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Om Regionarkivets handledningar

Regionarkivets handledningar är inga styrande dokument utan ska ses som 
råd och rekommendationer. De fem handledningar som vi gett ut 2017-2018 
stämmer överens med bestämmelserna i Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och 
informationshantering och tillämpningsanvisningarna som kom 2018. 
• Förteckna arkiv enligt allmänna arkivschemat (2017)
• Förteckna arkiv enligt processorienterad redovisningsprincip (2018)
• Gallra information - från värdering till beslut (2017)
• Upprätta dokumenthanteringsplan (2017)
• Upprätta klassificeringsstruktur (ny version kommer 2018)
De äldre handledningarna som kom före 2017 kan också användas, men kan 
innehålla delar som är inaktuella och kommer att uppdateras.
• Arkivera analoga handlingar
• Arkivera analogt bildmaterial
• Fastställa arkivansvar och arkivorganisation
• Framställa och lagra elektroniska handlingar
• Inventera arkivhandlingar
• Leverera arkivhandlingar
• Planera, utföra och drifta arkivlokaler
Alla våra handledningar finns som blädderex för skärm och kan också laddas ner 
i pdf-format på www.regionarkivet.se. Om du skriver ut en handledning, tänk på 
att informationen kan uppdateras, så kontrollera att du har rätt version (se datu-
met längst ner på den här sidan). På webben finns alltid den senaste versionen.
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Den här handledningen ska vara ett stöd 
till dig som ska förteckna arkiv enligt 
processorienterad redovisningsprincip. 
Den vänder sig framför allt till dig  
som ansvarar för eller arbetar med 
informationshantering – du kanske är 
arkivansvarig, arkivarie eller arkiv- 
redogörare. I din roll kan du se till 

att informationen på din arbetsplats är i ett 
ordnat skick och på så sätt bidrar du till effektivitet och 
rättssäkerhet. 

Du vet säkert att det bästa sättet att ordna och förteckna 
är att göra det fortlöpande och inte låta stora mängder 
handlingar ligga och vänta tills det blir dags att skicka 
dem till Regionarkivet för slutförvaring.

De handlingar som du arbetar med ska kunna sökas fram 
i framtiden när någon kommer och frågar efter informa-
tion som de har rätt att ta del av enligt offentlighetsprin-
cipen. Det kan till exempel vara en person som söker sin 
historia i akter från socialtjänsten eller sjukhusjournaler, 
en forskare som behöver uppgifter till sin forskning eller 
polisen som behöver titta på en handling i samband med 
en utredning.

Det ska vara så lätt som möjligt att göra rätt! Därför har 
vi tagit fram den här handledningsserien där alla obliga-
toriska moment som ingår i informationsredovisningen 
finns med.

Birgitta Torgén, 

förvaltningschef, Regionarkivet

Ett stöd till dig när du  
ska förteckna arkiv

 

           I din roll 
kan du bidra till 
effektivitet och 
rättssäkerhet.
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Varje myndighet ska  
redovisa sitt arkiv
Myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göte-
borgs Stad ska upprätta en informationsredovisning 
för sitt arkiv.  En myndighets arkiv består av allmän-
na handlingar. Enligt offentlighetsprincipen har var 
och en rätt att ta del av allmänna handlingar som är 
offentliga. Det är myndighetens ansvar att se till att 
offentlighetsprincipen får genomslag i verksamheten. 
Öppenhet och insyn ska göra myndigheterna effekti-
vare, öka rättssäkerheten och minska risken för kor-
ruption och maktmissbruk. Då måste myndigheterna 
ha ordning på sina handlingar och kunna redovisa 
vilka handlingar som skapats utifrån verksamhetens 
uppdrag.
Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kul-
turarvet och ska bevaras för framtiden. Arbetet med 
att ordna och förteckna myndighetens arkiv är därför 
mycket viktigt. Arkivförteckningen skapar förutsätt-
ningarna för att den information som ska bevaras är 
tillgänglig och kan sökas fram inte bara idag utan 
också i framtiden. Arkivförteckningen behöver där-
för innehålla vissa uppgifter så att informationen kan 
sättas in i sitt sammanhang. 
Den här handledningen utgår från lagkraven och be-
skriver det praktiska arbetet med att förteckna arkiv 
enligt processorienterad redovisningsprincip. 

Övergång till processorienterad  
informationsredovisning 

Myndigheter i Västra Götalandsregionen och Gö-
teborgs Stad bör senast vid 2018 års utgång ha gått 
över till att förteckna sina arkivhandlingar enligt 
den processorienterade redovisningspricipen. Det 
beslutade Arkivnämnden 2015. Processorienterad 
informationsredovisning innebär att myndigheter 
redovisar och strukturerar allmänna handlingar och 

Det är myndig- 
hetens ansvar att se 
till att offentlighets-
principen får genom-
slag i verksamheten.

2.1

2.1.1 2.1.2
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arkiv med utgångspunkt i verksamhetens processer. 
Det ökar möjligheterna till förbättrad informations-
hantering, eftersom man då använder sig av samma 
verksamhetsbaserade princip för klassificering och 
hantering av information under hela informationens 
livscykel, inte bara för avställda och arkiverade hand-
lingar. Begreppet informationsredovisning motsvarar 
arkivlagens begrepp arkivredovisning – detta för att 
tydliggöra att informationshantering och arkiv inte 
bör ses som två separata områden.Informationsre-
dovisning är alltså ett vidare begrepp än arkivlagens 
arkivredovisning. 

Klassificeringsstrukturen ska användas vid upprät-
tande av dokumenthanteringsplan, arkivförteckning 
och diarieplan. Den utgör myndighetens förteck-
ningsplan. Därför måste myndigheten ha en klas-
sificeringsstruktur innan arbetet med att förteckna 
handlingar kan börja. Klassificeringsstrukturen 
beslutas av Arkivnämnden.

Myndigheten ska ta fram en dokumenthanterings-
plan för att skapa tydliga och enhetliga rutiner för 
hur handlingstyperna ska hanteras: om de allmänna 
handlingarna ska bevaras eller gallras, hur de ska  
sorteras och förvaras och så vidare. I arkivförteck-
ningen redovisar myndigheten samtliga handlingar 
som tillkommit i verksamheten och som ska bevaras. 

Myndigheten måste 
ha en klassificerings-

struktur innan  
arbetet med att 

förteckna handlingar 
kan påbörjas.

I informationsredovisningen ingår

Klassificeringsstruktur med processbeskrivningar

Dokumenthanteringsplan

Arkivbeskrivning och beskrivning av  
allmänna handlingar

Arkivförteckning

Register/diarium

Förteckning över IT-system som innehåller  
allmänna handlingar
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Varför ska arkiven  
förtecknas?
För att var och en ska kunna ta del av allmänna 
handlingar måste myndigheterna upprätta insyns- 
och sökinstrument till sina allmänna handlingar och 
arkiv. Därför finns det bestämmelser om registrering, 
beskrivning och förtecknande av myndigheternas 
allmänna handlingar i arkivlagen och offentlighets- 
och sekretesslagen. Ordning och reda i arkiven är en 
grundförutsättning för en effektiv förvaltning och för 
ett väl fungerande rättsväsende.

Dokument som klassificeringsstruktur, dokument-
hanteringsplan, arkivbeskrivning, arkivförteckning 
och diarium är alltså ett villkor för att allmänheten, 
forskare och andra myndigheter ska kunna orientera 
sig i myndigheternas informationsmängder. De gör 
det möjligt att identifiera och efterfråga handlingar 
utan att på förhand känna till att de existerar. Dessa 
dokument behövs också för att myndigheterna själva 
ska kunna kontrollera och söka i sitt handlings- 

Ordning och reda 
i arkiven är en 
förutsättning för en 
effektiv förvaltning 
och ett väl funge-
rande rättsväsende.

Övergång till klassificeringsstrukturen 
som förteckningsplan 

Handlingar som tillkommit fram till 2015-12-31 ska 
registreras i påbörjade arkivförteckningar enligt 
allmänna arkivschemat.

Handlingar som tillkommit från och med 2016-
01-01 bör förtecknas enligt processorienterad 
redovisningsprincip. Under en övergångsperiod 
fram till 2018-12-31 kan handlingar förtecknas i 
påbörjade arkivförteckningar enligt allmänna 
arkivschemat. 

Senast 2018-12-31 bör myndigheten ha upprättat 
en processorienterad arkivförteckning. Myndig-
heten ska i samråd med Regionarkivet välja en 
lämplig tidpunkt för att gå över till processorien-
terad arkivförteckning.
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En allmän hand-
ling anses vara 

arkiverad när den 
är färdigställd.

bestånd. Även andra intressenter ska på kort och 
lång sikt kunna använda sig av de hjälpmedel som 
myndigheten har upprättat. 

Vad är en arkivhandling?

En myndighets arkiv bildas av de allmänna hand-
lingarna från myndighetens verksamhet. En allmän 
handling är en handling som har inkommit till eller 
upprättats hos en myndighet och som förvaras hos en 
myndighet. Allmänna handlingar är normalt offentli-
ga men kan ibland vara sekretessbelagda.

Begreppet allmän handling gäller alla typer av hand-
lingar oavsett lagringsmedium. En allmän handling 
kan till exempel finnas på papper, film eller digitalt.

En allmän handling anses vara arkiverad när den är 
färdigställd. Till exempel när det ärende som hand-
lingen tillhör är slutbehandlat, när den expedierats, 
när den på annat sätt kan anses färdigställd för sitt 
ändamål eller när den aktivt tagits om hand för 
arkivering. 

Arkivbeskrivning 
och beskrivning av 
allmänna handlingar

Arkivförteckning

• ska visa myndighe-
tens arbetsuppgifter 
och organisation och 
förändringar i dessa 
som har betydelse ur 
arkivsynpunkt

• ska beskriva arkiv-
vårdens organisation,

• ska innehålla princi-
per för bevarande och 
gallringsbeslut.

• ska vara utfor-
mad så att den kan 
användas för att söka 
i arkivet och utföra 
kontroller av arkivet

• fastställer arkivets 
struktur

• skyddar arkivet 
från att skingras och 
blandas samman med 
andra arkiv.
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Vad är en arkivförteckning?

Arkivförteckningen är en systematisk redovisning av 
arkivets innehåll. Den ska vara uppställd så att den 
kan användas som sökingång till arkivet både nu och 
i framtiden.  Förteckningen fastställer också arkivets 
interna struktur och skyddar arkivet från skingring 
och sammanblandning med andra arkiv, till exempel 
vid omflyttningar. 

En arkivförteckning som är upprättad enligt pro-
cessorienterad redovisningsprincip ska följa klassi-
ficeringsstrukturens ordning. En processorienterad 
arkivredovisning ska omfatta alla processer i verk-
samheten som genererar handlingar som ska bevaras. 
Arkivförteckningen behöver beskriva handlingarnas 
koppling till myndighetens verksamhetsprocesser 
för att det på så vis görs tydligt i vilket sammanhang 
handlingarna tillkommit verksamheten.

Termer vid processorienterad redovisningsprincip

Arkiv- 
förteckningen  
ska följa  
klassificerings- 
strukturens  
ordning.

Strukturenhet kallas de delar som ingår i klassificeringsstrukturen - till exempel 
verksamhetsområden, processgrupper eller processer. 

Handlingsslag består av de handlingar som tillkommer genom att en process 
genomförs upprepat, som anställningshandlingar eller inspektionsärenden. 
Handlingarna hör ihop innehållsmässigt och förvaras tillsammans. I de flesta fall 
motsvarar en process ett handlingsslag. Strukturenhetens beteckning ska följa 
med till handlingsslaget. Namnet kan, men behöver inte vara, det samma som 
processens namn. Handlingsslag motsvarar serier enligt allmänna arkivschemat. 

Handlingstyp - handling som tillkommer genom att en aktivitet i processen  
genomförs upprepat, exempelvis anställningsavtal eller inspektionsrapport.

Förvaringsenhet utgör den lägsta nivån i förteckningen och är en mängd av 
handlingar som avgränsas genom sitt förvar, till exempel arkivbox, system 
eller e-arkiv. Genom att förvaret beskrivs möjliggörs åtkomst och hantering av 
handlingar. 

Förvarings-id är en unik beteckning för en förvaringsenhet som består av en 
kombination av handlingsslagets/processens punktnotation samt skiljetecken 
och siffror.  Det är synonymt med ”signum” som används för att beteckna serier 
och volymer vid förteckning enligt allmänna arkivschemat.
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Hur ska förändringar av  
klassificeringsstrukturen hanteras?

Myndighetens klassificeringsstruktur utgör grund-
strukturen för myndighetens arkivförteckning. Görs 
ändringar i klassificeringsstrukturen som påverkar de 
processer som avsätter handlingar som ska beva-
ras ska detta även redovisas i arkivförteckningen, 
dokumenthanteringsplanen och diarieplanen. Dessa 
dokument ska alltså uppdateras så att de följer den 
senaste versionen av myndighetens klassificerings-
struktur. För att det ska vara tydligt vilken version av 
klassificeringsstrukturen som man förtecknar arkivet 
utifrån är det lämpligt att infoga uppgift om detta 
vid uppdateringen.

Om myndigheten lägger till en ny process i klassi-
ficeringsstrukturen ska den nya processen läggas till 
i befintlig arkivförteckning. Arkivhandlingar som 
tillkommer i den nya processen ska förtecknas fort-
löpande från det att myndigheten fastställt den nya 
versionen av klassificeringsstrukturen.

Om myndigheten har beslutat att en process i 
klassificeringsstrukturen ska upphöra ska den också 
upphöra i arkivförteckningen. Det innebär att inga 
nya arkivhandlingar ska förtecknas i processen efter 
det datum då myndigheten beslutat att processen ska 
upphöra att gälla. Det redan förtecknade handlings-

Arkivförteckningen 
ska uppdateras så 
att den följer den 
senaste versionen 
av myndighetens 

klassificerings-
struktur.

Dokument- 
hanterings- 

plan
Arkiv- 

förteckning
Diarie- 

plan

Klassificerings-
struktur
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slaget ska finnas kvar i förteckningen även om inga 
nya handlingar tillförs

Genomgår myndigheten stora verksamhetsföränd-
ringar eller om den gamla klassificeringsstrukturen 
blivit oöverskådlig på grund av många förändringar 
ska myndigheten skapa en ny klassificeringsstruktur. 

När myndigheten skapat en ny klassificeringsstruk-
tur ska den också upprätta en ny arkivförteckning 
som utgår från den nya klassificeringsstrukturen. 

Förteckna fortlöpande

En arkivförteckning ska upprättas när verksamheten 
startar. Det är bra om förteckningsarbetet görs fort-
löpande under året. På så vis hålls arkivförteckningen 
uppdaterad med aktuella/gällande uppgifter om 
nytillkomna processer och förvaringsenheter eller 
uppgifter om processer som avslutats. 

Ju längre tid det går innan arkivet förtecknas, desto 
mer omfattande blir arbetet. Det beror på att en 
större mängd behöver ordnas och att kunskaper om 
handlingarnas betydelse och funktion med tiden kan 
försvinna ur verksamheten. 

Vid en organisationsförändring tillkommer vanligt-
vis nya handlingstyper och andra försvinner, vilket 
påverkar arkivbildningen och arkivförteckningens 
innehåll. Det är därför bra om förteckningsarbetet 
görs fortlöpande under året så att förteckningen 
hålls uppdaterad gällande uppgifter om nytillkomna 
processer/handlingsslag och förvaringsenheter eller 
uppgifter om processer/handlingsslag som avslutats.

Språk

För att arkivförteckningen ska kunna uppfylla sin 
funktion som sökmedel är det viktigt att texten är 
strukturerad och kortfattad. Tänk på att förteckning-
en ska kunna läsas och begripas av människor långt 

Ju längre tid det 
går innan arkivet 
förtecknas, desto 
mer omfattande 
blir arbetet.
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utanför Västra Götalandsregionen och Göteborgs 
Stad  – och kanske ännu viktigare, i framtiden. 

Använd fasta begrepp, formulera dig kortfattat och 
undvik förkortningar. Används förkortningar måste 
de förklaras: till exempel Sahlgrenska universitets-
sjukhuset (SU). Det är också viktigt att uttryck 
används som de är ämnade.

Förutsättningarna vid  
förteckningsarbete

Innan du kan börja att förteckna arkivet måste du 
veta vilka handlingar som ska ingå. Om du förteck-
nar i efterhand är en förutsättning att du vet när 
verksamheten började och eventuellt upphörde, vilka 
huvudsakliga arbetsuppgifter arkivbildaren har samt 
hur organisationen ser ut. 

Det är även viktigt att veta om det har skett väsent-
liga förändringar av arbetsuppgifter och organisation 
under verksamhetstiden. Finns det en arkivbeskriv-
ning bör det mesta finnas med i den. Har du däre-
mot inte tillgång till uppgifterna måste du istället 
ta reda på dem. Det är inte möjligt att ordna och 
förteckna ett arkiv utan grundläggande kunskap om 
arkivbildarens verksamhet.

Ordna först, redovisa sedan

Innan arkivförteckningen upprättas behöver hand-
lingarna ordnas för att blir överskådliga. Ordnings- 
arbetet kan delas in i följande moment: 

Det är inte  
möjligt att ordna 
och förteckna ett 

arkiv utan grund-
läggande kunskap 
om arkivbildarens 

verksamhet.

1. Inventering

2. Avgränsning

3. Rensning och grovsortering 

4. Placering i förvaringsenheter
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Handlingar är
 till stor del redan  

sorterade om 
klassificerings-
strukturen har 
använts i hela 

livscykeln.

En inventering behövs för att få en bild av arkivets 
omfång och innehåll. Handlingarna kan vara förva-
rade i flera olika lokaler och digitala förvaringsplat-
ser samt stå bredvid eller på annat sätt vara lagrad 
tillsammans med andra arkivbildares handlingar. 

Arkivet behöver avgränsas eftersom det kan finnas 
handlingar från andra verksamheter än den egna 
myndigheten. Det kan exempelvis vara föregånga-
rens arkivhandlingar, men även sådana handlingar 
som inte är allmänna men som förvaras i myndig-
hetens lokaler, till exempel fackföreningens eller 
idrottsföreningens handlingar. Sådana handlingar 
ska hållas isär från myndighetens arkiv. 

Ordna analoga handlingar

När det står klart vilka analoga handlingar som ingår 
i arkivet är det dags för rensning och grovsortering. 
Rensa bort plastfickor, gem, gummisnoddar, post-it-
lappar (som inte innehåller värdefull information), 
övertaliga kopior och arbetsmaterial som inte tillför 
ärendet sakuppgift. Post-it-lappar med värdefull 
information kopieras och kopian ersätter post-it-lap-
pen. Grovsorteringen ska utgå från klassificerings-
strukturen. Handlingar är till stor del sorterade om 
klassificeringsstrukturen har använts i hela livscykeln. 

Aktomslag används för att hålla samman handlingar 
i exempelvis ett diariefört ärende eller en journal. 
Märk aktomslag med relevant information såsom 
diarienummer, personnummer eller fastighetsbe-
teckning. Placera handlingarna i aktomslag och lägg 
aktomslagen i godkända arkivboxar. Fyll arkivboxen 
med akter ända upp till ryggens kant

Det finns inget som reglerar var på aktomslaget 
märkningen ska placeras men praxis är att man inte 
ska skriva mitt på aktomslaget. Vanligast är att man 
gör märkningen i det övre högra hörnet om aktom-
slagets öppning är åt vänster.
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Slutligen behöver förvaringsenheterna märkas med 
arkivbildarens namn, förvarings-ID, namn på hand-
lingsslag eller handlingstyp, tidsomfattning och hän-
visning till klassificeringsstrukturens versionsnum-
mer. När arkivförteckningen är färdig kan du skriva 
ut etiketter och placera dem på förvaringsenheterna.

Ordna digitala handlingar

Börja med att inventera digitala förvaringsplatser 
inom myndigheten och skilj ut de handlingar som 
ska bevaras enligt dokumenthanteringsplanen.  
Föreskrifter och riktlinjer för arkiv- och informations-
hantering säger att varje myndighet inom VGR och 
Göteborgs Stad ska ta fram en förteckning över de 
IT-lösningar och filkataloger som innehåller elek-
troniska allmänna handlingar och som myndigheten 
själv använder sig av. I denna förteckning ska det 
framgå vilka elektroniska allmänna handlingar som 
IT-lösningarna och filkatalogerna innehåller. Denna 
förteckning blir därför ett bra verktyg i myndighe-
tens arbete med att inventera och ordna även sina 
elektroniska handlingar. För leverans av digital infor-
mation gäller särskilda anvisningar. Den myndighet 
som vill leverera digital information ska ta kontakt 
med Regionarkivet.

Arkivförteckningens  
struktur och innehåll
Myndighetens arkivförteckning är en förteckning 
över de handlingar som avsätts i myndighetens pro-
cesser och som ska bevaras samt som har ordnats och 
placerats i förvaringsenheter – digitala eller analoga. 
Arkivförteckningen ska bestå av uppgifter om verk-
samhetens processer och om de förvaringsenheter 
som handlingarna förvaras i. Den ska vara lätt att 
orientera sig i. Därför ska den ha en innehållsför-
teckning som utgår från myndighetens  

Förteckningen 
över IT-lösningar 
är ett bra verktyg 
i myndighetens 
arbete med att 
inventera och 
ordna elektroniska 
handlingar.
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klassificeringsstruktur. Innehållsförteckningen 
redogör överskådligt för myndighetens verksam-
hetsområden, processgrupper och de processer 
där det tillkommer handlingar som ska bevaras. 
Verksamhetsområdena och processgrupperna utgör 
rubriknivåer som gör det lättare att orientera sig i 
arkivförteckningen.  

Exempel på en fullständig innehållsförteckning för 
arkivförteckningen finns på Regionarkivets webb-
plats www.regionarkivet.se

Beteckning  Verksamhetsområde  
 
4   Hantera ansökningar 

Beteckning och namn på verksamhetsområde

Namn och beteckning på processen

2. Stödja 
verksamheten

2. Stödja 
verksamheten

2.1 Administrera 
anställning och 
löner

2.1.1 Rekrytera personal

2.1 Rekrytera personal

2.1.2 Hantera bemanning

Ett verksamhetsområde 
är rubriknivå i arkiv- 
förteckningen. På den 
översta nivån ska aldrig 
några handlingsslag 
förtecknas.

På den nedersta nivån i 
innehållsförteckningen till-
kommer handlingar som ska 
bevaras. Här ska handlings-
slagen redovisas i arkivför-
teckningen.

2.2 Hantera bemanning

Om det finns underlig-
gande processgrupper är 
denna nivå en rubriknivå 
i arkivförteckningen. Då 
ska inga handlingstyper 
förtecknas på denna nivå.

Nivåer i innehållsförteckningen

Beteckning  Process    
 
4.1   Hantera ansökan om tillstånd för exempelobjekt 
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Beteckning  Handlingsslag   

4.1   Ansökningshandlingar om  tillstånd för exempelobjekt 
 

...eller namn på handlingsslaget

Ingående handlingstyper som ska bevaras Sekretess

Namn på de handlingstyper från processen som ska bevaras

Handlingar omfattas  
inte av sekretess

Ansökningshandlingar 
Ritningar 
Beslut om tillstånd

Ingående handlingstyper som ska bevaras  Sekretess

Om handlingstyper omfattas av sekretess

Handlingar omfattas  
inte av sekretess

Sekretess enligt offent-
lighets- och sekretess- 
lagen (2009:400) 30 
Kap. 27§

Ansökningshandlingar 
Ritningar

Beslut om tillstånd

Handlingstyp   Innehåll

Potentiella  
handlingar –  
registerutdrag

Ansökningar Namn på 
sökande 
Organisa-
tionsnum-
mer

Ansöknings- 
databasen

Handlingstyp som utgörs av sammanställningar ur databas

Ingår i  
databas/er 

Samband 
Handlingstyp/er

Samband 
Systemdok.

När en handlingstyp utgörs av sammanställningar 
ur en databas anger du under rubriken Innehåll 
vilka typer av uppgifter som ingår i samlingstypen. 
Du anger också vilka databaser som handlingstypen 
ingår i, sambandet med andra handlingstyper och 
sambandet med systemdokumentation.  

I de flesta fall motsvarar en process i klassificeringsstrukturen ett handlingsslag. Nam-
net på handlingsslaget kan, men behöver inte vara, det samma som processens namn.
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Placering   Förvarings-ID   Omfattning Typ av för-   Anmärkning 
     varingsenhet  

Arkivbox

 
Mapp i filsystem

Hylla A

 
Server A

4.1:1

 
4.1:2

2016-2020

 
2021-2035

Ansöknings- 
handlingar,  
beslut om 
bygglov

Ansöknings- 
handlingar,  
beslut om 
bygglov

Uppgifter om förvaringsenheterna

Ett bra sätt att skapa ett unikt förvarings-id/signum 
är att utgå från beteckningen på handlingsslaget/
processen och sedan lägga till ett löpnummer efter 
punktnotationen. 

Förvaringsenhetens beteckning ska vara unik och gå 
att skilja från processens/handlingsslagets beteck-
ning. Det är viktigt att beteckningen för handlings-
slaget/processen skiljs från löpnumret på förvarings-
enheten med ett kolon. Detta för att undvika att 
det unika förvaringsenhetens unika förvarings-id 
inte blandas ihop med en beteckning för ett hand-
lingsslag/process och vice versa. Vid särredovisning 
används bindestreck (se sidan 24).

4.1 :1
Handlingsslagets  
beteckning 
(punktnotation)

Löpnummer i 
förvarings-id
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På en förvaringsenhet ska arkivbildarens namn vara 
utmärkt och det ska finnas en hänvisning till gällan-
de klassificeringsstruktur, namnet på processen  
och handlingsslaget samt omfattning och  
förvarings-ID.

Märkning av förvaringsenheterna
Exempelnämnden

KS2016:1

Hantera ansökningar

Ansöknings- 
handlingar

2016-2020

4.1:1

Arkivbildare
Klassificeringsstruktur
Process
Handlingsslag
Omfattning
Förvarings-ID

En process – ett handlingsslag

Grunden i processorienterad arkivförteckning är att 
en process i klassificeringsstrukturen motsvarar ett 
handlingsslag. Handlingsslaget består av handlingar 
som hör ihop innehållsmässigt och som vanligtvis 
förvaras tillsammans. Handlingsslaget i sin tur består 
av olika handlingstyper. 

Exempel: alla handlingar i en process redovisas tillsammans

Arkivbildare
Exempelnämnden
Verksamhetsområde    Beteckning
Hantera ansökningar    4
Process      Beteckning
Hantera ansökan om tillstånd för exempelobjekt 4.1
Ingående handlingar som ska bevaras  Sekretess
Ansökningshandlingar    Handlingar omfattas 
Ritningar     inte av sekretess
Beslut om tillstånd
Förvaringsenheter
Placering    Förvarings-ID    Omfattning   Typ av förvaringsenhet  Anmärkning
Hylla A      4.1:1                 2016-2020     Arkivbox
    Objekt A-K
Hylla A      4.1:2                 2016-2020     Arkivbox
    Objekt L-Ö      
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Handlingsslag och handlingstyper

I exemplet på förra sidan utgörs förvaringsenheterna 
endast av arkivboxar som innehåller analoga hand-
lingar och där samtliga handlingstyper som tillkom-
mer handlingsslaget redovisas tillsammans. 

Om vår exempelmyndighet från och med år 2021 
övergår till att hantera processen att hantera ansökan 
om tillstånd för exempelobjekt digitalt och detta 
material ställs av 2030 så redovisas detta material 
i fortsättningen under samma handlingsslag men i 
en ny förvaringsenhet enligt nedanstående exempel. 

Arkivbildare
Exempelnämnden
Verksamhetsområde    Beteckning
Hantera ansökningar    4
Process      Beteckning
Hantera ansökan om tillstånd för exempelobjekt 4.1
Ingående handlingar som ska bevaras  Sekretess
Ansökningshandlingar    Handlingar omfattas 
Ritningar     inte av sekretess
Beslut om tillstånd
Förvaringsenheter
Placering    Förvarings-ID    Omfattning   Typ av förvaringsenhet  Anmärkning
Hylla A      4.1:1                 2016-2020     Arkivbox
    Objekt A-K

Hylla A      4.1:2                 2016-2020     Arkivbox
    Objekt L-Ö

Server A      4.1:3   2021-2030     Mapp i filsystem

Hylla B      4.1:4   2016-2030     Arkivbox      

Ett handlingsslag kan ha flera typer av förvaringsenheter

Ansöknings-
handlingar, 
beslut om 
tillstånd
Ansöknings-
handlingar, 
beslut om 
tillstånd
Ansöknings-
handlingar, 
beslut om 
tillstånd 

Ritningar

BESLUT

OM  

TILLSTÅND

2016-2017
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Avvikelser från  
klassificeringsstrukturen

När handlingarna förvaras utanför 
processen

Klassificeringsstrukturen är en logisk struktur som 
redovisar myndighetens verksamhetsprocesser som 
avsätter handlingar. I många fall förvaras handling-
arna på ett sätt som gör att det blir svårt att redovisa 
dem överskådligt om arkivförteckningen strikt följer 
klassificeringsstrukturen. Det kan till exempel handla 
om att enskilda handlingstyper behöver särredovisas 
eller att myndigheten har behov av att ordna hand-
lingarna utifrån objekt istället för utifrån process.

Särredovisning av handlingstyper

En process kan ibland avsätta en eller flera hand-
lingstyper som myndigheten behöver förvara och re-
dovisa separat istället för inom handlingsslaget - till 
exempel processen att bedriva samverkan. Samverkan 
kan bedrivas i olika former inom myndighetens 
verksamhet och därför kan det finnas behov att sär-
redovisa de protokoll som uppkommer inom de olika 
samverkansformerna. 

Beteckningen på den handlingstyp som särredovisas 
ska ha en tydlig koppling till handlingsslaget/proces-
sen som den tillhör. Den särredovisade handlings-
typen ska ges en egen unik beteckning. Detta görs 
genom att man använder ett skiljestreck/bindestreck 

1.6  Samverka och förhandla som arbetsgivare   Process

1.6  Samverkanshandlingar     Handlingsslag
1.6-1  Protokoll från förvaltningsgemensam 
        samverkansgrupp (FSG)      Handlingstyp
1.6-2  Protokoll från arbetsplatsträffar (APT)   Handlingstyp

Exempel: särredovisning av handlingstyper

Handlingarna kan 
förvaras på ett sätt 

som gör  det svårt 
att redovisa dem 
överskådligt om 

arkivförteckningen 
strikt följer klassifi-

ceringsstrukturen.
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Exempel: särredovisning av handlingstyper

mellan punktnotationen och beteckningen för 
den särredovisade handlingstypen. 

Exempel: detaljredovisning av särredovisade handlingstyper

Arkivbildare
Exempelnämnden
Verksamhetsområde    Beteckning
Leda verksamheten    1
Process      Beteckning
Bedriva samverkan    1.6
Handlingstyp     Sekretess
Protokoll från förvaltningsgemensam 
samverkansgrupp (FSG)
Placering    Förvarings-ID    Omfattning   Typ av förvaringsenhet  Anmärkning
G:      1.6-1:1    2016-2025     Mapp i filsystem      

Handlingar omfattas 
inte av sekretess

När handlingar från flera processer 
förvaras samlat

I vissa fall kan det finnas ett behov av att förvara 
handlingsslag från flera olika processer tillsammans 
i en grupp av handlingsslag. Som ett exempel kan en 
myndighet behöva förvara och redovisa diarieförda 
handlingar på det sättet. Det kan också gälla hand-
lingsslag inom verksamhetsområdet som rör personal 
där handlingar från flera olika personaladministrativa 
processer förvaras i en personalakt. Handlingsslag 
som är knutna till ett och samma objekt och som 
förvaras i så kallade objektakter kan också behövas 
redovisas som en grupp av handlingsslag.

1.6 –1 :1Handlingsslagets  
beteckning

Unik beteckning för den  
särredovisade handlingstypen

Löpnummer för den sär- 
redovisade handlingstypen

Tillsammans bildar beteckningarna och löpnummer ett förvarings-ID. 
Handlingstyper som myndigheten väljer att särredovisa ska detaljredovi-
sas separat enligt exemplet nedan.
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När handlingar förvaras i en grupp av handlingsslag 
ska detta framgå av arkivförteckningen. En grupp av 
handlingsslag ges då en beteckning som börjar på 0 i 
förteckningsstrukturen enligt exemplet nedan.
Exempel: redovisning av grupp av  
handlingsslag

Grupper av handlingsslag

0.1 Diarieförda handlingar
0.2 Personalakter
0.3 Objektakter – Handlingar från  
 kontroll av exempelobjekt

Arkivförteckning - klassificeringsstruktur

1  Styra och leda verksamheten
1.1  Utföra politiskt ledningsarbete
1.2  Planera, förvalta och följa upp 
 verksamheten

Exempel: detaljredovisning av grupp av handlingsslag
Arkivbildare
Exempelnämnden
Grupp av handlingsslag    Beteckning
Objektakter – Handlingar från kontroll av exempelobjekt 0.3
Ingående handlingar som ska bevaras  Sekretess 
Ansökningshandlingar
Ritningar
Beslut om tillstånd
Dokumentation från installation av x-anläggning
Inspektionsprotokoll
Förelägganden
Rapport från periodisk kontroll av x-installation i drift
Dokumentation från nedläggning av x-installation
Processer som handlingarna uppkommit i  Beteckning  
Hantera ansökan om tillstånd för exempelobjekt 4.1
Inspektera installation av anläggning på fastighet 5.1
Kontrollera periodisk rapport från kontroll av  
anläggning i drift     5.2
Hantera nedläggning av anläggning   6.1

Placering    Förvarings-ID    Omfattning   Typ av förvaringsenhet  Anmärkning

Hylla A      0.3:1    Fastighet A   Arkivbox
     2016-2017

Hylla A      0.3:2    Fastighet A   Arkivbox
         2018-2020

Handlingar omfattas 
inte av sekretess

Hylla A
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En redovisning av en grupp av handlingsslag som 
fysiskt är ordnade utifrån objekt kan se ut som i 
exemplet längst ner på förra sidan. Det är viktigt att 
redovisa vilka handlingsslag/processer som ingår i 
just denna grupp av handlingsslag, detta fält är mar-
kerat med starkare gul färg i exemplet.
Motsvarande hänvisning i redovisningen för 
handlingsslag/processer som ingår i en grupp av 
handlingsslag görs till gruppen av handlingsslag där 
handlingarna förvaras fysiskt enligt exemplet nedan.

Exempel: redovisning av enskilt handlingsslag som förvaras i 
grupp av handlingsslag

Handlingar omfattas 
inte av sekretess

Arkivbildare
Exempelnämnden
Verksamhetsområde    Beteckning
Hantera ansökningar    4
Process      Beteckning
Hantera ansökan om tillstånd för exempelobjekt 4.1
Ingående handlingar som ska bevaras  Sekretess
Ansökningshandlingar
Ritningar
Beslut om tillstånd

Handlingstyp som förvaras i grupp av handlingsslag
Ansökningshandlingar – bygglov, Ritningar, Beslut om bygglov.
Förvaras i: 0.3 Objektakter – Handlingar från kontroll av fastigheter
Placering    Förvarings-ID    Omfattning   Typ av förvaringsenhet  Anmärkning
     

Separat inventarium kan behövas

En myndighet som har mycket objektsbunden 
information kan lösa redovisningen av informatio-
nen med ett separat inventarium som utgör en bilaga 
till arkivförteckningen. Av inventariet framgår då 
var handlingarna fysiskt förvaras och innehållet i 
de olika förvaringsenheterna. Exempel på tydligt 
objektsbunden information där objektets identitet 
utgör ett centralt sök- och sorteringsbegrepp är 
kartor och ritningar.



28   Förteckna arkiv enligt processorienterad klassificeringsstruktur

I en arkivförteckning kan det finnas ett gemensamt 
inventarium eller flera separata inventarier. Arkivför-
teckningen och inventariet knyts sedan ihop med till 
exempel förvarings-ID, objekt eller akttyp. 

Handlingar som kräver  
särskild hantering

IT-lösningar 

Det är vanligt att en myndighet har en IT-lösning 
som stödjer och hanterar information från myndig-
hetens olika verksamhetsområden och processer.  
Informationen ska i dessa fall grupperas och förteck-
nas under respektive verksamhetsområde och process 
där informationen skapats.  
Projektdokumentation 

Projektdokumentation ska redovisas under den 
process den skapats i. Exempel: Exempelnämnden 
genomför ett projekt för flytt av sitt kontor till nya 
lokaler. Den dokumentation som skapas i projektet 
ska då förtecknas under den stödprocess som handlar 
om lokal- och/eller fastighetsfrågor och som projek-
tet närmast hör till.

Arkivbildare
Exempelnämnden
Verksamhetsområde    Beteckning
Hantera ansökningar    4
Process      Beteckning
Hantera ansökan om tillstånd för exempelobjekt 4.1
Ingående handlingar som ska bevaras  Sekretess
Ansökningshandlingar    Handlingar omfattas
Ritningar     inte av sekretess
Beslut om tillstånd

      Anmärkning

      Finns i Projekthandlingar,  
      se inventariet för 
      förvarings-id.

Exempel: bevarandeförteckning med separat inventarium
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Kartor och ritningar

Kartor och ritningar är vanligtvis i ett större format än 
vanliga pappershandlingar och ställer därför också andra 
krav på hantering och förvaring. Förvaringsenheterna 
kan bestå av en IT-lösning eller av en akt med flera kar-
tor och/eller ritningar för samma objekt. I de fall en akt 
består av en större mängd kartor och/eller ritningar kan 
redovisningen vara mer övergripande. Innehåller akten 
bara en karta och/eller ritning kan den behöva beskrivas 
mer ingående för att man ska kunna sätta den i ett större 
sammanhang.
Fotografier

Fotografier förvaras ofta för sig. De ska ändå redovisas i 
den process de hör hemma, med hänvisning till den plats 
där de faktiskt förvaras.
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Allmän handling

Framställning i skrift eller bild eller 
upptagning som förvaras hos myndig-
het och är att anse som inkommen till 
eller upprättad hos myndighet. Upp-
tagning anses förvarad hos myndighet, 
om den är tillgänglig för myndigheten 
i sådan form att den kan läsas, avlyss-
nas eller på annat sätt uppfattas.
Allmänna arkivschemat

Förteckningsplan med fasta huvudav-
delningar, efter vilken arkiv struktu-
reras, ordnas och förtecknas. Nu sker 
en övergång till att använda myndig-
hetens klassificeringsstruktur som 
förteckningsplan.
Arkiv

En större eller mindre mängd hand-
lingar/uppgifter som tillkommit och 
arkiverats hos en arkivbildare. En 
myndighets arkiv bildas av de allmän-
na handlingarna från myndighetens 
verksamhet och sådana handlingar 
som myndigheten beslutar ska tas om 
hand för arkivering. Huvudregeln är 
att en arkivbildare bildar ett arkiv.
Arkivansvarig

Person som formellt ansvarar för 
arkivverksamheten vid exempelvis en 
myndighet eller företag. 
 
 
 
 

Arkivbeskrivning

Kortfattad och översiktlig informa-
tion om en myndighet, dess arkiv och 
arkivbildning, i syfte att underlätta 
användandet av arkivet.
Arkivbildare

Myndighet eller annan genom vars 
verksamhet ett arkiv uppstår.
Arkivbildning

Ett arkivs successiva framväxt genom 
att handlingar kontinuerligt förs sam-
man i planerad och strukturerad form.
Arkivera

Tillföra arkivet handlingar/uppgifter.
Arkivförteckning

Sökmedel där ett arkivs bevarande-
handlingar redovisas antingen enligt 
allmänna arkivschemat eller enligt 
myndighetens klassificeringsstruktur.
Arkivmyndighet 

Det organ som har mandat att bedriva 
tillsyn vid myndigheter inom arkiv-
området. Arkivmyndighetens tillsyns-
uppdrag följer av arkivlagen och kan 
omfatta både beslut och ren verkstäl-
lighet. Arkivnämnden för Västra Gö-
talandsregionen och Göteborgs Stad 
är arkivmyndighet för myndigheter i 
VGR och Staden.
Arkivredovisning 

Sammanfattande begrepp i arkivlagen 
för arkivbeskrivning och arkivförteck-
ning.

Ordlista
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Bestånd

Storlek/omfattning av ett arkiv.
Beteckning

Unikt ID som byggs upp av klassifice-
ringsstrukturens punktnotation.
Bevara

Spara för all framtid.
Bevarande- och gallringsbeslut

Beslut fattat av Arkivnämnden där 
det framgår vilka handlingar som får 
förstöras och vilka som ska bevaras 
för framtiden. Arkivnämnden utfärdar 
två typer av bevarande- och gallrings-
beslut. Generella bevarande- och 
gallringsbeslut gäller de flesta eller 
samtliga myndigheter i organisatio-
nen. Myndighetsspecifika bevarande- 
och gallringsbeslut gäller en enda eller 
ett fåtal myndigheter. 
Diarie/dossierplan

Systematiskt ordnad plan för klassifi-
cering av ärenden (handlingar) avsedd 
att ligga till grund för registrering och 
arkivläggning efter ämne (dossieer).
Diarium

Förteckning över inkomna och utgå-
ende handlingar. Innehåller uppgifter 
om datum, diarienummer och avsän-
dare/mottagare. Diarier är ofta viktiga 
hjälpmedel för att hitta handlingar i 
ett arkiv.
Dokumenthantering

Samlingsbegrepp för postöppning, re-
gistrering, val av materiel och metoder, 
styrning av arkivbildningen genom 

avgränsning, strukturering och beslut 
om bevarande/gallring, förvaring/lag-
ring, vård/skydd samt tillhanda- 
hållande av handlingar/uppgifter.
Dokumenthanteringsplan

Förteckning över alla allmänna hand-
lingar som finns i verksamheten och 
anvisningar för hur de ska hanteras: om 
de ska bevaras eller gallras, hur de ska 
sorteras och förvaras, om de ska diarie-
föras, redovisningsnummer med mera. 
Dossier

Sammanhållna handlingar eller akter i 
samma ämne.
Förteckna

Redovisa handlingar i en arkivförteck-
ning antingen enligt allmänna arkiv- 
schemat, eller enligt processorienterad 
informationsredovisning.
Förvaringsenhet

Mängd av handlingar som avgrän-
sas genom sitt förvar, till exempel 
förvaring på en viss databärare, i visst 
förvaringsmedel eller annat avgränsat 
förvar, som handlingar i en arkivbox, 
filer på en hårddisk och filer på en 
optisk skiva.
Förvarings-id

Unik beteckning för en förvarings-
enhet. Består av en kombination av 
processens/handlingsslagets punkt- 
notation samt skiljetecken och siffror. 
Gallra

Förstöra allmänna handlingar eller 
uppgifter i allmänna handlingar.
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Gallringsbeslut

Se Bevarande- och gallringsbeslut.

Gallringsframställan

Begäran om att få gallra allmänna 
handlingar/information, ställs till 
Regionarkivet.
Gallringsfrist 

Den tid handlingarna ska sparas. När 
gallringsfristen har löpt ut kan hand-
lingen/informationen gallras.
Handling

Framställning i skrift eller på bild 
samt upptagning som kan läsas, 
avlyssnas eller på annat sätt uppfattas 
endast med tekniska hjälpmedel. In-
formation som en myndighet skapat, 
mottagit och bevarat som verifiering 
eller information, för att uppfylla lag-
stiftningens krav eller i den löpande 
verksamheten. Exempel på handlingar 
är protokoll, brev, ritningar, fotografier, 
e-postmeddelanden, digitala filer och 
uppgifter ur databaser.
Handlingsslag

Mängd av handlingar som kommer 
till genom att en process genomförs 
upprepat.
Handlingstyp

Handling som kommer till genom 
att en aktivitet genomförs upprepat. 
Handlingstyp är medieoberoende, det 
vill säga kan bestå av analoga eller  
digitala handlingar, till exempel  
anställningsintyg och inspektion- 
srapport.

Hanteringsanvisningar

Anvisningar i till exempel en doku-
menthanteringsplan för hur en myn-
dighets handlingar ska hanteras.
Informationsredovisning

Redovisning av den information en 
myndighet hanterar i form av allmän-
na handlingar. Informationsredovis-
ningen består av en dokumenthan-
teringsplan, en arkivbeskrivning och 
beskrivning av allmänna handlingar, 
en arkivförteckning, ett register/
diarium och en förteckning över 
IT-system som innehåller allmänna 
handlingar. Ett vidare begrepp än det 
tidigare ”arkivredovisning”.
Inventering

Genomgång av en arkivbildares alla 
handlingar. Görs för att man ska få en 
bild av arkivets omfång och innehåll. 
Av inventeringen ska framgå vilka 
handlingar myndigheten har och var 
de förvaras. 
Klassificeringsstruktur

Struktur som representerar verksam-
heten och som används för klassifice-
ring av handlingsslag. Representerar 
verksamheten genom att den byggs 
upp av verksamhetsområden, process-
grupper och processer. Strukturen är 
på så vis en verksamhetsbeskrivning.
Medium

Medel och metoder för framställning, 
överföring och lagring av handlingar 
(information), till exempel papper.
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Myndighet

En myndighet är i Sverige varje  
offentligt organ som inte är en  
beslutande politisk församling.  
Myndigheterna utgör tillsammans 
med de beslutande församlingarna  
den offentligrättsliga statliga och 
kommunala organisationen. Kommu-
nala och landstingskommunala bolag 
och stiftelser är också myndigheter.
Objekt, objektsbunden  
information

En grupp av handlingsslag som är 
ordnade utifrån ett objekt istället för 
en process. Exempel på objektsbun-
den information är personalakter och 
fastighetsakter.
Process

Avgränsad följd av aktiviteter som 
förekommer upprepat i verksamheten, 
det vill säga ett återkommande arbets-
flöde med tydlig början och slut.

Processbeskrivning

Text eller grafisk bild som beskriver 
en process med de aktiviteter som 
ingår i den. En processbeskrivning 
ska innehålla vad som initierar och 
avslutar processen och de vanligaste 
aktiviteterna.

Processgrupp

En gruppering av processer som 
utifrån exempelvis tjänster/produk-
ter eller målgrupp logiskt hör ihop. 
Processgrupp utgör en frivillig nivå 
i klassificeringsstrukturen under 
verksamhetsområde. Nivån utgör en 
rubriknivå.

Processorienterad  
informationsredovisning

En modell för att klassificera, struk-
turera och beskriva handlingar/infor-
mation och arkiv. Modellen kopplar 
ihop myndighetens processer med 
de handlingar/ den information som 
uppstår i dess verksamhet och anger 
hur handlingarna/informationen ska 
hanteras.
Sekretess

Undantag från principen att allmän-
na handlingar ska vara offentliga. 
Sekretess gäller exempelvis inom 
sjukvården och socialtjänsten. Vilka 
sekretessbestämmelser som gäller i 
olika fall regleras av Offentlighets- 
och sekretesslagen.
Sökmedel

Förteckningar, register och liknande 
som används för att återsöka infor-
mation.
Ursprungligt skick

Allmänna handlingar ska bevaras i 
ursprungligt skick. Det betyder att 
de normalt bevaras och hanteras i det 
format de kommer in till en myndig-
het eller upprättas hos en myndighet. 
Pappershandlingar bevaras på papper 
och elektroniskt upprättade handling-
ar i elektroniskt skick.  
Tillämpningsbeslut 

Myndighetsbeslut som säger hur 
man ska tillämpa ett visst beslut i sin 
verksamhet. 
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Verksamhetsinformation

I informationsredovisningssamman-
hang använder Regionarkivet begrep-
pet synonymt med allmänna handling-
ar och arkiv.

Verksamhetsområde

En grupp processer som hör ihop, 
exempelvis genom att ha gemensamm 
mål, målgrupper eller regelstöd. Verk-
samhetsområdet utgår från de uppdrag 
som en myndighet har. Verksamhets-
områdena utgör den översta nivån i 
klassificeringsstrukturen som är en 
rubriknivå.
Verksamhetsbeskrivning

Se Klassificeringsstruktur
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Mallar och exempel
Exempel på en fullständig innehållsförteckning för 
arkivförteckningen finns på Regionarkivets webbplats.
www.regionarkivet.se
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