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Originalprincipen är viktig att förstå i dagens IT-samhälle 

för att säkerställa att originalet av varje enskilt dokument 

hanteras. 

Även om jag i det här dokumentet pekar på SharePoint så 

gäller principen i alla andra sammanhang där dokument 

hanteras oavsett programvara eller typ av nätverk. Det be-

tyder att du ska uppfatta SharePoint som ett exempel på 

att hantera Originalprincipen på rätt sätt. 

Dokumentet är ett utdrag ur min bok 

«Kvalitetsutveckla med SharePoint 2007» som även har 

undertitel «och Originalprincipen» 

Originalprincipen 
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Bild 1: Principskiss av Originalprincipen 

Originalprincipen kommer som ett brev på posten i form av insikt över 

hur fel beteende vi alla haft i många år. 

Microsoft har orsakat problemen med sin enda synliga lösning i form 

av Foldern, men har i och med SharePoint 2007 samt Groove 2007 

kommit med lösningarna.  
(Groove 2007 heter idag SharePoint Workspace 2010 och ingår i den dyraste 

versionen av Microsoft Office 2010) 

Länkar samt synkroniseringar är helt plötsligt självklara delar. 

Vad menar jag med Originalprincipen? 

I dagens läge skickas dokument runt om i världen i form av bilagor till E-post 

som ett etablerat och vedertaget sätt att sprida och informera vänner, kollegor 

och andra. 

Denna metod medför att ingen egentligen vet vilket dokument man själv har eller 

har fått skickat till sig eller om det gäller som senaste version eller inte. Vidare 

medför E-post-systemens funktionalitet att ett och samma dokument lagras var 

för sig i varje Inkorg som dokumentet har sänts till.  

Problemet förvärras ytterligare av att de flesta mottagare av nämnda dokument 

sparar ner dokumentet någonstans och dessutom även ändrar innehållet utan att 

returnera dokumentet till den ursprungliga författaren och troliga ägare av do-

kumentet. 

Originalprincipen finns helt enkelt inte inom dagens IT. Om man är elak kan 

man till och säga att den missbrukas mot bättre vetande. Helt ovetande bidrar vi 

alla till ett kaos som bara kan betraktas som anarki. 
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Definition 

Du ska alltid i alla lägen sträva efter att använda originalet av ett elek-

troniskt hanterat dokument i dina roller som läsare och författare så att du 

aldrig riskerar att utgå från en utgången kopia eller version. 

En konsekvens av originalprincipen är att författarens rätt till sitt ägande av do-

kumentet säkerställs inom ramen för klassisk etik.  

Detta skall inte missförstås så till vida att var och ens ägarskap av dokumenten 

innebär att var och en kan ta med sig «sina» dokument när och om man lämnar 

företaget.  

Ägarskapet är ett förvaltningsägarskap eller ett tydliggörande av ansvar som 

övergår till någon annan inom företaget när någon slutar. Som anställd eller kon-

sult är man enbart leverantör av sina kunskaper och färdigheter! Företaget äger 

alltid varje komponent som produceras inklusive det minsta dokument. 

Förklaringar 

SharePoint är idag det bästa verktyget att realisera originalprincipen  

 Det var faktiskt SharePoints funktionalitet som medförde att jag kom på 

att originalprincipen existerar och numera kan fungera  

 Det var i mötet med SharePoint som jag insåg att jag länge stävat efter 

originalprincipen utan att veta om det 

Att varje enskilt dokument är länkbart  

 Dokumentet flyttar från din filserver till en Web  

 Dokumentet flyttar från din PC (Mina dokument) till en gemensam plats 

vilket medför ett effektivare och naturligt samarbete 

Att inga dokument längre skickas som bilaga i dina mejl och därmed 

inte uppträder i oändliga kopior i oändligt antal mejlservrar  

 Hur stora mängder dokument i form av bilagor hanterar er mejlserver 

idag? 

Att beslut äntligen kan fattas utifrån gällande originaldokument  

 Det krävs att du förstår och agerar efter originalprincipen inför varje 

möte 

Att du med hjälp av Groove 2007 kan leverera dina dokument tryggt 

och säkert samt även leva efter originalprincipen  

 förutsatt att ditt Workspace i Groove kopplas till ditt dokumentarkiv i 

SharePoint 

Att det är relativt enkelt att hantera stora mängder av dokument  

 förutsatt att du lämnar ditt gamla Folder för Folder tänk  

 förutsatt att du lär dig hur Meta Data samt «Views»-funktionaliteten i 

SharePoint ersätter behovet som Folder by Folder tidigare stått för  
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 förutsatt att ni tydligt identifierar varje dokument som unikt i kombina-

tion med ett tydligt syfte med dokumentet 

Konsekvenser 

Om du nu förstått hur vi hanterar dokument i dagens läge så förstår du 

följande: 

 Hur många beslut tas på gamla obsoleta versioner av dokument? 

 Hur många felgrepp inom företag orsakas av att man följt instruktioner 

på gamla eller inte längre gällande dokument? 

 Hur kan ett företag bli certifierat som ett kvalitetsföretag som inte känner 

till eller lever efter originalprincipen? 

 Hur mycket kostar distributionen och hanteringen av nya versioner av 

dokument med dagens teknologi och metoder där originalprincipen inte 

gäller? 

Effekter på organisationen 

 Ingen skickar bilagor i E-post. Undantaget är E-post ut från företaget när 

du inte kan etablera en relation via ett Workspace i Groove 2007 

 Alla söker upp originalet när man behöver det 

 Inga dokument i Filservrar annat än som «ful-lager» 

 Ful-lager är CD eller DVD-skivor eller en filserver som används som 

slutlager för utgånget material. I ett ful-lager tas enbart ett stycke backup 

eftersom materialet aldrig mer förändras. 

 Ägaren av dokumentet behöver inte bekymra sig om att distribuera kor-

rigeringar 

 Alla Original är tillgängliga för de som får läsa det 

 Varje dokument ägs av någon som tar sitt ansvar 

 Senaste version används alltid eftersom det blir naturligt och enkelt 

 


