
En kort utbildning i dokumenthantering 

– för dig som vill veta mer!



Mängden information i 
världen 

fördubblas var sjätte 
månad.

Vi ägnar upp emot 60% av vår 
arbetstid 

åt att återställa, ändra och leta efter 

information som är ”försvunnen”. 



Offentlighetsprincipen

Den viktigaste principen vår demokrati bygger på!

Motverkar maktmissbruk – främjar rättssäkerheten

Korrekt hantering av handlingar är en förutsättning!



• Tryckfrihetsförordningen (TF)

• Offentlighet och sekretesslagen (OSL)

• Förvaltningslagen (FörvL)

• Arkivlagen (ArkL)

• Arkivförordningen (ArkF)

• Arkivreglementet

• Dokumenthanteringsplanen

• Speciallagstiftning (SOL, LSS, PBL m.fl)



Tryckfrihetsförordningen 2 kap 1 §

”Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk 
medborgare ha rätt att ta del av allmänna handlingar”.

• Alla har rätt till insyn i myndigheters verksamheter. Kommunala bolag likställs med 
myndigheter.

• Insyn - läsa, lyssna, frihet att yttra sig

• Handlingsoffentlighet – komma och ta del av handling eller få kopia, ev. mot avgift.

Offentlighet



Sekretess

• Utgångspunkten är offentlighet – undantag finns – sekretess

• Regleras i offentlighets- och sekretess-lagen (OSL)

• Måste ha lagstöd för att kunna sekretessbelägga 
handling/uppgift



Sekretess

• Sekretess innebär att det är förbjudet att röja uppgiften – dvs 
förbud att lämna ut eller att tala om uppgifter.

• Meddelarfrihet – lämna ut muntliga sekretessbelagda 
uppgifter till journalist i syfte att få det publicerat, ej 
handlingar. OBS – finns undantag!



Förvaltningslagen - FL

• Basregler för handläggning av ärenden.

• Bidra till att myndigheterna ska få ett så korrekt 
beslutsunderlag som möjligt.

• Bidra till god service till allmänheten.

• Motverka långa handläggningstider.



Arkivlagen - ArkL

• Arkivbildningen och dess syften

• Ansvarsfördelning

• Arkivvård

• Gallring



Arkivförordningen - ArkF

• Skrivmateriel och förvaringsmedel

• Arkivering

• Tillsyn

• Arkivbildning vid förändrad organisation

• Utlån

• Utlämnande



Arkivreglementet

• Förtydligande av lagstiftningen

• Centralt styrdokument

• Lokala anpassningar



Egna styrdokument

• Riktlinjer för ärendeberedning - viktigt!

• Lagstiftningen kräver inte att vi diarieför alla allmänna 
handlingar.

• Vi måste själva fatta beslut om hur vi håller vår information 
tillgänglig i våra system!



Arkivbildning



Vad är en handling?

• En handling är en framställning i skrift eller bild eller en 
upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt 
uppfattas med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel

• Ex: brev, e-post, protokoll, SMS, fotografier, USB-minnen, 
hårddiskar



Vad är en allmän handling?

• En handling är allmän om det förvaras hos myndighet och 
antingen är upprättad eller inkommen dit.

• Allmän handling-begreppet regleras i  2 kap 
tryckfrihetsförordningen.

• Innehållet avgör om en handling är allmän. 



Vad är ett ärende?

• En angelägen fråga som skall behandlas av någon som kan 
avgöra frågan.

• Ett brev, en utredning och andra handlingar som handlar om 
samma fråga utgör tillsammans ett ärende (eller akt).



Vad är arkiv?

Myndighetens allmänna handlingar
och sådana handlingar som avses i 
2 kap 9 § TF, om myndigheten 
beslutar att de ska arkiveras.



Hur och när bildas arkiven?

När en handling inkommit, färdigställts eller tagits om hand för 
arkivering.

• Som en följd av myndighetens verksamhet och bildas både i 
pappersform och i elektronisk form.

• Allmänna handlingar ska arkiveras när
- det ärende till vilket de hör har avslutats
- de har justerats eller på annat sätt färdigställts.

• Varje notering i diarium, journal, register eller förteckning är arkiverad i 
och med att den har gjorts.



Informationsflöden….



Registrering av allmänna handlingar

• Allmänna handlingar skall så snart som möjligt registreras när 
de kommit in eller upprättats (5 kap § OSL).

• Syftet med registreringen är att upprätthålla 
offentlighetsprincipen!

• Skapa ordning och reda!

• Allmän handling inte lika med offentlig!



Registrering av allmänna handlingar

När måste man registrera?
När handlingen innehåller sekretessinformation!
Övriga handlingar skall hållas ordnade enligt 5 kap 1 § OSL så att man kan se 
om de kommit in eller upprättats, t ex i pärm.

Vad skall registreras? (5 kap 2 § OSL)
• Datum

• Diarienummer/beteckning

• Uppgift om avsändare/mottagare

• I korthet vad handlingen rör



Registrering av allmänna handlingar

• Varje ärende som tas upp för beslut skall ha ett diarienummer som hänvisas 
till i alla skrivelser. 

• Diarieföringen är främst till för att vi skall ha ordning och reda och att 
informationen skall vara lätt sökbar. 

• Varje förvaltning/avdelning/enhet svarar för hanteringen av sina handlingar 
från diarieföring till utlämnande av handlingar och förvaring i närarkiv. 

• Varje förvaltning/ avdelning/enhet utser en ansvarig handläggare för varje 
ärende. 



Registrering av allmänna handlingar

• Samma regler om registrering av vanlig post gäller också för e-
post.

• Frihet för myndighet att ordna registreringen = inget krav på 
centralt diarium, men fördel att ha ett gemensamt 
diarieföringssystem – informationssystem!



Registrering av allmänna handlingar

När kan man avstå från registrering eller att hålla handlingarna 
ordnade?

Handlingar av ringa betydelse kan man gallra direkt, t ex reklam, 
cirkulär, inbjudningar, anonyma skrivelser mm. 

VIKTIGT! För att få gallra måste det finnas beslut i dokumenthanteringsplan eller 
genom särbeslut.



Hur gör man med informationen
på sociala medier?

• Inlägg på ett socialt medium som initierar ett ärende eller 
tillhör ett ärende bör snarast föras över till ärende- och 
dokumenthanteringssystem och bevaras/ gallras på samma sätt 
som övriga handlingar där.

• Inlägg m.fl. handlingar som är av ringa eller tillfällig betydelse 
kan gallras med stöd av gällande gallringsbeslut hos 
myndigheten.

• Det ska framgå av dokumenthanteringsplan hur gallring ska ske.



Planera för arkivet!

• Det måste finnas en strategi för hur handlingar ska bevaras och 
gallras, såväl pappershandlingar som
elektroniska handlingar.

• Elektroniska arkiv måste planeras 
och formas i samband med att systemen upphandlas och tas i 
bruk.



Framställning av handlingar

• Myndigheten får välja medium vid upprättande av handlingar.

• Vid val av medium och databärare skall hänsyn tas till
- sökbarhet
- tillgänglighet
- lagringskapacitet
- beständighet

• Handlingarna skall framställas så att de kan läsas och överföras till annan 
databärare under den tid som de ska bevaras.

• Använd certifierade produkter som uppfyller Riksarkivets tekniska krav – digitalt 
eller analogt.



Sortering

• Kronologiskt

• Diarienummerordning

• Diarieplansordning 

• Personnummerordning

• Fastighetsbeteckning

• Alfabetiskt

Förvaring och hantering

• Närarkiv

• Aktskåp/pärmskåp

• Inga original på rummen

• Skanna och använd kopior

• Var extra noga med 
sekretesshandlingar



Strategi för elektroniskt bevarande

Det är informationen som bevaras, inte IT-systemet med dess 
funktioner.

Bevarande av information ska vara oberoende av särskild 
utrustning, programvara eller leverantör.

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska 
handlingar kan tas till utgångspunkt även för kommuner och 
landsting.



Hantering av elektroniska
handlingar

Redan när ett digitalt system införs krävs förberedelse för

Inskanning av pappershandlingar

Konvertering av elektroniska handlingar till det format som 
krävs för långtidslagring

Gallring av pappershandlingar som skannats och elektroniska 
handlingar som konverterats

Export av data – funktionalitet m.m.



Gallra = förstöra allmänna handlingar



Arkivering i olika steg

Verksamhets-
system

Verksamhets-
nära arkiv

Slutarkiv

Medborgare
Myndigheter
Företag

Leverans 
utifrån 
dokument-
hanterings-
plan

Arkivpaket







Arkivredovisning

• Hjälpmedel för att förstå sambanden mellan verksamhet 
och handlingar. 

• Gör det möjligt att överblicka vad som finns i arkivet både 
centralt och ute i verksamheten. 

• Gör det lätt att söka och hämta fram handlingar. 

• Verksamhetsbaserad arkivredovisning har fokus på 
verksamheten. Handlingar redovisas i det sammanhang där 
de skapas.



Arkivredovisning

• Arkivbeskrivningen ger förklarande information till 
arkivförteckningen, som fungerar som arkivens 
inventarieförteckning. 

• Handlingarna och hur de hanteras beskrivs i 
dokumenthanteringsplanen.

• Vägledande för arkivredovisningen är de föreskrifter om 
verksamhetsbaserad arkivredovisning (RA-FS 2008:4) som 
Riksarkivet meddelar för statliga myndigheter. 



Forskning i arkiven

• Kommunala arkiv - sekretessprövning

• Enskilda arkiv – begränsningar genom avtal

• Intyg från forskare om hur materialet ska användas

• Utlån av allmänna handlingar till enskild – totalförbjudet!!

• Utlämnande – digitalt eller på papper?

• Material saknas - hänvisa vidare!



Vanliga frågor

• Klasslistor – är de offentliga?

• Har vem som helst rätt att se någon annans betyg?

• Löneuppgifter och andra handlingar som innehåller 
personuppgifter – är de offentliga?

• Revisionsrapporter?

• Socialtjänstens handlingar – vem får se dem?



Att tänka på

• Vad är det för typ av handling?

• Sekretessprövning?

• Vem är det som frågar?

• Hur gammal är den det berör?

• Medgivande från den det berör?



Tips för att förenkla i vardagen

• Var noga med introduktionen av nya medarbetare

• Håll en hög kunskapsnivå inom din verksamhet – skapa säkra 
medarbetare

• Var noggrann vid registrering av handlingar – förenkla 
återsökningen

• Arbeta med gemensamma/vedertagna begrepp

• Använd samma begrepp i vid registreringen som i 
dokumenthanteringsplanen.

• Utnyttja verksamhetssystemen fullt ut.



Tips för att förenkla i vardagen

• Rensa dina akter direkt när du avslutar ett ärende.

• Skapa/se över rutiner och håll dem aktuella.

• Håll dokumenthanteringsplanen aktuell – se över den årligen 
och justera vid behov.

• Använd dokumenthanteringsplanen – sköt gallring och 
överlämnande till kommunarkiv.

• Frigör tid för arkivets skötsel.



Hjälpmedel för att göra rätt

• Arkivreglementet

• Dokumenthanteringsplaner

• Arkivförteckningar

• Rutiner, handböcker och lathundar

• Arkivarien/arkivfunktionen

• Kunniga medarbetare inom de kommunala verksamheterna



Hjälpmedel för att hitta information

• Diarier/registratur

• Verksamhetssystem

• Arkivbeskrivningar

• Dokumenthanteringsplaner

• Arkivförteckningar

• Register

• Arkivarien/arkivfunktionen

• Kunniga medarbetare inom de kommunala verksamheterna



Avslutning

• En myndighet ska ta hänsyn till rätten att ta del av allmänna 
handlingar när den organiserar hanteringen av sådana 
handlingar.

• Myndigheten skall särskilt se till att underlätta sökandet efter 
allmänna handlingar. 



Glöm inte informationens värde!

Kostnaden för att leta efter, korrigera eller återskapa 
felaktiga, inaktuella  eller borttappade dokument 

handlar om miljonbelopp - varje år!

Är vi verkligen beredda att betala för det?



Frågor?

Anki Heimonen
1:e Arkivarie

Kommunalförbundet ITSAM 
Storgatan 36, 590 36 KISA
Växel: 0494-197 00
Direkt: 0494-197 34 
Mobil: 070 240 69 22
e-post: ann-christine.heimonen@itsam.se

mailto:ann-christine.heimonen@itsam.se

