt att vidare 
förklara handlingens kontext – för handlingar som ska bevaras, till exempel: 

                                                 
94 Uppsalahem AB, Uppsala: ”Information om arkivering 1/98”, VD-sekreterarens arbetsrum, pärm märkt 
”Arkiv”, flik 3: Regler UHAB. 
95 Naeslund, Nyström & Prager 2005: 45-56. 
96 Bevarande- och gallringsplan 2001: 5. 
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Omflyttningsstatistik i ADB-systemet Residens. Under året av- och inflyttade hyresgäster i 
lägenhetsnummerordning; med uppgifter om objektets adress, datum för in- respektive 
avflytt, namn på in- resp. avflyttande hyresgäst och ev. uppgift om den avflyttande hyres-
gästens nya adress och den inflyttande hyresgästens tidigare adress. Tas ut årligen, per 
den sista december, på COM-film. Säkerhets, master- och ett bruksexemplar levereras 
direkt  till Stadsarkivet. 

Arkivering: Uthyrningsavdelningen 

ADB-systemet TEMP. Innehåller uppgifter om alla mängder, ytor och typer som finns 
inom bolaget. Omfattar underhåll utanför lägenhetsdörren. Ur systemet tas simuleringar, 
utdatalistor t.ex. på vad det kostar att renovera en fasad. Systemet har en historik där äldre 
uppgifter bevaras. 

Arkivering: Bostad/Teknikgruppen 

Lägenhetsunderhållsregistren Tapeten och Rabatten i ADB-systemet Residens. Avser 
underhåll innanför lägenhetsdörren.  Systemet har en historik där äldre uppgifter bevaras. 

Arkivering: Bostad/Teknikgruppen 97

För handlingar som ska gallras finns det i vissa fall lite förklarande metadata, 
till exempel: 

Handling Gallringsfrist Anmärkning 

Leverantörsbetalningar, kvittenser på teleöverföringar av fakturor som blivit betalda 10 år   

Saldolista, Taket, Innehåller uppgifter om vilken skuld företaget har just vid detta tillfälle, 

utdatalistor Residens 
2 år  

Räntebidragsavier, utbetalda räntebidrag till UHAB 10 år  

Avstämningsunderlag av lån, kontroll mellan Taket och Huvudbok, utdatalistor 2 år   

Ej avbokade transaktioner lånereskontran Taket, kontroll att UHAB fått låneavier från 

långivaren, utdatalistor Residens 
Vid inaktualitet 

När uppgifterna 

kontrollerats 

Förfallolista Taket, används vid upprättande av likviditetsbudget, utdatalistor Vid inaktualitet När ny lista tas ut. 

Simuleringar, framtida beräkningar av kapitalkostnader 5 år   

Tabell 1.  Gallringsbara handlingar med metadata. 98

Dokumenten är uppdelade efter verksamhetsområden, vilket i sin tur visar var i 
organisationen dokumenten blir till och används. I vissa fall finns även infor-
mation om när dokumenten uppstår och dokumentens hela livscykel redovisas, 
till exempel: 

Objektsregister i ADB-systemet Residens. Avställning görs varje år per sista december 
genom uttag på COM film i numerisk ordning efter lägenhetsnummer, med uppgifter om 
adress, lägenhetstyp, yta, kundnummer, hyresgästs namn, inflyttningsdatum, månadshyra, 
kvadratmeterpris/år. Tas ut årligen, per den sista december, på COM-film. Säkerhets-, 
master- och ett bruksexemplar levereras direkt till Stadsarkivet. 

Arkivering: Hyresdebiteringen 99

                                                 
97 Bevarande- och gallringsplan 2001: 9. 
98 Bevarande- och gallringsplan 2001: 16-17. 
99 Bevarande- och gallringsplan 2001: 9. 
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På grund av denna metadataredovisning ger bevarande- och gallringsplanen 
ger en bra kartläggning av dokumenten inom organisationen – en dokument-
katalog. 

I det inledande avsnittet står att planen är medieoberoende och att en 
handling kan vara fäst på papper eller vara en ADB-upptagning. Format och 
medium är oftast inte medtaget i planen, men det är dock underförstått att man 
inom administrationen använder standardformatet A4 vid utskrift. Då det finns 
betydande avvikelser, till exempel vid uttag på mikrofilm, finns detta redovisat 
i planen. 

Beskrivning av IT-system och dess syfte och innehåll finns medtaget i 
planen: 

Systemdokumentation med samlingsplan (beskrivning över tillämpat redovisningssystem, 
dokumentation över redovisningssystemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, 
dvs försystem och deras funktion. Beskrivning över tillämpat redovisningssystem skall 
kompletteras med systemdokumentation och behandlingshistorik). Tas efter beställning ut 
på mikrofilm (COM-fiche). Säkerhets-, master- och ett bruksexemplar levereras direkt till 
Stadsarkivet. Placeras framför de övriga filer som skall mikrofilmas. 100

Det bör särskilt påpekas att en komplett systemdokumentation ska bevaras, i de fall ADB-
system kommer till användning inom verksamheten. 101

De ADB-system som nämns är TEMP (omfattar underhåll utanför 
lägenhetsdörren), Movex (ekonomisystem), Residens (fastighetssystem), Fasett 
(anläggningsregister), Lotus, Å-Data (kundreskontra), KDA (koppling till 
Residens), Reg 14, Inkasso 2000 (inkassoverksamheten tillsammans med 
Justitia) och ESS 200 (information om manuellt mätta vatten- värme- och 
oljaförbrukningar). Även ”[h]andlingar rörande lokala hyresgästföreningars 
verksamhet; Samrådsprotokoll, Boinflytanderapporter, Områdeskalkyler samt 
övriga handlingar som belyser verksamheten” ska bevaras. 102

Förvaringsförhållanden redovisas till viss del för de handlingar som ska 
bevaras. Under varje handlingstyp finns texten ”Arkivering:” följt av vilken 
avdelning som ansvarar för förvaring av handlingen. Dock finns inte det 
fysiska förvaringsstället nämnt i planen, förmodligen i ett försök att hålla 
planen neutral i förändringar, som arkivlokalbyte och liknande. I praktiken 
förvarar Uppsalahem handlingar som har två års gallringsfrist eller mindre 

                                                 
100 Bevarande- och gallringsplan 2001: 14. 
101 Bevarande- och gallringsplan 2001: 2. 
102 Bevarande- och gallringsplan 2001: 9, 14, 24, 27 (citatet), 33, E-post Gunilla Larsson 2007-01-08. 
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(sådana som gallras vid inaktualitet) i ett mellanarkiv i huvudkontorets lokaler 
och handlingar med mer än två års gallringsfrist förvaras i nya arkivlokaler i 
Årstagården, Uppsala. Handlingar som ska bevaras för all framtid förvaras 
antingen i arkivet i Årstagården, eller levereras till Stadsarkivet där de 
förtecknas och Stadsarkivet står då för hanteringen av handlingarna. Att 
förvaringsplats inte finns nämnt i planen är en brist, men då materialet inte är 
så omfattande i storlek (det handlar om cirka 50-70 hyllmeter per år med 
samma serier år efter år, arkiverade likadant årsvis), är återsökbarheten fortfa-
rande god. Även sorteringsordning saknas i planen, något som tillsammans 
med förvaringsförhållanden kan bidra till förbättrad kvalité på återsökbarheten. 
Att använda sig av de sju kategorier som staplas upp i bild 2: ärende/handling, 
enhet, gallra eller bevara, sorteringsordning, förvaringsplats, till centralt arkiv 
samt kommentar, ger en bra kontextuell överblick över arkivmaterialet. Med en 
dokumenthanteringsplan som uppvisar all denna information har man kommit 
långt i medieoberoendet. Dock tycker jag att det vore bra att i denna tid, när 
digitalisering av handlingar blir allt vanligare, även ha med en kolumn med 
mediaval för att underlätta återsökningen av handlingarna. 

Gallringsfristerna är i enlighet med rådande lagar, förordningar och regle-
menten. Arkivet speglar till stor del verksamheten i och med att 10 år av 
handlingar finns representerade, men inga direkta hänvisningar till vilka lagar 
gallringsfristerna lutar sig mot finns redovisade i bevarande- och gallrings-
planen. Detta finns endast angett i VD:s brev till styrelsen 1997-09-01. För 
forskningens behov finns även äldre handlingar bevarade i Stadsarkivets 
lokaler, bland annat protokoll, lägenhetskort, lönelistor och korrespondens. De 
handlingar som ska bevaras levereras i regel till Stadsarkivet efter 10 år. 103

Verksamhetsområden och handlingstyper 
Naeslund m.fl. redovisar riktlinjer för vad man ska ha med i dokumenthant-
eringsplanen. Verksamhetsområdena som Naeslund m.fl. beskriver svarar 
relativt bra mot dem som finns i Uppsalahems bevarande- och gallringsplan: 
verksamhetsstyrning motsvarar bolagets styrelse och administration; ekonomi-
verksamhet motsvarar ekonomihandlingar; personalverksamhet motsvarar 
personalhandlingar; marknadsföring/kundrelationer och uthyrning motsvarar 
marknadsfrågor samt till viss del förvaltningsfrågor; fastighetsförvaltning och 

                                                 
103 Bevarande- och gallringsplan 2001, Uppsala stadsarkiv, Uppsalahem AB:s arkiv: A Protokoll, D1 
Lägenhetskort, F1B Lönelistor, E Inkomna handlingar och korrespondens. 
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byggande motsvarar förvaltningsfrågor, byggfrågor och fastighetsservice. 104 I 
den generella dokumenthanteringsmodellen (beskriven ovan) finns förståeligt 
nog inga handlingstyper med, eftersom denna ska kunna appliceras på även 
andra organisationer än bostadsföretag, därför används inte denna vid följande 
jämförelse. 

De flesta kapitel i bevarande- och gallringsplanen avslutas med en 
hänvisning till avsnittet ”Bolagets styrelse och administration” i tillämpliga 
delar, samt en kommentar om att övriga handlingar som är av kortvarig 
betydelse eller ringa värde för verksamheten kan gallras vid inaktualitet. 105

För mer detaljerad information om den komparativa undersökningen av 
rekommendationer av Naeslund m.fl. och handlingstyper i Uppsalahems 
bevarande- och gallringsplan hänvisas till bilaga 1. 

Verksamhetsstyrning 
Uppsalahems bevarande- och gallringsplan följer till stor del de relativt få 
rekommendationer Naeslund m.fl. har om handlingar rörande 
verksamhetsstyrningen. Uppsalahems bevarande- och gallringsplan har 9 av 39 
sidor för bolagets styrelse och administration varför det finns ett stort antal 
handlingar utöver de rekommenderade i Naeslund m.fl. Många av dessa hand-
lingar är för att tillgodose forskningens behov. Det handlar om företags-
historiska handlingar som till exempel egenproducerade trycksaker, fotografier 
och videofilmer, modeller av verksamheternas fastigheter och/eller 
anläggningar, tidningsurklipp, ombyggnadsritningar och omflyttningsstatistik. 
Även handlingar rörande upphandlingar, styrelsens korrespondens, diarier, 
diarieplaner, postlista, anbudsbok, värdepostbok, lagfarter och köpehandlingar, 
skuldebrev och villkorsbilagor till lån samt statistik och organisationsplaner 
och organisationsscheman finns uppgivna under handlingar som Uppsalahem 
ska bevara. Vissa av dessa handlingar redovisar dock Naeslund m.fl. under 
andra verksamhetsområden, till exempel fotografier, handlingar rörande 
upphandlingar samt statistik under ”Byggfrågor”. 106

Ekonomiverksamhet 
Även för ekonomiverksamheten motsvarar bevarande- och gallringsplanen den 
bostadsföretagsspecifika modellen väl. I bevarande- och gallringsplanen finns 
även systemdokumentation med samlingsplan samt uppgifter i ADB-systemet, 
                                                 
104 Naeslund, Nyström & Prager 2005: 45-56, Bevarande- och gallringsplan 2001. 
105 Bevarnde- och gallringsplan 2001: 13, 18, 22, 26, 31, 36, 39. 
106 Naeslund, Nyström & Prager 2005: 46, Bevarande- och gallringsplan 2001: 5-9, 32, 34. 
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som har betydelse för förståelse av verksamheten, upptaget som handlingar att 
bevara, vilket visar på viljan att bevara även metadata för framtiden. 107

Personalverksamhet 
Vad gäller personalhandlingar finns de flesta rekommenderade 
handlingsslagen, enligt Naeslund m.fl., med i bevarande- och gallringsplanen 
och överensstämmelsen med planen är god. Dock skiftar gallringsfristen på 
ledighetsansökningar, läkarintyg, sjukanmälningar och övertidsredovisning. 
Dessa handlingsslag rekommenderas av Naeslund m.fl. att gallras efter 2 år, 
men i Uppsalahems bevarande- och gallringsplan har de en gallringsfrist på 10 
år. Tidigare skriver dock Naeslund m.fl. att jourtid, övertid och mertid ska 
sparas minst 3 år enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. Den gallringsfrist 
på 10 år, som Uppsalahem har, är därmed längre än rekommenderat, men ändå 
mer korrekt än den som rekommenderas av Naeslund m.fl. 108

Marknadsföring/kundrelationer och uthyrning 
Uppdelningen av dessa handlingar i bevarande- och gallringsplanen stämmer 
inte bra överens med rekommendationerna av Naeslund m.fl. Endast två av alla 
handlingstyperna stämmer helt överens med verksamhetsområdet 
(hyreskontrakt för p-platser och garage samt bostadsansökningar från sökande 
som ej fått bostad). Resterande handlingsslag finns antingen inte upptagna alls 
i planen, eller så finns de upptagna under Bolagets styrelse och administration, 
Förvaltningsfrågor (hyresrelaterade handlingar, till exempel hyreskontrakt) och 
Ekonomihandlingar (avstämningar av inbetalda hyror och information från 
post- och bankgiro). I övrigt stämmer inte heller gallringsfristen för många 
handlingar och Uppsalahem tenderar här att ha kortare gallringsfrist än vad 
som är rekommenderat av Naeslund m.fl. 109

Fastighetsförvaltning och byggande 
Förutom att hyresrelaterade handlingar finns upptagna under Marknadsfrågor i 
rekommendationerna av Naeslund m.fl. (något som inte känns helt naturligt, 
eftersom det handlar om förvaltningsprocesser) så stämmer rekommenda-
tionerna till stor del överens med bevarande- och gallringsplanen. Huvuddelen 
av handlingstyperna finns enbart upptagna i kapitlet ”Bolagets styrelse och 

                                                 
107 Bevarande- och gallringsplan 2001: 14-18. 
108 Naeslund, Nyström & Prager 2005: 50, Bevarande- och gallringsplan 2001: 19-22. 
109 Naeslund, Nyström & Prager 2005: 53, Bevarande- och gallringsplan 2001: 8, 11, 15, 23-28. 
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administration”, vissa finns både upptagna där och under respektive tre 
verksamhetsområden: förvaltning, bygg och fastighetsservice. 110

Annan dokumenthantering på Uppsalahem 
För att få en mer heltäckande bild av Uppsalahems dokumenthantering har jag 
valt att även översiktligt redovisa deras ärendehanteringssystem Go Pro Case, 
det digitala ritningsarkivet HyperDoc samt ekonomiavdelningens digitala 
lösningar i det gemensamma systemet Summarum. Dessa finns inte med i 
bevarande- och gallringsplanen, eftersom de infördes efter upprättandet av 
planen och informationen om dem kommer främst från intervjuer och 
korrespondens med anställda på Uppsalahem. 

Uppsalahems ärendehanteringssystem 
På Uppsalahems intranät finns följande att läsa om ärendehantering: 

Ärendehantering [ä]r ett system för att spara relevant dokumentation runt olika ärenden, 
projekt edy som kommer att beröra fler än en person över en viss period. 

När kund kontaktar oss i ärendet ska vem som helst kunna informera kunden om 
aktuell status. 

Ett ärende som ska registreras är: 
• En extern kontakt med kund och/eller leverantör som kräver en åtgärd av en  

eller flera personer över en viss tid. 
• Sådant som av någon anledning ”spårar ur” processen 
• Ärenden som berör myndigheter etc där dokumentation behöver samlas. 

Enkla kontakter där kunden får ett svar på sin fråga direkt behöver inte registreras om 
man inte misstänker att det kan komma mer… 

Ärenden registreras i ärendehanteringssystemet, Go Pro Case. Mail och brevkommuni-
kation samt muntliga överenskommelser läggs på samma ställe. 111

Ärendehanteringssystemet är alltså till för kundkontakt, men kan även använ-
das för annat arbete inom företaget, och det finns många sökmöjligheter som 
underlättar arbetet. 

Systemet ger en bra överblick över pågående, vilande och avslutade 
ärenden och de många olika sökmöjligheterna gör att informationen får ett 
mervärde i och med dess metadata. Visionen är att knyta ihop alla system inom 
företaget, men i dagsläget är det inte möjligt eftersom så mycket annat har hänt 

                                                 
110 Naeslund, Nyström & Prager 2005: 56, Bevarande- och gallringsplan 2001: 7-8, 12-13, 23, 27-37. 
111 Webbsida Ärendehantering 2006. 
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inom företaget under kort tid: byte av administrativa system, intranät och 
hemsida till exempel. 

Ärendena registreras antingen på hyresgäst, objekt (lägenhet), (bostads-) 
sökande, leverantör, Uppsalahem eller övriga. Förutom de sökmöjligheter som 
dessa ger, kan man även söka efter ärendenummer, ansvarig, tidsfrist, typ eller 
avslutade – vilande ärenden. Det fanns vid intervjutillfället 3200 pågående 
ärenden som rörde allt från hyresbonus till problem med lägenheter. 

Användarna av systemet (cirka 130 stycken) är i princip all kontorsperso-
nal samt vissa förmän på driftsidan. Olika områden inom företaget använder 
olika delar av systemet, men alla använder sig av samma databaser. Grundprin-
cipen är att alla ärenden är öppna för alla, men det finns behörighetsgrader som 
kan ställas in vid behov, till exempel vid sekretessbeläggning enligt personupp-
giftslagen.  

En arkiveringsfunktion finns i systemet, men används ännu inte. Syftet 
med arkiveringen är att inte överbelasta databasen för pågående ärenden, vilket 
uppnås genom att avslutade ärenden lagras i en separat databas tillsammans 
med större projekt, som också tar för mycket plats i den ursprungliga 
databasen. Allt ska dock vara åtkomligt genom ärendehanteringssystemet, så 
att vem som helst ska kunna se ett ärendes status. 

Systemet kan bland annat lagra e-post, fotografier, Word- och Excel-filer. 
Brev inkomna med vanlig post kan även skannas in och all information i ett 
ärende samlas i en digital ärendemapp. Det går även att e-posta från och ta 
emot e-post till kundtjänsten i systemet, och när e-posten inkommer skapas en 
automatisk postlista. Ärendehanteringssystemet innehåller alltså all 
kommunikation med kunder – oavsett media eller format så finns allt i ett 
ärende samlat på ett ställe i systemet och är där lättåtkomligt för alla 
anställda. 112

Uppsalahems ritningsarkiv 
Tidigare har alla Uppsalahems ritningar funnits på mikrofilmskort i arkivet. 
Dessa ritningar har dock successivt digitaliserats och idag finns ett komplett 
digitalt ritningsarkiv bestående av cirka 30 000 ritningar. Även drift- och 
skötselanvisningar ska så småningom läggas in i systemet. Programvaran som 
används heter HyperDoc och är både ett ritningsprogram och ett 
dokumenthanteringsprogram. Såväl aktuella som gamla ritningar finns i 

                                                 
112 Intervju Monica Ohlin 2006-11-24. 
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ritningsarkivet och Uppsalahem använder sig av den versionshantering som 
finns i programmet. På hemsidan kopplas även lediga lägenheter och lokaler 
till ritningsarkivet. Även fotografier går att lagra i systemet och kan kopplas till 
vakanta objekt på samma sätt.

Ritningsarkivet är åtkomligt för alla anställda genom Uppsalahems 
intranät, i form av en internetlösning som också kan anpassas för entreprenörer, 
med en inloggningsfunktion. Ritningarna är inskannade och lagras i 
rasterformat (Cals eller gp4) på Uppsalahems server. Drift- och 
skötselanvisningarna krävs in i pdf-format. Det finns Cadanvisningar samt 
instruktioner om hur Uppsalahem vill att alla ritningar ska överlämnas från 
konsulter och arkitekter. Varje projektledare ansvarar för inlämnande av 
ritningar för införande i systemet, men Patrik Stridfält, som är ritningsansvarig, 
har en kontrollerande roll. IT-avdelningen ansvarar för säkerhetskopior av 
ritningarna. 

Allt i arkivet kan lånas ut till allmänheten. Det finns en sekretessfunktion i 
programmet, där man kan ställa in vilka som har tillgång till ritningarna, men 
för tillfället finns inga sekretessbelagda ritningar. I HyperDoc finns en speciell 
sökfunktion som tillåter sökning på alla poster i arkivet. 113

Uppsalahems ekonomiverksamhets digitala lösningar 
År 2005 genomfördes ett systembyte på Uppsalahem vilket innebar att 
företaget gick över från att använda flera administrativa system till att 
huvudsakligen använda ett gemensamt system, Summarum. Många av de 
pappersutskrifter som tidigare varit nödvändiga för att kontrollera information 
mellan de olika modulerna (och som följaktligen arkiverades) har nu blivit 
överflödiga, då kontrollerna kan göras automatiskt i samma system. Utdata 
från systemet ser därmed annorlunda ut och nu görs endast utskrifter på det 
som de enligt lag är skyldiga att göra, samt det som anses nödvändigt för 
bevarande för eftervärlden. Mycket av de data som tidigare skrevs ut gjordes 
enbart av vana, utan att det egentligen hade något egenvärde. Genom att ha en 
gemensam databas får man tillgång till mer historik (metadata) om 
handlingarna och har inte samma behov av pappersutskrifter som tidigare. 

Inom ekonomiverksamheten på Uppsalahem skapar man pdf-filer för bland 
annat leverantörsfakturor och aviseringar. Dessa handlingar tog tidigare stor 
plats i arkivet och var relativt besvärliga att återsöka, då de fanns i stora 

                                                 
113 E-post Patrik Stridfält 2007-01-08. 
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volymer och man dessutom var tvungen att förflytta sig till det fysiska arkivet. 
Genom att inte skriva ut aviseringar på papper, utan istället spara dem i 
sökbara pdf-filer i ett internt bibliotek, och hämta dem direkt till handläggarens 
dator, sparas mycket tid på återsökning och mycket plats i arkivet. Man 
behöver inte återskapa handlingarna vid efterfrågningar och materialet är 
lättarbetat. Dessa pdf-filer, som är dynamiska till sin karaktär, kan dessutom, 
om de bifogas med relevant metadata, bidra till ökade sökmöjligheter i 
jämförelse med de analoga handlingarna, som är mer statiska. 

På Uppsalahems ekonomiavdelning pågår för tillfället ett skanningsprojekt 
av fakturor. Till att börja med skannas 25 % av alla inkomna fakturor och detta 
ska successivt öka till 100 %. Pappersoriginalen sparas dock, som tidigare, i 
arkivet men med en platssparande effekt eftersom de inte behöver vara sökbara 
på samma sätt som tidigare. 

Trots att arbetssättet på Uppsalahem i stort sett är detsamma idag som för 
tio år sedan, ser kraven på informationen annorlunda ut. Man vill åt mer 
detaljinformation, vilket förmodligen beror på att möjligheten till detta finns 
(många potentiella handlingar med andra ord). Men i det brus av information 
som Uppsalahem idag hanterar kan det vara svårt att avgöra vad som är 
relevant och vad som endast är biinformation och då kan metadata om 
handlingarna ge en bra bas att stå på. 114

 

                                                 
114 Intervju Lennart Jacobsson 2006-11-24. 
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Slutdiskussion 

Vad har jag då kommit fram till? Hur ser egentligen förhållandet ut mellan 
teori och praktik? Hur pass funktionell är Uppsalahems bevarande- och 
gallringsplan från 1997 i förhållande till dagens processorienterade dokument-
hanteringsmodeller, trots att de förmodligen inte tänkte i de banorna när de 
utformade planen? 

De två dokumenthanteringsmodeller som jag har studerat, en generell och 
en specifik för bostadsföretag, innehåller till stor del samma information om 
hur man bör gå till väga för att skapa en dokumenthanteringsplan. Båda model-
lerna betonar vikten av metadata och har ett antal punkter om planens struktur 
som man bör ta hänsyn till vid skapandet av en dokumenthanteringsplan. Den 
generella modellen är, som väntat, mer överskådlig i sin karaktär och nämner 
till exempel verksamhetsanalys och processmatris som något som ska ingå i 
dokumenthanteringsplanen. Den bostadsföretagsanpassade modellen ser å 
andra sidan sådana analyser som bakgrundarbeten och att detta inte 
nödvändigtvis är något som behöver vara med i dokumenthanteringsplanen, 
vilket speglar sig i Uppsalahems bevarande- och gallringsplan. 

Modellerna är snarare av karaktären lägesbeskrivning över företagets 
handlingar än styrande dokument. Jag tycker dock att Uppsalahems bevarande- 
och gallringsplan, som är ett styrande dokument, även har utpräglade drag av 
lägesrapport. Målet med att applicera dessa modeller på en organisations 
dokumenthantering är att insynen i verksamheten ska vara den bästa möjliga 
och genom att redovisa så mycket information som möjligt om handlingarnas 
kontext (metadata) går det att komma långt i denna strävan efter insyn. 

Den generella modellen och den specifika modellen stämmer bra överens 
och, precis som jag inledningsvis hävdade, stämmer den specifika modellen 
bättre överens med Uppsalahems bevarande- och gallringsplan än den 
generella modellen när det kommer till detaljerat innehåll – just eftersom den 
är utarbetad med allmännyttiga bostadsföretag specifikt i åtanke. Dock finns 
även en bra överskådlig överensstämmelse med den generella planen i struktur 
och uppläggning. 
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Jag har även studerat annan dokumenthantering för bostadsföretag: 
ritningsarkiv, ärendehanteringssystem och annan digital dokumenthantering. 
De rekommendationer som finns, att mycket kan hanteras och arkiveras digitalt 
om man bara använder sig av rätt lagringsformat och ser till att handlingarna är 
utrustade med relevant och tillräcklig metadata, speglar sig i Uppsalahems val 
av digitala dokumenthanterings-, ärendehanterings- och arkiveringslösningar. 

Den komparativa undersökningen av processorienterade dokumenthant-
eringsplaner i teori och praktik ledde till ett huvudsakligen överensstämmande 
resultat. Uppsalahems bevarande- och gallringsplan motsvarar till stor del de 
rekommendationer av handlingstyper, struktur och uppläggning som Naeslund 
m.fl. redovisat. Dock innehåller faktiskt planen väsentligt mer detaljerad 
information än modellerna, även den bostadsföretagsspecifika modellen. Att 
Uppsalahems plan genomgående tar upp många detaljhandlingar tyder på att 
den är väl genomtänkt och välbearbetad. Jag håller med Alf Carlsson (som 
föredrog ärendet inför Uppsalahems styrelse 1997-09-01) som betonar att 
”stadsarkivet och dess konsult gjort ett bra arbete med att framställa denna 
plan”. 115  

De tvingande inslagen i Uppsalahems bevarande- och gallringsplan består 
av ett antal lagar, förordningar och reglementen, huvudsakligen 
Tryckfrihetsförordningen, Arkivlagen, Sekretesslagen och Personuppgiftslagen 
samt Uppsala kommuns arkivreglemente. Dessa tvingande inslag reglerar 
bland annat vad som är allmänna handlingar och vilka gallringsfrister som 
finns och bildar därmed grunden till vilka handlingar som finns med i 
bevarande- och gallringsplanen. Överensstämmelsen mellan lagar, 
förordningar, reglementen och bevarande- och gallringsplanen är god. Detta 
framkommer i den komparativa undersökningen mellan den bostadsspecifika 
modellen och Uppsalahems bevarande- och gallringsplan. De handlingstyper 
som modellen tar upp är till stor del baserade på ovan nämnda lagar och i och 
med att överensstämmelsen mellan modellen och planen är god är även 
överensstämmelsen med de tvingande inslagen god. 

Resultatet av undersökningen visar flera fördelar med digital dokument-
hantering, till exempel att man kan ha många olika sökvägar som kan varieras 
mellan olika användare, för att ge olika resultat. En väl utformad dokument-
hanteringsplan underlättar även återsökningen av dokument, något som är av 
stort värde för till exempel forskningen.  

                                                 
115 Uppsalahem AB: Styrelseprotokoll 1997-09-01 §90. 
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Även vissa nackdelar med bevarande- och gallringsplanen finns. Om det är 
så att det är informationens värde som avgör dess hantering (som det står i 
planen) borde man istället göra en plan som är baserad på informationen i 
handlingarna snarare än handlingstypernas namn, som ofta kan vara svåra att 
förstå. Det påpekas även att planen av naturliga skäl (dessa förklaras inte) 
måste vara generell, men den metadata som informationen om handlingarna 
skulle bidra med menar jag är basal. Bevarande- och gallringsplanen bör kunna 
stå för sig själv, möjligtvis med eventuella hänvisningar till lagar och bilagor. 

Uppsalahems bevarande- och gallringsplan hänvisar inte på något ställe 
förhållandet till rådande lagar, förordningar eller reglementen utöver att detta 
nämns i bifogat brev till styrelsen vid fastställande av planen och de har 
anpassat bevarande och gallringsfrister utifrån dessa. Att varken detta eller 
sekretess ens nämns i planen är en brist. Referens till en utförlig 
sekretessbilaga till planen (liknande det interna dokumentet om hantering av 
handlingar inom organisationen där sekretess överskådligt togs upp) vore att 
rekommendera, trots att detta egentligen inte finns med som rekommendation i 
någon av modellerna. Detta menar jag ger en ökad kontextualitet till 
handlingarna historiskt sett och underlättar vid utlämnande av allmänna 
handlingar. 

Bevarande- och gallringsplanen saknar även viktig metadata i och med att 
den inte tar upp sorteringsordning, förvaringsplats eller leverans till centralt 
arkiv (i detta fall Stadsarkivet). Att ha med detta samt lagringsmedia tycker jag 
skulle ge en betydligt mer komplett bild av dokumenthanteringen på 
Uppsalahem. 

En viktig del i alla dokumenthanteringsplaner är metadata. Det är 
handlingarnas kontext som ger dem betydelse, utan kontexten är de historielösa 
och tappar därmed sin betydelse i företaget. Både i teori och i praktik är det 
väldigt tydligt att kontexten är något man betonar starkt. ISO-standarderna 
15489, 23081 och 14721 poängterar vikten av metadata och det gör även de två 
dokumenthanteringsmodellerna och bevarande- och gallringsplanen som jag 
har undersökt. För att kunna hålla sig à jour med vilka krav som ställs på 
dokumenthantering och arkivering bör man använda sig av standarder som 
dessa. 

I och med att personal från stadsarkivet har upprättat bevarande- och 
gallringsplanen i samarbete med personal på Uppsalahem, har de även följt de 
råd som Sahlén och Naeslund m.fl. har om samarbete och arkivkompetens. 

Uppsalahems ärendehanteringssystem, ritningsarkiv och andra digitala 
lösningar kommer med säkerhet att påverka utformandet av den reviderade 
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bevarande- och gallringsplanen. Företaget har nu även annan slags data och 
metadata att ta hänsyn till, något som de måste applicera på den reviderade 
planen för att få den så heltäckande som möjligt. Jag tror att den reviderade 
planen kommer att ha ett helt annat utseende än idag, då sättet att tänka på 
handlingar då de digitaliseras verkar ha förändrats. Förmodligen kommer inte 
heller själva planen att utgöras av ett word-dokument, som det gör idag, utan 
istället av någon mer arkivmässig digital lösning, kanske ett xml-dokument 
som ger helt andra förutsättningar och som speglar teknikutvecklingen inom 
företaget. 

Då jag började skriva denna uppsats tyckte jag att Uppsalahems 
bevarande- och gallringsplan var ett utmärkt exempel på en processorienterad 
dokumenthanteringsplan, bland annat i och med indelningen i verksamhets-
områden. Även om Uppsalahems bevarande- och gallringsplan förmodligen 
inte var medvetet utformad enligt processorienterade 
dokumenthanteringsmodeller var det ett passande exempel för min uppsats, då 
det visar på den logiska struktur som processorienterade modeller står för, trots 
att denna plan skapades innan diskussionen om processer var särskilt aktuell. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur processorienterad 
dokumenthantering ser ut i teori och praktik. Det är en komparativ 
undersökning som har för avsikt att besvara följande frågor: Hur ser 
processorienterade dokumenthanteringsmodeller ut? Vad skiljer en generell 
och en specifik modell åt? Vilka tvingande inslag (lagar, förordningar etc.) 
finns i Uppsalahems bevarande- och gallringsplan och hur ser bevarande- och 
gallringsplanen ut? Hur förhåller sig Uppsalahems bevarande- och 
gallringsplan till de processorienterade dokumenthanteringsmodellerna? 

I den första delen av uppsatsen, Processorienterad dokumenthantering, 
undersöker jag hur dokumenthanteringsplaner ser ut i teorin. Jag undersöker en 
generell och en bostadsföretagsspecifik modell för att se hur dessa ser ut i 
förhållande till varandra. Bortsett från att den specifika modellen naturligtvis 
innehåller mer specifik information om just bostadsföretags dokument-
hantering, stämmer den generella och den specifika modellen bra överens. 
Även IT-utvecklingen och synen på hantering av digitala handlingar i övrigt 
och ISO-standarder, aktuella för undersökningen, diskuteras och slutligen 
sammanfattas kapitlet i en diskussion om betydelsen av metadata i 
dokumenthanteringen. 

I andra delen av uppsatsen, Uppsalahems dokumenthantering, sätter jag 
den teoretiska kunskapen från första kapitlet mot ett praktiskt fall: 
Uppsalahems bevarande- och gallringsplan. Efter en inledning som redovisar 
vilka tvingande moment som styr planen, genomförs en jämförelse av 
bevarande- och gallringsplanens uppläggning, struktur och handlingstyper samt 
annan dokumenthantering på Uppsalahem. Resultatet av undersökningen är att 
Uppsalahems bevarande- och gallringsplan (och annan dokumenthantering på 
företaget) i huvudsak svarar bra mot de kriterier som finns nämnda i de två 
teoretiska processorienterade dokumenthanteringsmodellerna. 
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Bilaga 

Bilaga 1: Komparativ undersökning av rekommendationer och innehåll och 
Uppsalahems bevarande- och gallringsplan 



Bilaga 1: Komparativ undersökning av rekommendationer och handlingstyper i Uppsalahems bevarande- och gallringsplan 
 Verksamhetsstyrningshandlingar som bör bevaras 

Enligt Naeslund m.fl. 1 Enligt Uppsalahems bevarande- och gallringsplan 2 

Aktiebrev Finns ej upptaget 

Bolagsordning Bolagsböcker 

Bolagsstämmeprotokoll Protokoll med bilagor och andra handlingar som ligger till grund för 
de olika besluten från sammanträden med bolagsstämmor 

Företagsledningens protokoll Protokoll från styrgruppsmöten och arbetsutskott 

Kommittéprotokoll Protokoll med bilagor och andra handlingar som ligger till grund för 
de olika besluten från sammanträden med kommittéer 

Policy- och styrdokument Uppsalahem AB:s policyskrivelser och affärsplaner 

Registreringsbevis Registreringsbevis samt korrespondens med Patent och registre-
ringsverket 

Styrelseprotokoll Protokoll med bilagor och andra handlingar som ligger till grund för 
de olika besluten från sammanträden med styrelser 

Årsberättelser Årsberättelser/Verksamhetsberättelser 

Ekonomiverksamhetshandlingar som bör bevaras 

Enligt Naeslund m.fl. 3 Enligt Uppsalahems bevarande- och gallringsplan 4 

Bokslut - årsbokslut Årsbokslut med bilgor, bokslut från divisioner med resultatenheter 

Budget - antagen helårs Budgethandlingar, inklusive motiveringar och tryckta handlingar 

Huvudböcker Saldolistor samtliga transaktioner (Huvudbokföring) 

Kontoplaner Kodplan och korskontokontroll (Kontoplan) 

Årsboken Årsböcker 

Inköpsstatistik 
Finns upptaget under "Bolagets styrelse och administration": 
Statistik, som innehåller unik information från den egna verksam-
heten… 

Upphandlingar, stora projekt Finns upptaget under "Bolagets styrelse och administration": 
Handlingar rörande upphandlingar 

                                                 
1 Naeslund, Nyström & Prager 2005: 46 
2 Bevarande- och gallringsplan 2001: 5-9 
3 Naeslund, Nyström & Prager 2005: 48 
4 Bevarande- och gallringsplan 2001: 6-7, 14 

Ekonomiverksamhetshandlingar som kan gallras

Enligt Naeslund m.fl. 5 Enligt Uppsalahems bevarande- och gallringsplan 6 

Bokföringsorder (10 år) Bokföringsorder, bokföringsunderlag (10 år) 

Bokslut - periodbokslut (10 år) Bokslut från divisioner och resultatenheter (bevaras) 

Kontoavstämningar och kontoutdrag (10 år) Kontoutdrag postgiro, bank (10 år) 
Fastighetsavskrivningar och fastighetsdeklara-
tioner (10 år) Finns ej upptaget 

Grundböcker (10 år) Huvudbokföring (bevaras) 

Kundfakturor och leverantörsfakturor (10 år) 
Kundfakturor, faktureringsunderlag + journaler och Leverantörs-
fakturor, Kundreskontra, faktureringsunderlag + journaler, intern-
fakturor (10 år) 

Lånehandlingar (gallringsfristen räknas från lånets 
upphörande) (10 år) Lånefakturor, uppgifter i lånereskontran (10 år) 

Momsredovisning (10 år) Handlingar rörande momsdeklarationer; underlag, beräkningar och 
deklarationer, bolagets original (10 år) 

Redovisning, kassabehållning (10 år) Finns ej upptaget, men bevaras som ”kassaverifikationer” och bevaras 
i enlighet med verifikationer gällande gallringsfrist (10 år) 

Utbetalningsorder (10 år) Leverantörsbetalningar, kvittenser på teleöverföringar av fakturor som 
blivit betalda (10 år) 

Verifikationer (10 år) Verifikationer (10 år) 

Upphandlingar, ramavtal, mindre projekt (10 år) Finns upptaget under "Bolagets styrelse och administration": 
Handlingar rörande upphandlingar 

Bokslutsunderlag (2 år) Bokslutsunderlag (10 år) 

Budgetuppföljningar (2 år) Budgetuppföljning (2 år) 

Förrådslistor (2 år) Finns ej upptaget 

Kvitton, makulerade (2 år) Finns ej upptaget 

Postgirolista - bokförda betalningsuppdrag (2 år) Inbetalningslistor (10år) 

Ej antagna anbud (2 år) Finns upptaget under "Fastighetsservice": Offerter och anbud som 
icke utmynnat i avtal (vid inaktualitet) 

Beställningar (2 år) 

Finns upptaget under "Fastighetsservice": Beställningar VVS-material 
från förvaltarkontor (10år), Beställningssedlar leverantörer (2 år); 
under "Bolagets styrelse och administration": Handlingar rörande 
årsavtal/avropsavtal av inköp och utförande av tjänster och varor: 
...beställningsskrivelser…( 2 år efter avtalets utgång); samt under 
"Förvaltningsfrågor: Beställningsskrivelser med underlag till 
entreprenörer avseende hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (2 år) 

Abonnemangsavtal och leasingavtal (vid 
inaktualitet) 

Finns upptaget under "Bolagets styrelse och administration": Övriga 
avtal av kortvarig betydelse, t.ex. bevakningsavtal och avtal med Telia 
(vid inaktualitet) 

Avstämningslistor under året (vid inaktualitet) Avstämning huvudbok (2 år) 

Information från leverantörer (vid inaktualitet) Finns upptaget under "Fastighetsservice": Beställningssedlar 
leverantörer (2 år) 

Internavstämningar (vid inaktualitet) Avstämningsunderlag av lån, kontroll mellan Taket och Huvudbok, 
utdatalistor (2år) 

 

                                                 
5 Naeslund, Nyström & Prager 2005: 48 
6 Bevarande- och gallringsplan 2001: 6, 13-14, 15-18, 30, 38-39  

En förklaring till tabellerna: 
Rekommendationerna av Naeslund m.fl. utgör normaltillståndet i dessa jämförande tabeller. Kursiverad text 
förekommer i tabellerna när något inte stämmer överens med rekommendationerna från Naeslund m.fl., då 
handlingen finns upptagen på annat ställe eller inte alls finns upptagen i Uppsalahems bevarande- och 
gallringsplan eller om gallringsfristen inte stämmer överens. Dock är det inte kursiverad text i de fall 
handlingen finns upptagen under kapitlet Bolagets styrelse och administration, eftersom detta är ett 
gemensamt kapitel för hela organisationen och det utgör därmed inte någon avvikelse. 



Personalverksamhetshandlingar som bör bevaras 

Enligt Naeslund m.fl. 1 Enligt Uppsalahems bevarande- och gallringsplan 2 
Ackumulerade lönelistor, årliga Mikrofilmade lönelistor 

Arbetsskadeutredningar Handlingar rörande skador i arbetet, yrkesskadestatistik 

Ansökningshandlingar – person som anställts Personalakter…ansökningshandlingar från personer som anställts 

Förhandlingsprotokoll för löneförhandlingar mm Personalakter…anställningsbeslut, -bevis, -villkor, befattningsbe-
skrivningar, matrikelkort 

Omplaceringsutredningar Personalakter…samt skrivelser som rör den anställde och ej är av 
rutinmässig karaktär 

Pensionsutredningar Personalakter…samt skrivelser som rör den anställde och ej är av 
rutinmässig karaktär 

Personalstatistik – årssammanställningar 
Personalakter…samt skrivelser som rör den anställde och ej är av 
rutinmässig karaktär, Uppgifter insända till SCB, utdatalistor Movex 
lön (2 år) 

Rehabiliteringsutredningar Personalakter…rehabiliteringsutredning (bolagets ex.) 

Uppsägningshandlingar Personalakter…uppsägning av anställning 

Varningsbrev Personalakter…samt skrivelser som rör den anställde och ej är av 
rutinmässig karaktär 

Personalverksamhetshandlingar som kan gallras 

Enligt Naeslund m.fl. 3 Enligt Uppsalahems bevarande- och gallringsplan 4 

Bokföringsjournal, utbetalda löner (10 år) Bokföringslista, underlag för överföring till redovisningssystemet, 
avstämning helhet och detaljerat, utdatalistor Movex lön (10 år) 

Listor över överföring mellan löne- och ekonomi-
system (10 år) 

Lönelistor (10 år, under förutsättning att uppgifterna tas ut på mikro-
film som bevaras) 

Lönespecifikationer (10 år) Lönespecifikationer (10 år) 

Löneunderlag som visar närvaro (10 år) Tidrapporter (10 år) 
Listor över löneavdrag Idrottsförening, Rikskupon-
ger, busskort etc (2 år) Rikskuponger, kvittering av (2 år) 

Ledighetsansökningar (2 år) Ledighetsansökan (10 år) 
Läkarintyg (2 år) Läkarintyg vid sjukdom (10 år) 

Semesterlistor (2 år) Finns ej upptaget 

Sjuk- och friskanmälningar (2 år) Sjukanmälan (10 år) 

Övertidsredovisning (2 år) Övertid, tidssammanställning flexibel arbetstid samt redovisning av 
övertid och uttag av kompledighet (10 år) 

Banklistor, utbetald nettolön från lönesystemet 
(vid inaktualitet) 

Banklista Nordbanken, vad som kommer att betalas ut till varje 
anställd och belastar deras bankkonto den 24:e aktuell månad, 
utdatalistor Movex lön (2 år) 

Fellistor/signallistor från lönesystemet (vid 
inaktualitet) Finns ej upptaget 

 

                                                 
1 Naeslund, Nyström & Prager 2005: 50 
2 Bevarande- och gallringsplan 2001: 19-20 
3 Naeslund, Nyström & Prager 2005: 50 
4 Bevarande- och gallringsplan 2001: 19-22 

Marknadsföring/kundrelationer och uthyrningshandlingar som bör bevaras 

Enligt Naeslund m.fl. 5 Enligt Uppsalahems bevarande- och gallringsplan 6 
Broschyrer och annan egenproducerad informa-
tion 

Finns upptaget under ”Bolagets styrelse och administration”: 
Egenproducerade trycksaker, arkivexemplar. T.ex. broschyrer… 

Hyresgästtidningar Finns upptaget under ”Bolagets styrelse och administration”: 
Egenproducerade trycksaker, arkivexemplar. 

Lokalkontrakt Hyreskontrakt lokaler, uppsagda (2 år) 

Marknadsundersökningar 
Finns upptaget under ”Bolagets styrelse och administration”: Olika 
typer av inventeringar, undersökningar och analyser som berör den 
egna verksamheten 

Rättegångsakter Hyresnämnds beslut, inkommen handling (2 år) 

Sponsring och bidrag från bostadsföretaget till 
andra 

Finns upptaget under ”Bolagets styrelse och administration”: 
Handlingar rörande periodiska räntebidrag och engångsbidrag (10 
år efter utbetalning) 

Marknadsföring/kundrelationer och uthyrningshandlingar som kan gallras 

Enligt Naeslund m.fl. 7 Enligt Uppsalahems bevarande- och gallringsplan 8 
Avstämningslistor för överföring mellan hyres- och 
ekonomisystem (10 år) 

Finns under ”Ekonomihandlingar”: Saldolistor hyror, 
månadsavstämning mellan huvudbok och hyresreskontra (5 år) 

Avstämningslistor över aktuella hyresrabatter och 
hyrestillägg (10 år) Finns ej upptaget 

Avstämningslistor över obetalda eller felaktigt 
inbetalda hyror (10 år) 

Finns under ”Ekonomihandlingar”: Inbetalningslistor, avstämning 
mot dagliga kontoutdrag (10 år) 

Bostadskontrakt (10 år) 

Finns upptaget under ”Förvaltningsfrågor”: Avskrivna hyreskontrakt, 
lägenheter (bevaras), Hyreskontrakt lägenheter (2 år efter att 
hyresgäst avflyttat, under förutsättning att motsvarande uppgifter 
mikrofilmas och bevaras) 

Lista från post- eller bankgiro över inbetalda hyror 
(10 år) 

Finns under ”Ekonomihandlingar”: Kontoutdrag postgiro, avstämning 
mot inbetalningslista från ADB-systemet Residens (10 år) 

Lista över outhyrda objekt, hyresförluster (10 år) Statistik på …  outhyrda lägenheter (bevaras) 

Post- och bankgirotalonger (10 år) 

Finns under ”Ekonomihandlingar”: Kontoutdrag postgiro, avstämning 
mot inbetalningslista från ADB-systemet Residens (10 år), OCE-
listor från postgirot, avstämning mot inbetalningslista från Residens 
(10 år) 

Avbetalningsplaner (3 år) Finns ej upptaget 

Betalningsförelägganden och inkassoärenden (3 
år) 

Betalningsförelägganden (vid inaktualitet), Inkassoärenden, 
avslutade (10 år), Saldo inneliggande kravärenden (2 år), 
Statuslistor externa inkassobolag (2 år) 

Lista över hyrestillägg; kabel-tv, hyresgästföre-
ningen  (2 år) Finns ej upptaget 

Övriga hyreskontrakt, parkeringsplatser, garage 
och smålokaler  (2 år) Hyreskontrakt p-platser och garage, uppsagda (2 år) 

Andrahanduthyrning, ansökningar och tillstånd 
mm (vid inaktualitet) Finns ej upptaget 

Bostadsansökningar – sökande som ej fått bostad 
(vid inaktualitet) Intresseanmälan för att hyra lägenhet (vid inaktualitet) 

Information till hyresgäster, allmänt om öppettider 
och kontaktuppgifter (vid inaktualitet) Finns ej upptaget 

Enkätsvar från marknadsundersökningar (vid 
inaktualitet) 

Finns upptaget under ”Bolagets styrelse och administration”: 
Enkätsvar. Sedan sammanställning utförts/registrering skett 

 

                                                 
5 Naeslund, Nyström & Prager 2005: 53 
6 Bevarande- och gallringsplan 2001: 8, 11, 26, 28 
7 Naeslund, Nyström & Prager 2005: 53 
8 Bevarande- och gallringsplan 2001: 11, 15, 23-28  
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Fastighetsförvaltnings och byggandehandlingar som bör bevaras 

Enligt Naeslund m.fl. 1 Enligt Uppsalahems bevarande- och gallringsplan 2 

Antagna anbud med öppningsprotokoll Finns under ”Bolagets styrelse och administration”: Handlingar 
rörande upphandlingar… protokoll fört vid anbudsöppning 

Arrendeavtal Finns ej upptaget 

Avtal i original 
Finns under ”Bolagets styrelse och administration”: Avtal/Överens-
kommelser av betydelse mellan bolagets olika verksamheter och 
annan part… original. 

Beslut och skrivelser från styrelse och företags-
ledning 

Finns under ”Bolagets styrelse och administration”: Styrelsens 
korrespondens 

Entreprenadkontrakt Finns under ”Bolagets styrelse och administration”: Avtal 

Fastighetsbildningskarta Finns ej upptaget 

Fotografier, fastighetsdokumentation 
Finns under ”Byggfrågor”: Fotografier, Finns även under ”Bolagets 
styrelse och administration”: Fotografier och videofilmen som tagits 
för att belysa den egna verksamheten 

Godkända beställningsskrivelser med upphand-
lingsprotokoll 

Finns, under  ”Byggfrågor”: Handlingar rörande ny- och 
ombyggnadsprojekt… upphandlingsprotokoll,  under ”Bolagets 
styrelse och administration”: Handlingar rörande upphandlingar… 
beställningsskrivelse 

Försäkringar och säkerheter 
Finns under ”Förvaltningsfrågor”: Försäkringshandlingar, finns även 
under ”Bolagets styrelse och administration”: Försäkringsbevis 
entreprenörer (vid inaktualitet) 

Grundundersökningar Finns under ”Byggfrågor”: samt under ”Bolagets styrelse och 
administration”: Geotekniska undersökningar 

Korrespondens av vikt med konsulter, hyresgäster 
och andra 

Finns under ”Bolagets styrelse och administration”: Korrespondens 
med myndigheter, företag, entreprenörer, hyresgäster m.m. som har 
betydelse för bolagets verksamhet. 

Kvalitetsansvar Finns under ”Byggfrågor”: Anmälan/ansökan om kvalitetsansvarig 
(efter garantitidens utgång) 

Kvalitets- och miljöplaner Finns under ”Byggfrågor”: Arbetsmiljöplan (efter garantitidens 
utgång) 

Köpebrev och köpeavtal Finns under ”Bolagets styrelse och administration”: Köpekontrakt 

Lagfartsbevis Finns under ”Bolagets styrelse och administration”: Lagfarter och 
köpehandlingar 

Myndighetskontakter (bygglov, lånebeslut mm) 
Finns under ”Bolagets styrelse och administration”: Korrespondens 
med myndigheter…(bevaras), bygglovshandlingar (efter 
garantitidens slut) 

Pantbrev Finns under ”Bolagets styrelse och administration”: Pantbrev (vid 
inaktualitet) 

Presentationsmaterial inför projektet Finns ej upptaget 

Projektdokumentation (bofakta, fotografier mm) 
Finns under ”Byggfrågor”: Fotografier, Finns även under ”Bolagets 
styrelse och administration”: Fotografier och videofilmen som tagits 
för att belysa den egna verksamheten 

Ritningsförteckningar 
Finns under ”Byggfrågor”: Relationsritningar och register till dessa, 
Finns även  under ”Bolagets styrelse och administration”: Ritningar 
och ritningsförteckningar 

Samråd med hyresgäster 

Finns under ”Förvaltningsfrågor”: Handlingar rörande lokala 
hyresgästföreningars verksamhet; Samrådsprotkoll, finns även 
under ”Bolagets styrelse och administration”: Handlingar rörande 
plansamråd, vilka berör Uppsalahem som grannar (5 år) samt under 
”Byggfrågor”: Protokoll samrådsmöten 

Servituts- och nyttjanderättsavtal Finns ej upptaget 

Skuldebrev Finns under ”Bolagets styrelse och administration”: Skuldebrev ovh 
villkorsbilagor till lån 

Tomträttsavtal Finns ej upptaget 

Värderingsintyg Finns ej upptaget 

                                                 
1 Naeslund, Nyström & Prager 2005: 56 
2 Bevarande- och gallringsplan 2001: 7-8, 13, 27, 35-36 

Fastighetsförvaltnings och byggandehandlingar som kan gallras tidigast efter 10 år 

Enligt Naeslund m.fl. 3 Enligt Uppsalahems bevarande- och gallringsplan 4 

Projekteringsmötesprotokoll Finns under ”Byggfrågor”: Protokoll projekt/projekteringsmöten (efter 
garantitidens utgång) 

Hyresgästkontakter: önskemål, klagomål 
Finns under ”Förvaltningsfrågor”: Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, 
beställningslista (2 år), under ”Marknadsfrågor”: Klagomålsärenden, 
hyresgästakter 

Byggmötesprotokoll Finns under ”Förvaltningsfrågor”: Mötesprotokoll entreprenörer (2 år 
efter projektets slutförande) 

Dagboksblad Finns ej upptaget 

Besiktningsprotokoll 

Finns under ”Byggfrågor”: Garantibesiktningsprotokoll (10 år efter 
garantitidens utgång), Slutbgesiktningsprotokoll (vid inaktualitet), 
finns även  under ”Förvaltningsfrågor”: Protokoll, mindre 
besiktningar (2 år), Besiktningsprotokoll hissar, skyddsrum, 
slutbesiktningsprotokoll mindre arbeten, garantibesiktningsprotokoll 
(vid inaktualitet)  

À-prislistor, kalkyler Finns under ”Förvaltningsfrågor”: Kalkyler, beräknings- 
beslutsunderlag för projekt. 

Kostnadsuppföljning, budgethandlingar, faktura-
kopior 

Finns under ”Förvaltningsfrågor”: Projektredovisning; budget, utfall, 
prognoser… (5 år), under ”Byggfrågor”: 
Kostnadsberäkning/kostnadskalkyl (efter garantitidens utgång) 

Underlag för låneansökningar Finns ej upptaget 

Fastighetsförvaltnings och byggandehandlingar som kan gallras 

Enligt Naeslund m.fl. 5 Enligt Uppsalahems bevarande- och gallringsplan 6 

Entreprenörsbeställningar (10 år) Finns under ”Fastighetsservice”: Beställningssedlar leverantörer (2 
år) 

Försäkringsärenden (10 år) 
Finns under ”Förvaltningsfrågor”: Försäkringshandlingar (bevaras), 
Finns även under ”Bolagets styrelse och administration”: 
Försäkringsbevis entreprenörer (vid inaktualitet) 

Korrespondens med hyresgäster i komplexa 
frågor (10 år) 

Finns under ”Marknadsfrågor”: Korrespondens med hyresgäster 
(bevaras), även under ”Bolaget styrelse och administration”: 
Korrespondens med hyresgäster som har betydelse för bolagets 
verksamhet (bevaras) 

Larm- och bevakningsrapporter (2 år) Finns ej upptaget 

Arbetsorder (vid inaktualitet) 
Finns under ”Fastighetsservice”: Arbetsordrar vilka utgör 
faktureringsunderlag (10 år), vilka inte utgör faktureringsunderlag 
(vid inaktualitet) 

Besiktningsprotokoll, periodiskt återkommande 
(vid inaktualitet) 

Finns under ”Förvaltningsfrågor”: Skyddsrumsbesiktningar, besikt-
ningsprotokoll, hissar (vid inaktualitet) 

Driftkort och kopplingsscheman (vid inaktualitet) Finns under ”Byggfrågor”: Driftinstruktioner (vid inaktualitet), 
Driftjournaler (10 år) 

Felanmälningar (vid inaktualitet) Finns ej upptaget 

Underhållsplaner (vid inaktualitet) Finns ej upptaget 

 

                                                 
3 Naeslund, Nyström & Prager 2005: 56 
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5 Naeslund, Nyström & Prager 2005: 56 
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