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Sammanfattning 
Denna studie behandlar dokumenthantering som ämne och är utformad som en 

fallstudie på Vägverket som numera heter Trafikverket. Studien har som syfte att belysa 

ämnet dokumenthantering för att lära oss mer om det. Anledningen till att studien 

gjordes på Vägverket är att de har en lång historia av att ha stora fortlöpande projekt, 

vilket gör dokumenthanteringen extra viktig. Teorier från litteratur samlades in för att 

sedan jämföras med Vägverkets system för att öka förståelsen för hur deras 

dokumenthantering är uppbyggd och varför. På Vägverket intervjuades den ansvarige 

för dokumenthanteringen och samma person har även alltid varit ansvarig för den 

digitala dokumenthanteringen, detta gjorde att otroligt bra information fanns tillgänglig 

för studien.  

 

Resultatet av studien blev en utförlig beskrivning av hur deras dokumenthantering ser ut 

idag och hur den har formats till det den är. Dokumenthanteringen på Vägverket har 

ständigt förändrats och hela tiden stött på nya problem. Vanligtvis är problemen i form 

av att någon programvara uppdaterats och lett till kompatibilitetsproblem som sedan har 

lösts. I dagsläget står Vägverket inför en av deras största utmaningar hittills och det är 

att bilda en paraplylösning över alla databaser i det nybildade Trafikverket.  

 

 

Abstract 
This study deals with document management as a discipline and is designed as a case 

study on the Road Authority, now called Transport Authority. The study aims to 

illuminate the subject document management and to learn more about it. The reason that 

the study was done on the Road Authority is that they have a long history of having 

large ongoing projects, making document management extra important. Theories from 

the literature were collected to compare with the Road Authority scheme to increase the 

understanding of how their document is kept, and why. On the Road Authority an 

interview with the head of the paperwork and the same person has also always been 

responsible for the digital document management, this meant that incredibly useful 

information was available for study. 

 

The results of the study were a detailed description of how the paperwork looks today 

and how it got there. Document management on the Road Authority has always changed 

and always run into new problems. Usually, the problems in the form of any updated 

software and compatibility problems. Right now Road Authority is facing one of their 

biggest challenges so far and it is to get an application that can access all databases in 

the newly formed Transport Authority. 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ............................................................................................................................. 4 

1.1 Bakgrund .................................................................................................................... 4 

1.2 Problemformulering ................................................................................................. 4 

1.3 Syfte ............................................................................................................................. 5 

1.4 Avgränsning .............................................................................................................. 5 

2. Bakgrund till dokumenthantering ................................................................................ 7 

2.1 Basen för dokumenthantering .............................................................................. 7 

2.2 Kommunikation med applikation ......................................................................... 8 

2.3 Vägverket – Dokumenthantering en Idéstudie, 1987 ........................................... 8 

3. Trafikverkets dokumenthantering .............................................................................. 10 

3.1 Vägverkets principer för dokumenthantering ...................................................... 10 

3.2 Den ansvariges perspektiv........................................................................................ 11 

4. Analys och slutdiskussion .......................................................................................... 13 

4.1 Avslut .............................................................................................................................. 14 

Referenser ................................................................................................................................ 15 

Bilaga 1 ........................................................................................................................................ 16 

Bilaga 2 ........................................................................................................................................ 17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Projekt som arbetsform blir allt vanligare i vårt samhälle, och projekthantering är ett 

ämne som har växt fram ur detta och studerats flitigt inom många olika organisationer. 

En rad olika variabler spelar in om ett projekt ska vara effektivt, sparsamt och lyckat. I 

projekthanteringsstudier rankas ofta kommunikation som en av de absolut högst 

värderade faktorerna för ett lyckat projekt. 

 

Inom ämnet kommunikation finns en mängd olika underkategorier, bland annat: val av 

projektmedlemmar, arbetsgruppers olika storlekar, dokumenthantering, mötesteknik, 

mötesfrekvens och tekniska verktyg så som telefoner och datorsystem.  

 

Dokumentationen utgör en stor del i alla projekt. Dokumenten måste spridas på ett bra 

sätt så att rätt personer får ta del av rätt information. Detta är inte alltid en lätt uppgift, 

speciellt inte i större projekt. Definitionen av vad som är ett projekt är bred, vilket gör 

att till exempel större byggarbeten som tar flera decennier att slutföra och underhålla 

räknas även in som projekt. Det är just då kravet på dokumenthantering blir väldigt stor.  

 

Dokumenthantering sammanfattar hur hanteringen och distributionen av dokument sker 

inom projekt. Ett annat liknande ord är dokumentationshantering som handlar om hur 

information ska formuleras och sammanställas. Ingen av de ovannämnda orden bör 

förväxlas med dokumenthanteringssystem som relativt ofta syftar till ett datorsystem för 

informationsspridning (Lenneryd:1988:9).  

 

Det vi intresserade oss för speciellt var dokumenthanteringen inom projekt som har en 

väldigt lång löptid, till exempel bro och vägarbeten. Lagringen och spridningen av 

dokument så som ritningar, kartor och beskrivningar var således av intresse för denna 

studie. När projekten är långa och stora så kommer de produceras väldigt många 

dokument över en väldigt lång tid, dessa kommer slutligen behöva lagras, sorteras och 

uppdateras i ett dokumenthanteringssystem. Denna dokumentering behöver 

nödvändigtvis inte stanna hos organisationen/företaget, utan i många fall leveras den 

också till kunder och/eller samarbetspartners. Det är på Trafikverket (tidigare kallat 

Vägverket, men nu en integration av Banverket och Vägverket) denna studie är utförd.  

  
 
1.2 Problemformulering 
Hur ser Trafikverkets dokumenthantering ut idag och varför?  

 

Således har en öppen fråga valts som successivt skall brytas ner och förklaras i 

rapporten. Valet av den inledande frågan är hierarkiskt formulerad då den som ledande 

huvudformulering ger upphov till mindre delfrågeställningar. Dessa är: 

 

 Hur har trafikverkets dokumenthantering sett ut ur ett historiskt perspektiv?  

 Hur förhåller sig Trafikverkets dokumenthantering mot samarbetspartners? 

 Finns det några problem med dagens dokumenthantering? 
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1.3 Syfte  
Syftet med studien är att belysa ”dokumenthantering” som en centralt avgörande del 

inom projektorienterad verksamhet. Studien riktar sig till Trafikverket och andra statliga 

bolag med snarlik projektverksamhet. Med ordet belysa menas att vi vill kunna öka 

medvetenheten hos detta bolag för att således ge motivation till en förbättring inte 

medlen. Arbetet skrivs även i delsyftet att utveckla och förbättra projektgruppens 

kunskap och färdighet genom att på vetenskaplig grund planera, genomföra och 

avrapportera ett undersökningsarbete. 

 
 

1.4 Avgränsning 
Eftersom studien belyser dokumenthantering i sin helhet kommer även de underrubriker 

som ordet berör och omfattar att inkluderas. Dessa underrubriker kommer därmed 

behandlas i den ordning de kommer, häribland finner man orden 

dokumentationshantering och dokumenthanteringssystem. Fokus på detta kommer ge ett 

visst historisk perspektiv på den förändring som har skett inom dokumenthantering i 

och med digitaliseringen. Viktigt att pointera är att denna studie är en avgränsning inom 

ämnet företagsprojekt som vidare avgränsas inom projektkommunikation. 

 

Den empiriska delen av rapporten kommer enbart att omfatta det statliga bolaget 

Trafikverket och deras dokumenthantering inom projekt. Orsaken till detta är av 

strategiska skäl så som tid och resurser. I och med att studien enbart görs i samarbete 

med trafikverket så är den av kvalitativ karaktär, se kapitel 3. 

 
 
1.5 Metod 
I detta avsnitt redogörs för det tillvägagångssätt som använts för att samla in empiri 

samt svaras på frågan om hur den empirin ska användas. De metodmässiga 

övervägandena och val som har gjorts beskrivs därefter. 

 

Denna undersökning kommer att ha sitt utgångsläge ur en kvalitativ forskningsmetod, 

då den ska tolka och skapa en förståelse för problemet. Undersökningen kommer inte att 

förklara problemet och den strävar inte efter att få ett generaliserbart resultat så som en 

kvantitativ metod avser göra. Den kvalitativa metoden beskriver sin omvärld och skapar 

en djupare insyn i hur Trafikverkets dokumenthanteringssystem ser ut.  

 

Med en kvalitativ metod ger en fallstudie innehållande ett enda fall de bästa 

försättningarna för en djup studie.  Dock ger en sådan design mycket inriktad och 

situationsspecifik information som kan vara av mindre intresse för andra. I denna studie 

har djupet värderats högre än generaliserbarheten och således valdes en kvalitativ 

metod. 

 

En styrka med en fallstudie är att fler sorters empiriskt material kan ingå. Av den 

anledningen har egna observationer, vilka samtidigt nedtecknades, gjorts i samband med 

intervjun. Observationer är en datainsamlingsmetod som bygger på egna iakttagelser 

(Larsen: 2009:26). I detta fall så är observationerna enbart rörande hur 

dokumentationshanteringssystemet används och uppfattas.  
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1.5.1 Primärdata 

Den huvudsakliga datainsamlingen sker via en längre intervju med Åke Gabrielsson 

som är ansvarig för dokumenthanteringen på Trafikverket. En stark aspekt i valet av 

respondent har varit att Åke besitter ett så övergripande ansvar över det segmentet av 

verksamheten.  

 

För att ge studien en högre trovärdighet används respondentvalidering. Metoden innebär 

att respondenterna kontaktas efter att sammanställningen av intervjuerna har gjorts och 

ges därmed möjlighet att kommentera texten (Bryman:2002:259). Med detta förfarande 

kan eventuella missförstånd korrigeras.  

 

Intervjuerna har skett enligt en semi-strukturerade intervjumodell (Bryman:2002:302). 

Det innebär att ett strikt intervjuschema inte har följts men att de teman som ska 

behandlas under intervjun är bestämda till projekthantering, kommunikation, 

dokumenthantering, dokumentationshantering och dokumenthanteringssystem. 

 

Öppna frågor betyder att respondenten får svara det den vill och att respondenten har 

möjlighet att utveckla sina svar (Larsen:2009:47). Den intervjuade har tillåtits att prata 

fritt eftersom det kan ge en djupare förståelse om situationen som företaget befinner sig 

i. Följdfrågor har behövt ställas om ett svar varit otydligt formulerat eller speciellt 

intressant(Häger:2007:70). Vid otydliga svar har källkritiska frågor ställts såsom: Vad 

menar du med det? Hur vet du det? Kan du ge ett exempel på det? För att reducera 

risken för feltolkningar vid intervjuerna skrevs det som sades ner direkt.  

 
 

1.5.2 Sekundärdata 

Studien tar hänsyn till andra tillgängliga studier som gjorts angående 

Trafikverkets/Vägverkets dokumenthantering. Här inkluderas de interna studier som 

Vägverket genomfört själva för att utveckla eller åtminstone ifrågasätta de system som 

används/använts för dokumenthantering. Dessa studier skall bidra med både en historisk 

överblick såväl som en direkt förklaring och kartläggning över Trafikverkets nuvarande 

dokumenthantering.  
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2. Bakgrund till dokumenthantering 
Detta avsnitt behandlar information inhämtat från diverse skrivna källor, dels från 

publikationer skriva av Vägverket men även från litteratur som har behandlat ämnet 

dokumenthantering.  

 
 

2.1 Basen för dokumenthantering 
Sven Bodin beskriver en teori där dokumenthantering sker i utloppet av två olika 

basstrukturer. Antingen anammas metoden ”verksamheten som bas” eller så används 

”arkivstrukturen som bas”. Valet av basstruktur kan variera oavsett organisationstyp. 

Nedan förklaras de två typer av baser och hur de används i teorin. Detta är enbart en 

sammanfattning av teorin och är baserad på boken ”Dokumenthantering i företag och 

organisationer – en kvalitetsfråga” skriven av Sven Bodin(2000).  

 
Verksamheten som bas 

Att använda verksamheten som bas innebär i stora drag att en verksamhetsanalys görs 

där organisationen delas in i aktiviteter och processer som kartläggs. Därefter beskrivs 

aktiviteten och ett antal dokumentkataloger (mappar) bildas för varje aktivitet. Ett 

exempel på detta är att en försäljningsaktivitet identifieras i organisationen och bildar då 

en så kallad huvudkatalog i ”mappstrukturen”. Därefter bildas så kallade underkataloger 

till denna, dessa skulle till exempel vara: avdelningsinformation, statistik, kundregister 

och försäljningskampanj. I dessa underkataloger lagras sedan dokumenten.  

Se även figuren (Bild 1) nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När karläggningen av aktiviteter är klar skall även processer kartläggas så att de enheter 

som har delade dokument med varandra lätt kan nå varandra. Exempel på detta är att när 

en försäljning är gjord måste ekonomienheten få ta del av något dokument som 

bekräftar detta så att de kan fakturera. Detta görs genom att försäljningsenheten skriver 

Bild 1: Schematisk  figur över dokumenthantering med verksamheten som bas 

Bolag 

Ekonomi Produktion Försäljning 

Avdelningsinfo

ma 

Försäljningskampanj Statistik Kundregister 

Brev 
Annons 

Samtal 
Event 

Här lagras 

dokument 
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ett dokument som de lagrar på en gemensam plats med ekonomienheten så att båda 

enheter kan se det dokumentet. Ekonomienheten sparar sedan en fakturakopia i sin egen 

dokumentkatalog för fakturor. 

 

Arkivstrukturen som bas 
Denna basstruktur går ut på att all dokumentation sorteras utifrån vilken funktion 

dokumentet har. Arkivstrukturen innebär att ett mer allmänt arkivschema används för att 

kategorisera funktioner. Man brukar dela upp det i 9 funktionella klasser: 

 

A) Protokoll 

B) Utgående Skrivelser 

C) Diarier 

D) Register 

E) Inkomna Handlingar 

F) Ämnesorienterade Handlingar 

G) Räkenskaper  

 

Detta system innebär över lag en striktare ordning där dokument av liknande art 

placeras på samma ställe. Till exempel så finns alla mötesprotokoll på samma ställe 

oberoende av vilken enhet som har haft mötena.  

 
 
2.2 Kommunikation med applikation 
En av Håkan Lenneryds viktigaste teorier när det kommer till effektivisering av 

dokumenthantering är it-applikationer och hur de kommunicerar (Lenneryd:1998:67). 

Teorin innebär att de databaser som används i en organisation måste vara kompatibla 

med andra system för att kunna användas effektivt. En organisations dokumenthantering 

är enligt Lenneryd beroende av att kunna användas av många användare även utanför 

den egna organisationen. Författaren presenterar en rad olika verktyg som alla har syftet 

att kunna kommunicera och dela dokument med andra verksamheter på ett effektivt och 

användarvänligt sätt. De verktyg som Lenneryd refererar till används än idag i väldigt 

stor utsträckning, ta tillexempel First Class, Lotus Notes och FTP servrar. En mängd 

organisationer använder sig av dessa verktyg och han menar att det är fördelaktigt att 

använda ett system som är kompatibelt med någon av dem. Har man inte detta så kan 

det ta väldigt lång tid att dela informationen och detta gör att det blir kostnadskrävande.   

 

 

 

2.3 Vägverket – Dokumenthantering en Idéstudie, 1987 
 

”VIOD föreslår att ett vägverkgemensamt system för dokumenthantering införs. 

Systemet ska hantera alla dokument som av chefen för den dokumentproducerande 

enheten har bedömts vara av VV-gemensamt intresse.” 

 

Med dessa ord inleder Vägverket och Projektgruppen VIOD(Verkgemensam 

information och data) sin idéstudie(1986) om dokumenthanteringen på Vägverket som 

en del av VIOD-projektet. VIOD är en intern projektgrupp som skapades i samband 

med denna publikation. Citatet är hämtat från publikationens förhandssida där man vill 
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belysa huvudinnehållet av hela studien. Huvudinnehållet tolkas mer som en slutsats än 

en faktisk sammanfattning av studien.  

 

Tidigare system för att hålla vägverkgemensam information tillgänglig kallades 

Verksamhetshandboken (VHB) och denna har upphört att fungera på grund utav 

svårigheter i distribution samt handbokens ansvarigas problem att hålla den uppdaterad. 

Vidare så har VIOD identifierat följande problem inom Vägverket: 

 

1) Svårigheter för informationsproducenter att veta vilka som har behov av 

dokumentet. 

2) Det är svårt för en informationsmottagare att få aktuell information när behovet 

uppstår. 

3) Det är svårt för informationsmottagaren att hålla ordning på om den 

ackumulerade informationen är aktuell eller ej.  

4) Det är svårt för en informationsproducent att uppdatera information när den väl 

finns ute hos ett stort antal mottagare. 

Man menar på att detta är behov nog för att upprätta ett helt nytt datorstött system som 

behöver vara en referensdatabas, då ett sådant system skulle lösa de tidigare listade 

problemen. Referensdatabasen ska inte innehålla fulltexter av dokument utan vara mer 

som en biblioteksdatabas där användaren kan se vilka dokument som finns, när de 

uppdaterats samt hur de kan få en kopia av dokumentet. 
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3. Trafikverkets dokumenthantering  
Detta avsnitt kommer att behandla och redogöra för emiriskt insamlad information om 

Trafikverkets dokumenthantering. 

 

3.1 Vägverkets principer för dokumenthantering 
I Vägverkets publikation ”Principer för digital informationshantering i vägprojekt” så 

upprättas ett mål om hur all projektinformation ska vara strukturerad och namnsatt på 

ett standardiserat och enhetligt sätt. Ett vägprojekts planering, projektering, byggande 

och förvaltning innebär en rad olika redovisningsskeden. I alla dessa skeden krävs en 

god dokumentation för att de berörda lättillgängligt och snabbt skall kunna ta del av 

pågående och avslutade projekt. Publikationen kan ses som en sammanslagning av 

diverse bilagor och tidigare publikationer och har som syfte att instruera medarbetare 

med hjälp av generella och skedesspecifika riktlinjer för hur all digital information skall 

redovisas.  

 

Eftersom det är många dokument i cirkulation under ett projekt krävs ett standardiserat 

system. Vägverket har en väldigt noggrann struktur i allting de namnger och 

kategoriserar. För namnkonvention av alla typer av dokument så använder sig 

Vägverket av en kombination av siffror och bokstäver som alltid omfattar 8 tecken, för 

en illustration se figuren(Bild 2) nedan.  

 

Ovanstående bild är bara ett exempel av en typfil(dokument) som namngetts, för olika 

filtyper så förändras diverse löpnummer, tekniskt system och så vidare. Detta innebär 

även att teckenlängden för dessa kan komma att variera. För filbenämningar som 

Vägverket använder sig av under sin projektering, se bilaga 1. 

 

Kategoriseringen av filer(dokument) sker i största mån i samklang med 

namnkonventionen av dem och återspeglar alltså dessa. Allmänt om denna 

kategorisering gäller: att objektet delas in i geografiska delområden och 

anläggningsdelar efter ett samförstånd med beställaren. Vidare görs även en funktionell 

eller teknisk indelning i såkallade teknikområden och tekniska system(för en illustration 

se: Bilaga 2). Detta görs med hjälp av specifika förbestämda tabeller.  

 

Bild 2: Exemplifierande figur över Vägverkets dokumentationshantering. Notera att 

löpnummer, tekniskt system  osv inte alltid behöver betecknas på detta sätt!  
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Allt som produceras, namnges och kategoriseras kommer förr eller senare levereras 

och/eller överföras. Således kräver många projekt att gemensamma projektserverar 

används och detta görs i regel efter överenskommelse med beställaren. 

 

Vägverkets största projektserver även kallad Chaos är en stor gemensam plattform för 

projektering och här dokumenteras ritningar, ritningsdefinitioner och ritningsmodeller.   

Under projekteringen skickas all form av dokumentation mellan Vägverket, 

entreprenörer och konsulter.  Distribution av dessa dokument sker alltid efter 

överenskommelser i respektive projekt och upphandling.  

 

När dessa filer levereras till beställare så görs det med hjälp av Vägverkets projektserver 

Chaos, Dvd eller CD. Efter en överenskommelse med beställare avgörs i vilken 

leveransform detta sker. 

 
 

3.2 Den ansvariges perspektiv 
Chaos bildades 1997 och samma person som bildade det ansvarar även för det idag, det 

var med honom(Åke Gabrielsson) en längre intervju gjordes för att utveckla vad Chaos 

är och hur det används. Chaos använder sig inte av något mappsystem utan är ett 

dokumenthanteringssystem där alla filerna(dokumenten) ligger på samma ställe 

tillsammans med en indexeringsfil som kallas för metadata. Metadata kan också 

definieras som data som beskriver annan data. När en sökning görs i systemet så görs 

det bland de mindre metadatafilerna som sedan riktar en mot den filen man ville ha. 

Detta kan jämföras med samma struktur som idag finns i Windows Vista och Windows7 

där en generell filsökning numera görs i en stor indexmapp. När Chaos först skapades 

var behovet inte så stort och man avsåg plattformen för ca 20 användare. Idag så finns 

över 5000 användare och systemet är ständigt under utveckling och förbättring(ca 2 

uppdateringar per år) och har varit det från perioden då det släpptes. Chaos ägs av 

Trafikverket men har utvecklats av ett mindre företag i ett nära samarbete med det som 

då var Vägverket.  

 

I Chaos så bildas mindre databaser för varje projekt där man kan följa de olika skedena i 

projektet. Även en automatisk versionshanterare är inbyggd i systemet för att de som 

jobbar i projekten lättare ska kunna följa vem som har gjort vad och när. 

 

Idag så lagras endast slutdokument av ritningar och förklarande text i form av CAD och 

Word-filer i Chaos. Tidigare så lagrades även mötesprotokoll och andra administrativa 

handlingar i systemet. Detta lades dock ner då många anställda inte lade in filerna på 

rätt sätt och det blev svårt att finna dessa. Idag används istället en väldigt modifierad 

variant av Microsoft Sharepoint (mappstrukturerat system) för de typerna av dokument. 

Sharepointapplikationen som Vägverket kallar för PPI(Projektportal Investering) kan 

via MSSQL(Microsoft-SQL=frågespråk) få tillgång till delar av Chaos. 

 

Ytterligare dokumenthanteringssystem som vägverket använder sig av är BATMAN 

som har hand om nästan alla broar i Sverige. Totalt finns ritningar med över 140000 

broar i det systemet. BATMAN har existerat innan Trafikverket och är en samling av 

dokument och ritningar från både Banverket och Vägverket. BATMAN står för Bridge 
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and Tunnel Management och är precis vad det låter ett system för bro och 

tunnelhantering. 

 

 

Orsaker till problem som Trafikverket står inför idag är att de nyligen gått ihop med 

Banverket och blivit Trafikverket. Problemet blir då att Banverkets 

dokumenthanteringssystem som kallas för IDA inte alls liknar CHAOS. IDA är 

mappbaserat och har en helt annan struktur, vilket gör att en hopslagning av systemen 

inte är ett alternativ. Åke spekulerar i att den mest troliga åtgärden är att utveckla någon 

typ av paraplylösning med ett gränssnitt som ger åtkomst till de båda systemen. Andra 

vanliga problem som Vägverkets dokumenthantering brukade stöta på är uppdateringar 

av olika program och system. Ett exempel på detta är när Microsoft Word började med 

docx filer och Vägverket fick ta ställningen att gå över till denna filtyp på nyare projekt, 

men projekt som redan varit igång en längre period så som ”Norra länken” fick fortsätta 

använda sig av doc filer.  
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4. Analys och slutdiskussion 
Ur studien som gjordes 1987 av VIOD förstods att för ca 23 år sedan så såg strukturen 

helt annorlunda ut och organisationen som är känd som väldigt centraliserad verkade ha 

ett dokumenthanteringssystem som var väldigt decentraliserat. Varje avdelning verkade 

ha sina egna dokument och definitionen av vad som ansågs vara verkgemensamt 

framgick inte som den skulle. Förslaget på en referensdatabas som skulle hålla ordning 

på vilka dokument som fanns inom VV togs fram och motiverades med diverse 

bakomliggande problem för det tidigare systemet. Dock så behövdes inte exakt den 

typen av system då Vägverket senare ”utvecklade” ett system för lagring av dokument 

digitalt i fulltext. 

 

Vilken typ av bas dokumenthanteringen hade är väldigt svår att identifiera för fallet 

1987 då det verkar som att de inte hade något fullt funktionellt system vid den 

tidpunkten. Enligt kapitel 2.3  så hade det tidigare systemet för verkgemensam 

information nyligen avvecklats, sannolikt på grund av resursbrist. Anledningen till att 

det gick under var att det var svårt att hålla databasen uppdaterad samt att distributionen 

inte fungerade. Att distributionen inte fungerade kan tänkas vara personalbrist då 

dokument inte skickades digitalt på den tiden utan var tvungna att kopieras, paketeras 

och skickas med post.  

 
I Vägverkets publikation 2003:54(2005) så tillkom information om hur dagsläget ser ut 

för Trafikverket. Eftersom studien publicerades så pass nyligen kan ett rimligt 

antagande göras att större delar inte ändrats sedan dess, detta har konfirmerats av Åke. 

Strukturen Trafikverket sköter sin dokumenthantering verkar vara baserat på det Bodin 

kallade för ”Arkivstrukturen som bas”. Vilket enligt teorin var att dokumenthanteringen 

klassades i enlighet med vilken typ av dokument det rör sig om. Detta kan jämföras med 

hur Vägverket hade lagt upp sin dokumentation med det 8-siffriga löpnumret beroende 

på vilket sorts dokument det handlade om. Men fragment från Bodins andra 

dokumentstruktur uppkommer bland annat i de fall där behörighet krävdes för tillgång 

till olika dokument i Chaos.  

 

Dokumenthanteringssystemet som kallas för Chaos går att göra tillgänglig för 

samarbetsparters vilket verkar vara ett tecken på att de har utvecklat ett system som 

underlättar dokumentkommunikation även ut ur organisationen. Vilket enligt Lenneryd 

skulle vara en synnerligen viktig aspekt. Dessvärre erhölls inget bra svar på hur pass väl 

Chaos fungerar att konvertera/integrera med andra typer av system som används av 

deras samarbetspartners. Med andra ord kan en samarbetspartner komma åt delar av 

Chaos men därmed erhålls också ett merarbete i och med att svårigheten att integrera 

systemet direkt med sina egna system.  

 

Sammanfattningsvis så verkar det som att Vägverket(som en del av Trafikverket) har ett 

relativt bra fungerande system i och med sin databaslösning. Samarbetet med andra 

organisationer verkar fungera och man har även fått dessa att lära sig använda Chaos.  

Sammanslagningen med Banverket ger en del utmaningar som kommer behöva antas i 

framtiden för att minimum lyckas bibehålla den effektivitet och kostsamhet man har 

haft.  
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4.1 Avslut 
Syftet med arbetet var att öka förståelsen för dokumenthantering och det anses ha 

uppnåtts. Dokumenthantering är ett otroligt viktigt ämne för projektbaserade 

organisationer och detta intygade även Åke på Trafikverket. Studien har varit väldigt 

givande för oss som har utfört den och vi har lärt oss väldigt mycket nytt om ett ämne vi 

trodde var undervärderat och dåligt belyst bland företag i största allmänhet. Vi hoppas 

att denna rapport kan bidra med kunskap som kan komma andra till nytta. Vidare 

studier kan och borde göras i framtiden för att se huruvida Trafikverket lyckats bygga 

upp en framgångsrik paraplyapplikation med ett användarvänligt gränssnitt och en 

åtkomst till samtliga dokumenthanteringssystem. Om inte annat skulle en studie 

behövas för att identifiera mål, medel, resurser och behov för en sådan applikation.  

 

Slutligen så vi vill även tacka Mats Bejhem och Åke Gabrielsson som har hjälpt oss i 

denna studie. 
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Bilaga 1 

 
Utdrag ur ” Principer för digital informationshantering i vägprojekt”  

 

Beskrivning av informationstyper, följande benämningar används i denna 

publikation för att beskriva de olika informationstyperna.  

 

 

Benämning  Beskrivning  

Dokument  Samlingsnamn för samtliga dokumenttyper; 

textdokument, ritning, ritningsdefinition, 

ritningsmodell, modell och bild.  

Textdokument  Dokument innehållande text och bilder skapat i t.ex. 

MS Word.  

Ritningsdokument  Ritning eller ritningsdefinition med eventuella 

ritningsmodeller.  

Ritning  Plottfil (fryst bild) av CAD-ritning skapad utifrån 

ritningsdefinition.  

Plottfil används för att skriva ut gällande ritning.  

Ritningsdefinition  Ritningsram och namnruta samt inkopplade referenser 

till ritningsmodeller för presentation av figurer i CAD.  

Ritningsmodell  Projekterad information som kopplas som extern 

referens med relativ sökväg till ritningsdefinition för 

presentation.  

Modell  Anläggningsmodell, bergmodell, markmodell, 

siluettmodell , VR-modell.  

Indata (rådata)  Information i ursprungsform t.ex. mätdata.  

Namnges som med namnkonvention enligt 

textdokument.  

Bild  Fotografisk redovisning.  

Metadata  Fil som beskriver ett dokuments innehåll, 

administration och historia.  

Fil namnges enligt gällande namnkonvention och med 

suffix ”.md” eller ”.<filtyp>.md”, där <filtyp> tas från 

filen för vilken metadata gäller.  

Styrfil  Används för att dokumentera lagerinställningar och 

använda externa referenser på ritningsdefinition i 

CAD.  

Styrfil för lagerinställningar namnges enligt gällande 

namnkonvention och med suffix ”.lr” eller ”.dwg.lr”.  

Styrfil för externa referenser namnges enligt gällande 

namnkonvention och med suffix ”.xr” eller ”.dwg.xr”.  
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Bilaga 2 

 
Bild ur ” Principer för digital informationshantering i vägprojekt”  

 

 


