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Sammanfattning 
Abstract 
 
Det finns olika system för att hantera och delge information till fastighetsägare och förvaltare. Dessa system är idag oftast 
pappersbaserade, oftast en pärm med information. Med den digitala tekniken kan man idag göra dessa handlingar mer attraktiva och 
lättillgängliga. 
Denna rapport, som är resultatet av mitt examensarbete, belyser vad ett vårdprogram är, hur det upprättas och vad det bör innehålla. 
Dessutom påvisas i rapporten hur man kan använda moderna IT-verktyg för att förenkla framställningen och redovisningen av 
vårdprogram. 
Den metod som använts i arbetet är inläsning av material och samtal med en arkitekt. Dessutom har jag utfört ett antal intervjuer med 
personer som arbetar med vårdprogram. 
Dessa intervjuer visar att de som förvaltar byggnader utan större kulturhistoriskt värde ofta använder IT-teknik i sitt arbete, medan de 
som förvaltar byggnader med dokumenterat kulturhistoriskt värde knappt använder IT över huvud taget. Flera av de jag intervjuat har 
svårt att se några fördelar alls med det traditionella systemet.  
En förutsättning för att införa den nya tekniken är att personalen får utbildning och att investeringar görs i program och hårdvara. 
Viktigt att tänka på är även att risken att förlora information kan vara större, t.ex. genom en diskkrasch, än med det traditionella 
systemet. Därför är det viktigt att man noga tänker igenom hur införandet ska genomföras.  
 
There are different systems for handling and passing on information to property managers. These systems are often based on collecting 
information in folders. With the digital technique it’s possible to make these documents more attractive. 
This report, the result of my degree project, explains what a program for keeping culturally and historically important building is, how it’s 
established and what it should contain. Furthermore the report shows how to use modern IT-tools to simplify the creation of the program. 
The method I’ve used in my work is studying books in the subject and through discussions with an architect. I’ve also conducted a couple of 
interviews with people who work with this type of things. 
These interviews show that people that manage buildings without greater historic and cultural importance often use modern techniques in their 
work, while people that manage more important buildings doesn´t. 
The greatest limitation of modern technique is that it takes time and money to introduce it. It’s also important to pay attention to the greater risk of 
loosing information. Because of that it is important to plan the introduction of the new technique. 
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English summary 
There are different systems for handling and passing on information to property managers. 
These systems are often based on collecting information in folders. With the digital technique 
it’s possible to make these documents more attractive. 
 
This report, the result of my degree project, explains what a program for keeping culturally 
and historically important building is, how it’s established and what it should contain. 
Furthermore the report shows how to use modern IT-tools to simplify the creation of the 
program. 
 
The method I’ve used in my work is studying books in the subject and through discussions 
with an architect. I’ve also conducted a couple of interviews with people who work with this 
type of things. 
 
These interviews show that people that manage buildings without greater historic and cultural 
importance often use modern techniques in their work, while people that manage more 
important buildings doesn’t. 
 
The greatest limitation of modern technique is that it takes time and money to introduce it. It’s 
also important to pay attention to the greater risk of loosing information. Because of that it is 
important to plan the introduction of the new technique. 
 

 



Sammanfattning 
Det finns olika system för att hantera och delge information till fastighetsägare och förvaltare. 
Dessa system är idag oftast pappersbaserade, oftast en pärm med information. Med den 
digitala tekniken kan man idag göra dessa handlingar mer attraktiva och lättillgängliga. 
 
Denna rapport, som är resultatet av mitt examensarbete, belyser vad ett vårdprogram är, hur 
det upprättas och vad det bör innehålla. Dessutom påvisas i rapporten hur man kan använda 
moderna IT-verktyg för att förenkla framställningen och redovisningen av vårdprogram. 
 
Den metod som använts i arbetet är inläsning av material och samtal med en arkitekt. 
Dessutom har jag utfört ett antal intervjuer med personer som arbetar med vårdprogram. 
 
Dessa intervjuer visar att de som förvaltar byggnader utan större kulturhistoriskt värde ofta 
använder IT-teknik i sitt arbete, medan de som förvaltar byggnader med dokumenterat 
kulturhistoriskt värde knappt använder IT över huvud taget. Flera av de jag intervjuat har 
svårt att se några fördelar alls med det traditionella systemet.  
 
En förutsättning för att införa den nya tekniken är att personalen får utbildning och att 
investeringar görs i program och hårdvara. Viktigt att tänka på är även att risken att förlora 
information kan vara större, t.ex. genom en diskkrasch, än med det traditionella systemet. 
Därför är det viktigt att man noga tänker igenom hur införandet ska genomföras.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Det finns olika system för att hantera och delge information till fastighetsägare och förvaltare 
av kulturhistoriska byggnader. Dessa system är idag ofta pappersbaserade, en pärm med 
information. Denna information kan vara t.ex. historisk beskrivning, foton, planer och 
underhållsplan. 

 
Denna metod med att samla information i en pärm har för- och nackdelar och det finns ett 
intresse av att studera hur man skulle kunna använda IT-teknik för att förbättra 
dokumenthanteringen.  

1.2 Mål 
Målet för arbetet som redovisas i denna rapport är att beskriva vad ett vårdprogram är och ta 
reda på vilka för- och nackdelar som finns med den nuvarande hanteringen av informationen i 
vårdprogram. Därefter görs en studie av hur moderna IT-verktyg kan förbättra 
dokumenthanteringen. 
 

1.3 Metod 
Min studie av befintliga system för dokumenthantering har jag genomfört genom inläsning av 
material och samtal med en arkitekt. Dessutom har jag använt mig av intervjuer, muntliga och 
skriftliga, med personer som har utarbetat och arbetat med sådana system. Information om IT-
verktyg har erhållits genom inläsning av skriftligt material och hemsidor. 
 
Vårdprogram och vårdplan är två olika begrepp som beskriver samma sak. 
Riksantikvarieämbetet har valt att använda benämningen vårdplan i sin dokumentation, 
medan bl.a. Statens Fastighetsverka har valt benämningen vårdprogram. I denna rapport 
kommer benämningen vårdprogram användas. 
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2. Vårdprogram  

2.1 Syfte 
Riksantikvarieämbetet, RAÄ, skriver i sin kursdokumentation, Kult- och kulturrum (2003) att 
syftet med vårdprogram är att skapa ett instrument för skötsel och underhåll, som är baserat 
på långsiktighet och helhetssyn, och som ger underlag för ställningstaganden i varje enskild 
situation. 

2.2 Vad innehåller ett vårdprogram? 

2.2.1 Inledning 
Vårdprogrammet skall vara ett verktyg för skötsel och underhåll av objektet RAÄ (2003). De 
data som programmet baseras på skall ha betydelse när man tar ställning till frågor om 
åtgärder, underhåll och skötsel. Därför bör man tänka på att inte belasta programmet med 
information som är irrelevant, t.ex. sådant som lätt kan konstateras på platsen. 
 

2.2.2 Den fasta och den cykliska delen 
Ett vårdprogram består av två delar, en fast och en cyklisk del RAÄ (2003). Den fasta delen 
kallas kunskapsdel och innehåller information och kunskap om den aktuella byggnaden och 
dess inventarier, samt förändringshistoria och kulturhistoriskt värde. Denna information 
ändras inte med tiden utan kompletteras bara när man får nya kunskaper om objektet. Den 
cykliska delen innehåller anvisningar om när och hur nödvändiga vårdinsatser skall utföras. 
Detta betyder att denna del av vårdprogrammen måste baseras på aktuell kunskap om 
byggnaden, kunskap som förändras med tiden. De stora åtgärder som utförs enligt den 
cykliska delen förs sedan in i den fasta, som i sin tur bildar underlag för en ny cyklisk del. 
Detta betyder att ett vårdprogram aldrig blir färdigt, det utvecklas ständigt. När man upprättar 
ett vårdprogram bör man även upprätta en tidplan för de olika momenten i planeringen. Detta 
för att i bugeten kunna avsätta medel till dem.  
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Figur 1. Ett vårdprogram blir aldrig färdigt, utförda  åtgärder förs in och bildar underlag för 
nya åtgärder. 
 
Vårdprogrammet skall beskriva både helheten och den enskilda delen och dessutom vissa 
funktionella aspekter såsom handikappanpassning och brandskyddsåtgärder. Det är viktigt att 
man sätter varje byggnadsdel i relation till helheten och dess kulturhistoriska värde och 
historia för att man skall förstå delens värde och varför den bör underhållas på ett visst sätt. 
Av den anledningen bör man enligt Riksantikvarieämbetet ha en inledande del, 
”Förutsättningar och basfakta”, som är inriktad på att beskriva helheten. Denna del brukar 
även innehålla en historisk beskrivning av den aktuella anläggningen. Hædersdal (2000), 
Docent vid Lunds Tekniska Högskola, anser dock att den historiska beskrivningen är av större 
vikt och bör få ett eget avsnitt. Detta för att det är svårt att föreslå lämpliga åtgärder om man 
inte har kunskap om byggnadens historia. 
 

2.2.3 Ett exempel 
Svenska Kyrkan har beslutat att stiften ska upprätta vårdprogram för samtliga kyrkor för att 
de ska få ersättning. Detta ska vara gjort före år 2006. Figur 2 visar översiktligt informationen 
i ett vårdprogram i form av en innehållsförteckning.  
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Figur 2. Exempel på innehållsförteckning för ett vårdprogram. 
 
Denna innehållsförteckning kommer från vårprogrammet för Älvestads kyrka, Fornåsa 
pastorat i Östergötland (2003). Här ser vi hur del A är den fasta delen och del B den cykliskt 
återkommande. Inom del B har man delat upp inventeringarna i olika delar för att 
informationen ska vara med överskådlig. Den stora delen i ett vårdprogram är 
inventeringsdelen, se Figur 2. Denna del skall innehålla en byggnadsbeskrivning innehållande 
beskrivningar av stomme, exteriör och rumsdelar. Figur 3 visar en övergripande 
rumsbeskrivning för själva kyrkorummet i Älvestads kyrka. Figur 4 visar en del av den 
detaljerade rumsbeskrivningen för samma kyrkorum. En byggnadsbeskrivning bör utföras för 
samtliga byggnader inom objektet. Dessutom bör man upprätta beskrivningar och rutiner för 
vissa funktionella aspekter som inte kan kopplas till en viss byggnadsdel, exempelvis 
brandskydd, installationer och lokalvård/föremålsvård. Inventarier bör också beskrivas i 
vårdprogrammet. 
 
Vid inventeringen brukar man använda sig av olika blanketter med förtryckta celler, se Figur 
4, där man för varje ingående del antecknar uppgifter som beskrivning, anvisningar, tekniskt 
skick och åtgärdsförslag. På en annan blankett gör man en övergripande beskrivning, se Figur 
3. 
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Figur 3. Exempel på övergripande rumsbeskrivning. 
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Figur 4. Exempel på detaljerad rumsbeskrivning. 
 
 

 7



De cykliskt återkommande åtgärderna sammanställs till en drifts- och skötselplan. Denna plan 
är ett redskap i den dagliga skötseln av objektet. Av planen skall framgå när besiktningar och 
åtgärder bör utföras. Det bör även framgå när man behöver anlita experthjälp. Den löpande 
delen av planen bör ses som en kostnadspost vid budgeteringen av förvaltningskostnaderna. 
Med hjälp av planen kan man även planera engångsåtgärder både tids- och kostnadsmässigt.  
 

2.3 Hur upprättas ett vårdprogram? 

2.2.1 Inledning 
När man upprättar ett vårdprogram för en kulturhistorisk byggnad går man först igenom 
befintligt material om t.ex. byggnadens historia och utformning. Detta bildar den fasta 
kunskapsdelen av programmet. Därefter genomförs en besiktning av byggnaden, dess 
omgivning och inventarier. Sedan sammanställs alltihop till en rapport. Denna rapport samlas 
sedan ofta ihop i en pärm. Eftersom det är flera olika parter som har nytta av informationen, 
fastighetsskötaren, fastighetsägaren, osv., så behövs flera pärmar. 
 

2.2.2 Regelverk 
Enligt Thomas Erenmalm på RAÄ finns det ingen tillsynsmyndighet för vårdprogram och 
inga direkta regler. RAÄ är tillsynsmyndighet för de statligt ägda kulturhistoriska byggnader 
som finns i Sverige och man har även gett ut rekommendationer för hur vårdprogram bör 
utformas. RAÄ har även till uppgift att: ”värna om kulturvärden och verka för att hänsyn tas 
till kulturarvet i samband med utveckling av olika samhällsområden”. Statens Fastighetsverk, 
SFV, ansvarar för alla byggnader som ägs av staten, både i Sverige och utomlands. 
Fortifikationsverket förvaltar försvarets alla byggnader.  
 

2.2.3 Upphandling 
När man bestämt sig för att göra ett vårdprogram upphandlar man en Generalkonsult som får 
det övergripande ansvaret för att uppdraget genomförs korrekt och som sköter samordningen 
mellan olika konsulter (Svenska kyrkan, Administrativa Föreskrifter, 2001). Uppdraget kan 
innehålla statusinventering, kulturhistorisk bedömning och upprättande av åtgärdsprogram. 
När beställaren fått in ett antal anbud bedömer han dessa och väljer det som är ekonomiskt 
mest fördelaktigt utifrån ett antal kriterier. Dessa kan vara kompetens, resurser, pris, 
erfarenhet och ekonomisk ställning. 
 

2.2.4 Organisation 
Att upprätta ett vårdprogram är inte ett enmansjobb (RAÄ, Kult- och kulturrum). Många olika 
yrkesgrupper kan ha skaffat sig lämplig kompetens genom sin yrkeserfarenhet. Oftast sätter 
man samman en grupp med olika kompetenser. En sådan grupp kan se ut så här: 
 
• En arkitekt med byggnadsvårdserfarenhet som står för en stor del av inventeringen och 

har det övergripande ansvaret. 
• En byggnadsantikvarie bistår med inventeringsarbetet och tar ställning till de olika 

åtgärdsförslag som läggs fram. 
• En byggnadsingenjör som gör skadeinventeringar i byggnaderna. 
• Fackkonsulter som går igenom sitt område (el, vvs, larm, brand m.m.). 
• En antikvarie som går igenom inventarier och föremål. 
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3. Hantering av informationen i vårdprogrammen 

3.1 Traditionellt system 

3.1.1 Inledning 
Hædersdal (2000), som i sin avhandling, Om att förstå ett hus, har studerat ett antal 
vårdprogram som upprättats av Fortifikationsverket, ser en hel del brister i den skriftliga 
framställningen av de rapporter han studerat. Han har t.ex. funnit att motivet för bevarande 
ofta inte är angivet. Dessutom saknas ofta en disposition av den aktuella anläggningen.  
 

3.1.2 Historisk redovisning 
Även den historiska informationen kan vara bristfällig, ofta bara en uppställning efter årtal. 
Hædersdal anser att man när man upprättar den historiska redogörelsen bör göra en 
bearbetning av källmaterialet och inte, som han funnit ofta är fallet, bara göra en summarisk 
återberättelse. Han anser att den historiska redogörelsen bör redovisa relationerna mellan den 
historiska bakgrunden, materialen, konstruktionen och funktionen. På så sätt blir 
uppdelningen i ett historikavsnitt och ett avsnitt om konstruktion och funktion överflödig 
anser han.  
 

3.1.3 Analys och värderingar 
Redogörelsen för konstruktion, funktion, material och skador är det som arkitektkontoren är 
bäst på. I flera fall rekommenderas en återgång till den ursprungliga utformningen har 
Hædersdal funnit. Detta motiveras med att man vill få ett bättre helhetsintryck och en mer 
historiskt korrekt utformning. Men vad är historiskt korrekt? Frågar han sig. Vad gör en 
tidsperiod mer värdefull än en annan? En återgång till en tidigare tidsperiod kan verka 
konstlad om man inte tar hänsyn till objektet och dess omgivning. 
 
Den uppdelningen i akuta reparationer och löpande underhåll är viktig, anser Hædersdal. Han 
anser också att arbetsbeskrivningar är berättigade men att de kanske bör utformas i samband 
med utförandet av åtgärderna istället för i samband med upprättandet av vårdprogrammet.  
 

3.1.4 Illustrationer 
Hædersdal uppmärksammar att de till vårdprogrammen hörande illustrationer, planer och 
fotografier ofta är placerade efter textavsnitten. Kanske bör dess illustrationer istället placeras 
i texten för att förtydliga denna. 
 

3.1.5 Kommentarer 
Avslutningsvis anser Hædersdal att de vårdprogram han studerat alla mer eller mindre lever 
upp till de krav som Fortifikationsförvaltningen ställer på vårdprogram. Dock konstaterar han 
att de olika vårdprogrammen är ganska olika, även om man tar hänsyn till olikheterna hos de 
olika objekten. Det största problemet verkar vara redovisningen av det historiska materialet, 
vilket är en förutsättning för att välja de rätta åtgärderna. Återgång som föreslås i flera av de 
studerade vårdprogrammen kräver en stark argumentation, annars uttrycker ett sådant förslag 
ingen förståelse för de kvaliteter som tillförts byggnaden efter hand, anser Hædersdal. 
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3.2 Datormodell 

3.2.1 Inledning 
Ebbe Hædersdal beskriver i sin doktorsavhandling en datormodell i vilken dokumentation, 
erfarenhetsåterföring, projektering, vård och förvaltning integreras. Modellen, se Figur 4, 
följer de riktlinjer man använder vid upprättandet av vårdprogram. Denna datormodell kallar 
Hædersdal för ”den dynamiska modellen” och den innehåller en beskrivningsmodul, en 
tolkningsmodul och en förvaltningsmodul.  
 

 
Figur 5. Den dynamiska modellen 
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3.2.2 Beskrivningsmodulen 
Här placeras de ritningar, justerade originalritningar eller uppmätningsritningar, som planen 
bygger på. Det kan vara planritningar, fasadritningar och sektionsritningar. På dessa ritningar 
markeras historiska spår, t.ex. igensatta fönster och dörrar med en avvikande färg. Ritningarna 
kan vara i 2D eller i 3D. De upplysningar man samlar in vid undersökningen förs sedan in i 
beskrivningsmodulens ritningar. Om man sedan klickar på en byggnadsdel på ritningen får 
man upp den information i CAD-systemets databas som är knuten till den byggnadsdelen.  
 

3.2.3 Tolkningsmodulen 
Tolkningsmodulen är det gemensamma verktyget mellan beskrivningsmodulen och 
förvaltningsmodulen och används för att visualisera byggnadens historia. Andra tillämpningar 
på denna modul kan vara att göra konsekvensanalyser, att simulera olika konstruktioner och 
att presentera olika förslag för byggherren, myndigheter eller hantverkare. I denna modul 
används ritningar, huvudsakligen i 3D men även i 2D. Med hjälp av dessa ritningar kan man 
bestämma vad man vill visa, t.ex. hur byggnaden ser ut vid en viss tidsperiod. Man kan även 
skapa fotorealistiska presentationer och animeringar för att visa hur förslagen påverkar 
byggnaden. På detta vis kan man göra alternativa lösningar och visa dessa för att förenkla 
valet av åtgärd. 
 

3.2.4 Förvaltningsmodulen 
Denna modul framställer automatiskt byggritningar för vidare bearbetning. Om man klickar 
på en byggnadsdel får man upp arbetsbeskrivningar och detaljritningar för just denna 
byggnadsdel. Denna information kan sedan sammanställas för upphandling. 
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4. IT-verktyg 

4.1 Viktiga teknologier 
Det finns flera olika sätt som IT kan användas för att förbättra byggprocessen skriver 
Wikforss (2003), Byggandets Informationsteknologi. Några teknologier framstår som 
speciellt viktiga. 

4.1.1 Databasteknologin 
Databaser kan användas för att föra samman mer information på ett och samma ställe. De 
underlättar även hanteringen av stora mängder information i ständig förändring.  Olika parter 
kan samtidigt arbeta på olika delar av informationen. 

4.1.2 Nätverksteknologierna 
Dessa gör det möjligt att sprida informationen och överbygga geografiska avstånd. Personer 
behöver inte vara närvarande för att kunna delta i ett projekt och det är lättare att nå andras 
kunskap. 

4.1.3 Användargränssnitt 
Det är viktigt att man utvecklar bra och lättfattliga användargränssnitt, d.v.s. den meny som 
användaren använder för att nå informationen. Detta underlättar kommunikationen mellan 
människa och dator och gör att vanliga människor kan använda datorn för att få fram 
information. 

4.1.4 Datorgrafiken 
Datorgrafiken gör det möjligt att visualisera ett objekt som en modell. På så vi kan man t.ex. 
visa hur ny bebyggelse smälter in med den gamla, eller hur en ombyggnad påverkar helheten.  
 

4.2 Olika programvaror 
Det finns olika programvaror framtagna för fastighetsbranschen, främst för projektering och 
utformning, men även för förvaltning.   
 
För att framställa ritningar i beskrivningsmodulen används ofta AutoCAD från AutoDesk 
tillsammans med något eller några tilläggsprogram, t.ex. Point Bygg. Dessa ritningar placeras 
sedan i en databas. Enligt Stefan Sandesten (2003), Byggandets Informationsteknologi, är 
denna databas ofta skapad av programvaruutvecklaren och inte standardiserad. Detta är 
genomgående i byggbranschen som är väldigt specialiserad, d.v.s. inriktad på 
specialfunktioner, vilket leder till att IT-verktyg utvecklas för ett specialområde. Därmed kan 
man ofta inte utbyta information mellan användare av olika IT-verktyg. Därför är det väldigt 
viktigt att det utformas standarder i branschen för hur information skall överföras. 
 
Tolkningsmodulen i Den dynamiska modellen, beskriven i kapitel 3.2, kan bestå av 
Architectural Desktop från AutoDesk. Med hjälp av detta program kan man visa och redigera 
ritningar i 2D och 3D. Man kan skapa modeller som sedan i datorn kan kläs med olika 
ytmaterial och ljussättas. Med hjälp av denna modell kan man sedan ”vandra” genom 
byggnaden. 
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Förvaltningsmodulen kan utgöras av program som HyperDoc från den svenska 
programutvecklaren Graphic Interface. På Graphic Interface hemsida 
(http://www.giface.se/hyperdoc.html) står att ”HyperDoc version 3.62 är ett kraftfullt 
program för hantering av ritningar och andra dokument med databasintegration. Programmet 
används främst inom fastighets- och anläggningsförvaltning men kan även användas inom 
andra områden där behov finns att hantera ritningar/dokument. 
I HyperDoc finns möjligheter att organisera sina ritningar/dokument genom att ansluta dem 
till navigationsobjekt som fastighet, byggnad, plan, rum osv. Information om både objekten 
och dokumenten lagras och hanteras i en och samma databas vilket medför att nya relationer 
och databasfunktioner enkelt kan utvecklas efter kundens önskemål. Databasobjekten 
presenteras i ett navigationsträd i en hierarkisk struktur som liknar Utforskaren i Windows. 
Det finns även möjlighet att söka och visa objekt eller dokument i databasen via sökfunktion. 
S.k. vektorlager och grafiska länkar till relaterade dokument och objekt kan enkelt skapas. 
HyperDoc används främst för arkivering av rasterscannade eller rastrerade ritningar men 
hanterar även arkivering och visning av ritningar i vektorformat som AutoCAD's DWG 
format. Med hjälp av markeringsverktyg kan användare på olika lager presentera egna 
markeringar på ritningen. HyperDoc innehåller även en versionshanterare som ger användarna 
kontroll över tidigare skapade dokument. Funktioner som grafisk länkning, areamätning, 
skalenliga utskrifter och möjligheten att integrera HyperDoc med administrativa system osv. 
har gjort att HyperDoc blivit en succé.  
 

 
 
Figur 6. Skärmbild från programmet HyperDoc 
 
Utvecklingen av HyperDoc styrs från Sverige och f.n. finns de flesta användarna i Sverige 
men produkten säljs på världsmarknaden i flera språkversioner.”  
Programmet finns även i en Online-version med vilken ritningar och information kan visas 
över internet eller nätverk via en webbrowser.  
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4.3 Lagring 
När det gäller lagring av informationen så kan man stöta på problem. Hus byggs ju för att stå 
kvar i allt mellan 50 år och evigheten, men dagens utveckling inom teknikområdet skenar. Det 
som är standard idag kanske inte fungerar alls om 2 år. Detta innebär vissa problem när man 
ska lagra information om t.ex. fastigheter, eftersom det inte är säkert att informationen som 
lagrats på ett visst medie kan läsas när det behövs. Det verkar troligt att CD-mediet kommer 
att kunna läsas om 50 år. Framförallt om man har ljud-CD. Har man data på skivorna blir det 
svårare tror han, men eftersom filsystemet på CD-ROM är standardiserat av ISO finns det nog 
en chans att det kan fungera även i framtiden. Större problem kan det bli med filformaten, det 
kan t.ex. bli svårt att öppna Word-dokument. Däremot borde rena textfiler och HTML-
dokument kunna läsas även i framtiden. CD-formatet ställer dock till problem när man skall 
uppdatera informationen, om man inte använder dyrare återskrivbara skivor. Man skulle 
kunna använda återskrivbara DVD-skivor. Dessa rymmer mer information än en CD-skiva, 
men är än så länge mycket dyrare än en CD-skiva. Därför är kanske lagring på någon form av 
band lämpligare eftersom man då kan skriva över informationen gång på gång.  
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5. Intervjuer 

5.1 Tillvägagångssätt 
Innan jag utförde intervjuerna ställde jag upp ett antal frågor som jag skulle ställa, se figur. På 
den del frågor har jag velat ha ett fast svar och på en del frågor har den intervjuade fått 
beskriva själv. 
 

1. Vad är Din titel och dina arbetsuppgifter? 
2. Hur använder Ni för närvarande IT-teknik i samband med hanteringen av 

vårdprogram?  
3. Vilka för- och nackdelar ser Du med den nuvarande hanteringen av vårdprogram?  
4. Har Ni någon plan för hur ni ska införa mer  IT-teknik för hanteringen av vårdprogram 

i framtiden? 
5. Övriga synpunkter 
6. Tips på kontakter, eller referenser 

 
Eftersom syftet med intervjuerna inte är att få fram ett statistiskt underlag har jag bara pratat 
med ett fåtal personer. Dessa personer är utvalda för att de arbetar med att upprätta 
vårdprogram för kulturhistoriska byggnader eller kommer i kontakt med vårdprogram på 
annat sätt. Dessutom har jag intervjuat en person som förvaltar skolbyggnader för att se om 
några skillnader föreligger. Frågorna skickade jag till de intervjuade personerna i förväg så att 
de har kunnat förbereda sina svar. Intervjuerna har utförts både personligen och per telefon 
och mail.  
 
De personer jag intervjuat är  

• Anders Nilsson, Områdesförvaltare, Akademiska Hus 
• Lars Båkman, Statens Fastighetsverk i Nyköping 
• Helene Hanes, Statens Fastighetsverk i Stockholm 
• Lars Brandt och Thomas Erenmalm, Riksantikvarieämbetet i Stockholm 
• Curt Molén, Stabschef, Fortifikationsverket  
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5.2 Resultat 
Anders Nilsson 
Anders Nilsson är områdesförvaltare för Akademiska Hus bestånd i Norrköping.  
 
På Akademiska Hus har man en del IT-system som är gemensamma för hela koncernen, t.ex. 
system för ekonomi och redovisning, fakturahantering och prognosarbete. Anders Nilsson 
uppger att det finns problem med interaktion mellan dessa system. 
 
Det är dock upp till vart och ett av bolagen att välja vilka IT-system och programvaror som 
skall användas i verksamheten. Akademiska Hus har sådana system för förvaltningen av sina 
fastigheter. Man har ett övervakningssystem som larmar vid vissa händelser. Dessa händelser 
är kategoriserade och beroende på vilken kategori larmet tillhör visas ett varningsmeddelande 
på operatörens dator eller om det är ett A-larm kallas personal dit genast. Man har även 
system för styrning av t.ex. ventilation och värme. 
 
Utöver styr- och reglerbiten använder man sig av några andra programvaror; 

• Ideum – För planerat underhåll 
• DeDu – Fungerar som ett schema för drift och underhåll där man kan lägga in saker 

som drift- och skötselrutiner, brandprov m.m. 
• HyperDoc – För att organisera information som ritningar, beskrivningar och liknande 

 
Till sist så understryker Anders Nilsson hur viktigt det är att få programvarorna att kunna 
”prata” med varandra, så att man kan överföra information mellan systemen. Han tror också 
att det i branschen kommer bildas standardiseringar för detta. 
 
 
Lars Båkman 
Lars Båkman arbetar som förvaltare på Statens Fastighetsverk i Nyköping. En stor del av de 
byggnader han förvaltar är statliga byggnadsminnen.  
 
Enligt Lars Båkman används ingen IT-teknik i förvaltningen. Fastighetsverkets interna 
bestämmelse för vårdprogram är baserad på traditionell redovisningsteknik med 
papperskopior i ett antal pärmomgångar som det är upp till pärminnehavaren att hålla aktuell.  
 
Lars Båkman har svårt att hitta några fördelar med, som han säger, det traditionella systemet, 
utan mest nackdelar. 
 
Fastighetsverket skall under 2004 arbeta vidare med omfattning och dokumentation av 
vårdprogram, och enligt Båkman har man planer på att införa mer IT-teknik i hanteringen av 
vårdprogram i framtiden. 
 
Lars Båkman hävdar att den traditionella redovisningsformen är dömd att misslyckas och 
önskar att vårdprogrammen skall läggas in "digitalt" i en databas som nås av alla men vars 
innehåll kan revideras av "behöriga". 
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Helene Hanes 
Helene Hanes på Statens Fastighetsverk i Stockholm är bebyggelseantikvarie och arbetar med 
vårdprogram som stöd åt förvaltarna som arbetar med statliga byggnadsminnen. 
 
Hanes säger att man på Fastighetsverket diskuterar hur man ska hantera vårdprogrammen 
digitalt. För närvarande använder man endast digital teknik när man gör en cd-kopia av 
vårdprogrammet. 
 
Den enda nackdelen som Hanes ser med den digitala tekniken är att de ändå alltid måste göra 
en papperskopia av vårdprogrammet för arkivering. 
 
För framtiden har man diskuterat att lägga ut vårdprogrammen digitalt på SFV´s intranät. 
Hanes säger också att digital hantering är ett långsiktigt arbete. Det är viktigt att man inte 
tappar uppgifter när man i framtiden uppdaterar vårdprogrammen. Det måste finnas en 
kunskapsbank med äldre uppgifter som fylls på hela tiden. Hur detta ska se ut har man ännu 
inte löst. 
 
 
 
Lars Brandt 
Lars Brandt har en sammansatt tjänst som fastighetsförvaltare och byggnadsvårdare på 
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) i Stockholm. I hans arbetsuppgifter ingår ansvaret för några av 
RAÄ:s 160 fastigheter samt deltagande och rådgivning vid byggnadsvård i stort. 
 
På RAÄ använder man endast IT-teknik i form av MS Word och MS Excel för notering och 
protokollföring. 
 
Brandt menar att RAÄ fortfarande ligger kvar på 80-talets nivå rent IT-tekniskt. Detta beror 
dels på bristande medel dels på deras syn på hur och när åtgärdsbehov skall definieras. Inom 
kulturminnesvården är det av stor vikt att rätt åtgärd och i rätt omfattning noggrant definieras. 
Att inte göra något (att låta bli) är som man ser det på RAÄ en aktiv åtgärd och många gånger 
den rätta åtgärden då andra åtgärder kan komma att skada mer än de avhjälper. RAÄ´s synsätt 
är att de aktuella vårdåtgärderna i första hand definieras genom kontinuerlig tillsyn och 
skötsel av byggnaden. Man jobbar alltså inte med checklistor, kontinuerligt återkommande 
åtgärder mm utan det är byggnadens och byggnadsdelens aktuella skick som är avgörande vad 
som bör göras eller inte göras och hur det skall göras.  
 
Enligt Brandt försöker man att kartlägga vad som finns på marknaden och hur det fungerar för 
vård av kulturhistoriskt intressanta byggnader. För sektorn tror man att det i första hand 
kommer att handla om mer och mer införa IT-stödet vid dokumentation av byggnaderna, 
skadorna och utförda åtgärder. 
 
 
Curt Molén 
Curt Molén vid Fortifikationsverket har varit projektledare, och skött kontakterna med 
Finansdepartementet och Kulturdepartementet.  
 
Molén kan inte säga så mycket om hur vårdprogram utformas, då han inte haft så mycket med 
detta att göra. Den som haft hand om dessa ärenden, Margareta Agerholm, har tyvärr avlidit i 
vintras.  
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Vid Fortifikationsverket har de olika Fastighetsområdena det operativa ansvaret för att 
utforma vårdprogram, säger Curt Molén. Vårdprogrammen förvaras som papperskopior i 
pärmar, både centralt och vid respektive fastighetsområde. 
 
Molén säger sig inte veta om några för- respektive nackdelar med detta sätt att utforma och 
hantera vårdprogram. 
 
På Fortifikationsverket har man ingen erfarenhet av vårdprogram i digital form, säger Curt 
Molén. Man har dock för avsikt att införa någon form av digitalt system när tjänsten efter den 
avlidne Margareta Agerholm tillsätts i höst. 
 
Övrigt 
Thomas Erenmalm upplyste mig om att Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är tillsynsmyndighet 
för de statligt ägda kulturminnesmärkta byggnaderna i Sverige, men att man inte har någon 
tillsyn av vårdprogram. På RAÄ håller man dock kurser om hur man utformar vårdprogram, 
t.ex. Kult- och kulturrum, riktad till Svenska Kyrkan, som skall utforma vårdprogram för alla 
sina kyrkor innan 2006 för att får ut ”antikvarisk ersättning”. Detta material har jag tagit del 
av och använt i denna rapport. 
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6. Diskussion och slutsats 

6.1 För och nackdelar med traditionellt system 
Nackdelar 
När det gäller det traditionella systemet då det i första hand handlar om pappershantering, är 
det första man kommer att tänkta på att det blir mycket jobb vid inventeringen, med många 
förtryckta blanketter som skall fyllas i och sorteras. Sedan skall informationen föras in i ett 
dokument på datorn för att sedan skrivas ut igen och förvaras i ett antal olika uppsättningar. 
 
Dessa uppsättningar skall sedan hållas aktuella genom att uppdateras med informationen i den 
cykliska delen. Så fort du uppdaterar något så måste alla som har ett exemplar av just det 
vårdprogrammet också uppdateras. 
 
Det är svårt att komma åt informationen. Först hitta rätt vårdprogram och sedan hitta rätt 
avsnitt och sedan hitta den information man är ute efter genom att bläddra i en pärm med 
papper. 
 
Det blir mycket kopierande av papper, dels vid upprättandet av vårdprogrammet och dels vid 
uppdateringar.  
 
 
Fördelar 
Den största fördelen som jag kan se är att man inte behöver vara datakunnig för att förstå det 
traditionella systemet. Man behöver inte kunna något om hur man gör hemsidor eller 
liknande, det räcker med att man kan de vanliga Office-programmen. Man behöver inte heller 
ha en dator som är uppkopplad mot internet/intranät. 
 
Dessutom är ett vårdprogram av den traditionella typen lättare att arkivera och spara. Papper, 
förutsatt att det förvaras på rätt sätt, är något som kommer att bestå en längre tid. 
 
Slutsats 
De som jag har intervjuat har inte beskrivit så många fördelar med det traditionella systemet, 
det har mest handlat och klagomål och nackdelar. Det finns ändå vissa fördelar med det 
traditionella systemet, framförallt att det inte kräver speciellt mycket datorkunnande av 
användaren. 
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6.2 För och nackdelar med ny teknik 
Nackdelar 
Den nya tekniken kräver att beslutsfattarna inser de långsiktiga möjligheterna med den nya 
tekniken och satsar på den i form av utbildningar, datorer och program. 
 
Den snabba utvecklingen kan innebära problem. Den teknik man väljer att använda sig av 
kanske snabbt blir omodern. 
 
Lagringen av informationen kan också ställa till problem. Det gäller att noga överväga vilket 
lagringsmedia man ska använda. Hårddiskar har ingen högre säkerhet och CD-skivor kanske 
inte funkar så länge till. Det bästa vore nog någon form av bandstation. På det viset får man 
inte heller några problem med uppdateringen av vårdprogrammet. 
 
De flesta datorsystem kräver ganska goda datorkunskaper av användaren, i alla fall av den 
som ska upprätta vårdprogrammet.  
 
Den som ska ha nytta av vårdprogrammet kanske inte sitter vid en dator som är uppkopplad 
mot internet eller företagets intranät, utan han måste i alla fall skriva ut en kopia. 
 
Fördelar 
Arbetet med insamlingen av information kan göras enklare med hjälp av någon form av 
handdator. Att tänka på då är att göra det hela så enkelt som möjligt så att användare som inte 
har någon större datorvana ändå kan utföra inventeringen. På detta sätt slipper man mata in 
informationen för hand, och sedan skriva in den i datorn. 
 
Det är enklare att hålla vårdprogrammet uppdaterat. Om alla som behöver tillgång till 
informationen hämtar den på samma ställe, en server i ett nätverk, så behöver den bara 
uppdateras på ett ställe, istället för att alla användare behöver uppdatera sin version. 
 
Med hjälp av IT-teknik kan man presentera informationen på ett trevligare och mer lättfattligt 
sätt. Man kan t.ex. göra en hemsidebaserad presentation av informationen. Vårdprogrammet 
kan ställas upp efter våning/rum och man kan använda bilder för att förtydliga viktiga 
detaljer. Man kan på ett enklare sätt redovisa hur byggnaden utvecklats över tiden. Denna 
hemsida, med länkar till viktiga dokument och ritningar, kan sedan läggas upp på företagets 
intranät eller eventuellt på internet. 
 
Man skulle även kunna använda GIS, Geografiska Informations System, för att redovisa den 
information man samlat in. Med hjälp av ett GIS-verktyg kan man då även göra analyser av 
informationen. Detta kräver dock mycket kunnande inom området och informationen kanske 
inte blir lika tydligt framställd. Det går dock att göra en redovisning i form av en hemsida 
även av GIS-information och på så sätt behöver inte användarna ha ett GIS-verktyg för att 
komma åt informationen. 
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Slutsats 
Med hjälp av IT-teknik går det att förenkla både framställningen och presentationen av 
vårdprogrammet. Inmatning och lagring av informationen kan underlättas och man kan göra 
fina grafiska och lättfattliga presentationer. Den stora begränsningen med den nya tekniken är 
att det kostar tid och pengar att införa den. Viktigt att tänka på är även att risken att förlora 
information är större, t.ex. genom en diskkrasch, än med det traditionella systemet. Därför är 
det viktigt att man noga tänker igenom hur införandet ska genomföras. Man kanske får ta det i 
etapper, där delar av informationen förs över till digital form, alternativt att man med jämna 
mellanrum skriver ut arbetet för lagring i arkiv. 
 

6.3 Metodik 
Den metod jag använt mig av har i stort sett fungerat bra, med undantag för att jag har haft 
svårt att nå de personer jag har intervjuat. Eftersom jag inte har haft möjlighet att utföra 
intervjuerna på plats hos personerna har all kontakt skett på distans. Efter ett tag kom jag på 
att jag kunde skicka ut frågorna per mail och be personerna svara på mina frågor via e-post 
istället. Då gick det betydligt bättre, innan var det svårt att få tag på personerna via telefon.  
 
Jag vet inte om jag hade kunnat göra någonting annorlunda, kanske hade jag kunnat ringa 
oftare för att försöka nå dem. Det sättet som jag sedan använde fungerade bra och jag fick 
utförliga svar. Inläsning av information och liknande har fungerat bra. 
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7. Rekommendation 
Till slut kan man väl säga att de företag och myndigheter som sysslar med kulturhistoriska 
byggnader inte tagit till sig ny teknik innan den är helt utprövad och accepterad, och vid det 
laget är ofta tekniken ifråga gammal och används inte längre. Detta till skillnad mot de företag 
som förvaltar nyare hus som t.ex. Akademiska Hus, som i stor utsträckning använder sig av 
modern teknik när det gäller både övervakning och förvaltningsplanering.  
 
Som jag har visat i denna rapport så finns det en hel del saker som kan underlättas med hjälp 
av modern IT-teknik. Jag tycker att de som förvaltar kulturhistoriska byggnader borde 
engagera sig mer för att utveckla verktyg för att underlätta arbetet med att ta fram 
vårdprogram. Till en början kan man såklart även använda det traditionella systemet för 
hantering av information. Och som Helene Hanes säger, ”man måste p.g.a. arkivering alltid ta 
fram en papperskopia”. 
 
Det är dags att de myndigheter och företag som arbetar med att förvalta kulturhistoriska 
byggnader får upp ögonen för de verktyg som faktiskt finns eller om inget passar sätter igång 
att utveckla egna system. 
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8. Källförteckning 

8.1 Skrivna källor 
Fredriksson Arkitektkontor AB, Vårdprogram Älvestads Kyrka, Fornåsa pastorat, 2003 
Hædersdal, Ebbe, Om att förstå ett hus, 2000, Lunds Tekniska Högskola 
Lantz, Annika, Intervjumetodik, 1993, Lund, ISBN 91-44-38131-X 
Riksantikvarieämbetet, Kursdokumentation ”Kult- och kulturrum”, 2003 
Svenska kyrkan, Administrativa Föreskrifter, 2001 
Wikforss, Örjan (red.), Byggandets Informationsteknologi, 2003, Uppsala, ISBN 91-7333-
032-9 
 

8.2 Personliga kontakter 
Mailkontakt med Lars Båkman, Statens Fastighetsverk i Nyköping 
Mailkontakt med Lena Simonsson, Statens Fastighetsverk i Stockholm 
Telefonkontakt med Thomas Erenmalm, Riksantikvarieämbetet i Stockholm 
Mailkontakt med Lars Brandt, Riksantikvarieämbetet i Stockholm 
 

8.3 Hemsidor 
http://www.sfv.se/servlet/CollectionServlet/68/1135.html, 2003-05-05 
http://www.raa.se/kmv/index.asp, 2003-05-05 
http://www.fortv.se/Templates/intro.asp?PN=8607, 2003-05-05 
http://www.giface.se/hyperdoc.html, 2003-09-11 
 

8.4 Figurförteckning 
Figur 1: Riksantikvarieämbetet, Kursdokumentation ”Kult- och kulturrum”, 2003 
Figur 2-4:  Vårdprogram för Älvestads kyrka, Fornåsa Pastorat, 2003 
Figur 5: Hædersdal, Ebbe, Om att förstå ett hus, 2000, Lunds Tekniska Högskola 
Figur 6: http://www.giface.se/hdoc7.htm, 2003-11-28 
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