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Inledning   

God dokumenthantering som nyckeln till att hitta information.

Med dokumenthantering avses det systematiska handhavandet av en organisations samlade handlingar (dokument) 
under dessas helA livscykel. 

Denna handbok vänder sig därför till alla anställda vid Lunds universitet som på något sätt hanterar olika typer av 
informationsbärande handlingar. Detta oavsett om dessa handlingar finns på papper eller är digitala, oavsett om 
de utgörs av text, bild eller ljud och oavsett om deras innehåll berör undervisning, forskning eller administration. I 
praktiken innebär detta i princip samtliga anställda. Beroende på ens yrkesroll, ansvar och arbetsuppgifter vänder 
sig de olika avsnitten dock i varierande hög grad till olika typer av anställda. Varje avsnitt inleds därför med att ange 
den primära målgruppen för just dess innehåll. 

Huvudfokus ligger på hanteringen av vad som i svensk lag definieras som allmänna handlingar. Vid en offentlig 
myndighet är hanteringen av sådana handlingar lagstyrd och därför extra viktig. Lagarna reglerar bland annat vilka 
handlingar myndigheten måste spara samt vilka handlingar som kan och ska lämnas ut till allmänheten vid begäran. 
För att uppfylla dessa krav är det viktigt att universitetet hanterar och förvarar sina handlingar så att de inte kommer 
till skada eller försvinner samt att de är möjliga att återfinna.

I handboken finner du information om hur du bäst skapar och förvarar dokument (handlingar) i ditt dagliga arbete, 
såväl som anvisningar om diarieföring och annan registrering, samt om arkivering och gallring.

Handboken inleds med det övergripande regelverket och följer därefter i huvudsak dokumentens livscykel – från att 
de skapas eller inkommer till att de gallras eller slutarkiveras. 

De generella principerna för dokumenthantering är desamma för pappershandlingar och andra analoga material 
som för elektroniska handlingar. De senare ställer dock ofta större praktiska och tekniska krav.

Länkar till de olika lagar, förordningar och lokala styrdokument som refereras till i denna handbok finns samlade 
sist i denna handbok.

Dokumenthanteringsboken är ett levande dokument, och i denna första version finns vissa avsnitt som ännu är 
ofullständiga. Avdelningen Dokumenthantering tar tacksamt emot förslag om hur handboken kan förbättras och 
kompletteras i framtida utgåvor. 

Detta är version 1.0 av Dokumenthanteringsboken, utfärdad av Avdelningen Dokumenthantering 2019-05-23. 
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Avsnitt 1: 
Ansvar och regler   

Detta avsnitt vänder sig till dig som är chef (prefekt, kanslichef, sektionschef et cetera).

ARKIVANSVAR
Vid varje statlig myndighet ska det finnas minst en person med formellt ansvar för myndighetens dokumenthantering. 
Denna person benämns arkivansvarig. Inom universitetet är det ytterst rektor som har denna roll. Det löpande 
ansvaret för arkivhanteringen inom universitetets olika organisationsdelar har dock delegerats vidare till prefekter 
och andra chefer på motsvarande nivå (Arbetsordning för Lunds universitet, dnr STYR 2017/1639, punkt 4.4).

Vad innebär det att vara arkivansvarig?

• Att ha en grundläggande kunskap om tillämpliga lagar, föreskrifter och interna styrdokument för dokument-
hantering.

• Att avsätta resurser i form av personal och tid för att säkerställa att en korrekt dokumenthantering kan ske.
• Att fastställa interna ansvarsförhållanden och arbetsrutiner för dokumenthanteringen inom den egna organi-

sationsdelen (institution eller motsvarande).

Detalj från det sammetsklädda omslaget till 1666 års konstitutioner, Lunds universitets äldsta regelverk (Räntekam-
marens och kontorets arkiv 1666-1964, volym I 1:2). . 
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Den arkivansvarige är den som är ytterst ansvarig för att bestämma hur och av vem saker ska göras. Detta eftersom 
lagar och andra styrdokument oftast bara reglerar vad som ska göras.

Om den arkivansvarige även är systemägare (ansvarig för ett digitalt systemstöd) medför detta ett särskilt ansvar 
enligt universitetets systemförvaltningsmodell (se ”Systemägande och systemförvaltning vid Lunds universitet”, dnr 
STYR 2017/946). 

ANSVARETS OMFATTNING
Den arkivansvariges ansvar omfattar alla de allmänna handlingar – oavsett tekniskt format – som produceras och 
förvaras inom ramen för den egna organisationsdelens verksamhet. 

Den arkivansvarige har även ansvar för de eventuella handlingar som finns kvar från inte längre existerande orga-
nisatoriska föregångare till den nuvarande verksamheten.   

Det lokala arkivansvaret omfattar däremot inte handlingar som har överförts till det centrala universitetsarkivet på 
Arkivcentrum Syd. För detta material har Sektionen Juridik och dokumenthantering ansvaret. För arkivhandlingar som 
fortfarande befinner sig ute i verksamheten har Juridik och dokumenthantering däremot endast en rådgivande roll.  

LAGAR OCH REGLER 
Lunds universitet är en statlig myndighet och lyder under de lagar som reglerar arkiv- och annan dokumenthan-
tering inom den statliga offentliga sektorn.

Grunden för detta är ytterst Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105), den grundlag som bland annat reglerar 
rätten att ta del av allmänna handlingar. 

En myndighets arkiv utgörs enligt lagen av ”de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet”. Mer 
specifikt regleras arkivhanteringen främst av Arkivlagen (SFS 1990:782). Denna anger tre huvudskäl för arkivering:

• Rätten att ta del av allmänna handlingar.
• Behovet av information för rättskipningen och förvaltningen.
• Forskningens behov.

Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) föreskriver vidare att allmänna handlingar i regel ska regist-
reras, till exempel genom diarieföring. Undantag finns dock (se avsnitt 4).

Till dessa yttre krav kommer universitetets eget interna behov av att kunna bevara och återfinna information 
som myndigheten hanterar inom sina kärnverksamheter och sin administration.

RIKSARKIVET
Riksarkivet (RA) utgör tillsynsmyndighet för de statliga myndigheternas arkivverksamhet och har rätt att utfärda 
detaljföreskrifter för denna hantering. RA kan även utfärda förelägganden om det finner brister i arkivhanteringen.

LOKALA FÖRESKRIFTER
På grundval av gällande lagar och föreskrifter tar Sektionen Juridik och dokumenthantering löpande fram de interna 
styrdokument som behövs för en korrekt arkivhantering. Mest grundläggande bland dessa är dokumenthante-
ringsplanen (se avsnitt 3).

Dessa styrdokument finns att tillgå under ”Stöd och verktyg” på Medarbetarwebben.
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Avsnitt 2: 
Allmän handling, offentlighet och sekretess  
 

Detta avsnitt vänder sig till alla anställda.

VAD ÄR EN ALLMÄN HANDLING? 
De regler för dokumenthantering som beskrivs i denna handbok gäller för de dokument som utgör allmänna 
handlingar. Definitionen av allmän handling finns i Tryckfrihetsförordningen (TF). TF är en grundlag och har alltså 
stor tyngd.

För att en handling vid en myndighet ska vara allmän krävs att den antingen:

• är inkommen till myndigheten, eller
• är upprättad vid myndigheten.

Begreppen ”inkommen” och ”upprättad” förklaras nedan.

Dessutom krävs att handlingen förvaras vid myndigheten. Med detta menas att den borde förvaras vid myndig-
heten. Man kommer alltså inte undan regelverket genom att ha myndighetens dokument i hemmet. Däremot är 
inte ett dokument som till exempel gallrats inte längre en allmän handling. Inte heller är Lunds universitet skyldigt 
att lämna ut allmänna handlingar som finns hos andra myndigheter.

Det finns många dokument inom universitetet som inte uppfyller kraven för allmän handling. Dessa utgör internt 
arbetsmaterial och berörs i regel inte av reglerna i denna handbok. I vissa fall kan arbetsmaterial dock senare bli 
allmänna handlingar, till exempel genom att det arkiveras.  

INKOMMEN HANDLING
Med ”inkommen” menas att handlingen på något sätt kommit in till universitet – med papperspost, e-post, 
via sociala medier, för hand eller på annat sätt – från en extern avsändare. Avsändaren kan vara en privatperson 
(till exempel student), ett företag, en organisation, en annan myndighet och så vidare.

Som inkommen räknas även en handling som ”kommit behörig befattningshavare till handa” även om denna person 
då inte befinner sig på själva arbetsplatsen.

Dessa handlingar blir med ytterst enstaka undantag allmänna så fort de inkommit. Till de få undantagen hör bland 
annat böcker som inkommit till myndighetens bibliotek.

Handlingar som skickas internt mellan anställda vid universitetet räknas däremot inte som inkomna även om de rent 
fysiskt gått mellan Lund, Malmö och Helsingborg. 

UPPRÄTTAD HANDLING
”Upprättad” handling är ett mer komplicerat begrepp. Med detta avses handlingar som skapas inom myndig-
heten. Bara vissa av dessa blir dock allmänna handlingar, och vissa blir det först efter viss tid och hantering. 
Internt skapade handlingar blir allmänna om de

• Har expedierats (på något sätt skickats ut från myndigheten).
• Tillhör ett ärende som är avslutat (observera dock att inkomna handlingar i samma ärende är allmänna redan 

innan ärendet är avslutat).
• Har justerats eller på annat sätt färdigställts (till exempel protokoll).
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Handlingar som utgör olika typer av register (till exempel diariet, Ladok med mera) blir i regel allmänna omedelbart 
allteftersom de skapas och fylls på.

Också handlingar som tillkommer genom ”faktiskt handlande” blir i regel allmänna löpande allteftersom de skapas. 
Faktiskt handlande kan beskrivas som sådan myndighetsverksamhet som inte utgör ärendehantering eller annan 
form av formellt beslutsfattande. Exempel på vanligt faktiskt handlande inom Lunds universitet är undervisning och 
forskning.  

Handlingar som tagits om hand för arkivering vid myndighetens arkiv blir automatiskt allmänna även om de 
inte varit de tidigare.

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS
Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda. Grundregeln är att de ska vara offentliga. Detta 
innebär att vem som helst har rätt att, utan att berätta varför eller vem man är, ta del av dem.

Vissa handlingar kan dock sekretessbeläggas. För detta krävs uttryckligt lagstöd i någon av Offentlighets- och 
sekretesslagens (OSL) bestämmelser. Man kan alltså inte sekretessbelägga en handling bara för att det ”känns rätt”.

Sekretess kan heller inte beslutas om i förväg, utan frågan måste prövas vid varje enskilt tillfälle då en handling 
begärs ut. Utfallet av en sådan prövning kan bli olika vid olika tidpunkter. Se avsnittet nedan om utlämnande.

Även sekretessbelagda handlingar kan lämnas ut under vissa omständigheter, till exempel efter maskning (överstryk-
ning eller liknande) av vissa uppgifter eller med förbehåll (att personen som tar del av dem förbinder sig att inte 
sprida viss information vidare). Det sista är ganska vanligt när sekretessbelagda handlingar används inom forskning.

ATT LÄMNA UT ALLMÄNNA HANDLINGAR
En förfrågan om att lämna ut allmän handling ska handläggas skyndsamt. I princip går detta före alla andra 
arbetsuppgifter. 

Utlämnandet sker i regel genom den anställde som är ansvarig för det ärende eller den verksamhet handlingarna 
tillhör. 

Vid utlämnande ska man tänka på följande:

• Rätten att ta del av allmänna handlingar.
• Behovet av information för rättskipningen och förvaltningen.
• Finns handlingen vid myndigheten (eller borde finnas där)? Om nej: då kan den inte lämnas ut.
• Är den inkommen eller upprättad? Om nej: då är den inte allmän och behöver inte lämnas ut (men man får 

göra det ändå om man vill).
• Uppfyller den något av OSL:s kriterier för sekretess? 
• Om den gör det, kan den lämnas ut ändå (till exempel med förbehåll)? För att avgöra detta kan det krävas att 

man frågar personen som bett om handlingen vem vederbörande är och i vilket syfte handlingen begärs ut. 
Detta är ett av de få tillfällen då detta är tillåtet att efterfråga.

Om man bedömer att en handling inte kan lämnas ut på grund av sekretess ska man alltid informera personen 
som bett om den om att denne har rätt till ett skriftligt beslut som går att överklaga. Detta beslut tas i så fall 
formellt av universitetets förvaltningschef. 

Är man som anställd osäker på om en handling kan lämnas ut kan man vända sig till sin närmaste chef eller till 
Avdelningen Juridik. Det finns också en schematisk ”Lathund om begäran om utlämnande av allmän handling” 
under ”Dokumenthantering” på Medarbetarwebben.
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Avsnitt 3: 
Dokumenthanteringsplanen   

Detta avsnitt vänder sig till alla anställda.

STYRDOKUMENT OCH MANUAL I ETT
I denna handbok återkommer på ett stort antal ställen hänvisningar till universitetets dokumenthanteringsplan. 
Detta är naturligt då denna plan inte bara är myndighetens centrala, samlade styrdokument i dokumenthante-
ringsfrågor utan också utgör en konkret, detaljerad manual för hur de olika typer av handlingar som uppstår 
genom myndighetens verksamhet skall hanteras. 

Dokumenthanteringsplanens regler tillämpas på handlingar tillkomna från och med 2014-01-01. Detta som ett 
resultat av att universitetet då övergick till det nya, av Riksarkivet föreskrivna sätt att ordna sina handlingar som 
brukar kallas verksamhetsbaserad arkivredovisning.

Dokumenthanteringsplanen fungerar som universitetets diarieplan vid diarieföring i W3D3 men innehåller också 
anvisningar för handlingar som registreras i andra system eller som hanteras helt utan systemstöd. I princip är 
det tänkt att dokumenthanteringsplanen ska alla omfatta alla kända handlingstyper vid Lunds universitet. 
Verksamhetens komplexitet och ständiga föränderlighet gör dock dokumenthanteringsplanen till ett dokument som 
löpande behöver kompletteras och uppdateras. Så sker i regel 1–2 gånger per år. Aktuell version kan alltid nås och 
hämtas från Medarbetarwebbens sidor om dokumenthantering:

https://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/juridik-dokument-och-arendehantering/dokumenthante-
ring/klassificering-av-handlingar

DOKUMENTHANTERINGSPLANENS GRUND: KLASSIFICERINGSSTRUKTUREN
Enligt Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2008:4) ska alla statliga myndigheter upprätta en klassificeringsstruktur, 
vilket är en ”struktur  som  representerar  verksamheten,  och som  används  för  klassificering  av  handlingsslag”. 

Utsnitt ur Lunds universitets dokumenthanteringsplan version 1.9 med inledningen till verksamhetsområde 3 (bedriva 
utbildning). 
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Denna övergripande struktur utgör grunden för dokumenthanteringsplanens mer detaljerade uppställning och utgår 
från universitetets fem huvudsakliga och grundläggande verksamhetsområden:

• Styra verksamhet
• Stödja verksamhet
• Bedriva utbildning
• Bedriva forskning
• Samverka, informera och nyttiggöra externt (”tredje uppgiften”)

I diariet motsvaras klassificeringsstrukturens fem verksamhetsområden av sju diarieserier. Detta är för att av 
dataskyddsskäl kunna separera ut vissa ärenden som innehåller en stor mängd personuppgifter. Därför hanteras 
personalärenden separerat från övriga ärenden inom verksamhetsområde 2 och studentärenden separerat från övriga 
ärenden inom verksamhetsområde 3. 

Inom varje verksamhetsområde kan ett i princip obegränsat antal konkreta verksamheter (”aktiviteter”) inordnas 
i olika nivåer. Vilka verksamheter som i detalj ingår i Lunds universitets klassificeringsstruktur kan utläsas dels av 
dokumenthanteringsplanen men också mer förenklat och överskådligt här:  

https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/klassificeringsstruktur_for_verksamhets-
baserad_informationsredovisning_version_1.3.1.pdf 

DOKUMENTHANTERINGSPLANEN
Dokumenthanteringsplanen kan sägas vara klassificeringsstrukturens praktiska konkretisering. Här kopplas nämligen 
de olika verksamheterna till de handlingar de genererar. 

I dokumenthanteringsplanen finns dessutom, i olika kolumner, följande praktiska anvisningar för hur dessa handlingar 
ska hanteras:

• Om eventuell sekretess bör beaktas.
• Om de ska bevaras eller gallras och vilken föreskrift det senare baseras på.
• Om de ska diarieföras, registreras på annat sätt eller endast förvaras i ”systematisk ordning”. 
• I vilket eventuellt systemstöd de ska hanteras
• I vilken diarieserie de, vid diarieföring, ska registreras. 
• Hur de ska förvaras.
• Eventuella övriga kommentarer eller hänvisningar till berörda regler och styrdokument.

Dokumenthanteringsplanen lämnar däremot som regel inga svar på av vem eller på vilken organisatorisk nivå denna 
hantering ska utföras. Detta eftersom dessa frågor ytterst styrs av lokala ansvars-, arbetslednings- och organisations-
förhållanden inom universitets olika delar och dessutom kan skilja sig mellan dessa.

DOKUMENTHANTERINGSPLANEN  OCH ARKIVERING
Dokumenthanteringsplanens struktur är också avsedd att utgöra grunden för det praktiska, fysiska ordnandet av 
universitetets arkivhandlingar från och med 2014-01-01. Det är dock inte praktiskt möjligt eller ens önskvärt att 
i detalj söka ordna de fysiska arkivhandlingarna på samma detaljnivå som dokumenthanteringsplanen beskriver 
handlingarna. Här kan det exempelvis vara motiverat att föra samman olika typer av handlingar från näraliggande 
verksamheter till större enheter, exempelvis kursdossierer.  

Handlingar som är tillkomna före 2014-01-01 ordnas däremot fortfarande enligt det tidigare gällande allmänna 
arkivschemat. 

Se vidare avsnitten 8 och 9.
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Avsnitt 4: 
Skapa och förvara - analogt och digitalt   

Detta avsnitt vänder sig till alla anställda.

Eftersom många av universitetets allmänna handlingar på sikt ska arkivläggas för bevarande, är det viktigt att tänka 
på hur de skapas och förvaras redan i den pågående verksamheten. Genom att välja rätt kontorsmaterial, filformat 
och lagrings- och förvaringsplats, samt genom att skapa en god dokumentstruktur, kan man skydda dem mot 
åverkan och öka sökbarheten.

Vissa av följande instruktioner avser primärt handlingar som har upprättas inom myndigheten. För externt skapade 
handlingar som inkommit till myndigheten från exempelvis privatpersoner finns inte praktisk möjlighet att ställa 
samma krav på val av kontorsmaterial och liknande.

ATT ORDNA HANDINGAR I PÅGÅENDE VERKSAMHET
Handlingar som ska bevaras behöver ordnas logiskt och systematiskt, det vill säga ordnas utifrån sitt innehåll på ett 
sätt som möjliggör framtida återsökning även för den som inte själv ursprungligen hanterat handlingarna. Detta 
bör ske löpande, både för att garantera sökbarheten i den pågående verksamheten och för att underlätta när 
handlingarna sedan ska förtecknas och arkiveras (se avsnitten 9 och 10). 

• Skapa en logisk struktur för handlingar i ditt arbete. På ett övergripande plan bör denna struktur utgå från 
dokumenthanteringsplanen. På mer detaljerad nivå kan det handla om att sortera in handlingar av samma typ 
i pärmar i till exempel datumordning, efter kurs eller utifrån personnummer eller annan identifikation.

• Förvara handlingar som ska bevaras åtskilt från handlingar som ska gallras och från rent arbetsmaterial. 
• För elektroniska handlingar utanför systemstöd: skapa en tydlig mappstruktur. Skilj till exempel arbetsmaterial 

från material som senare ska levereras till långtidsbevarande (e-arkiv).
• Döp filer med tydliga, förklarande filnamn och ange innehållet tydligt och i klartext på pärmar, mappar 

och arkivboxar.

VÄLJ RÄTT KONTORSMATERIAL
• Papper, skrivmaterial, plastfickor, pärmar och liknande ska uppfylla Riksarkivets krav på att vara åldringsbestän-

diga eller arkivbeständiga (de senare är märkta med standarden ”Svenskt arkiv”). Samma krav gäller de boxar 
och aktomslag som pappershandlingar långsiktigt ska förvaras i.

• Använd ofärgat/vitt papper när du ska skriva ut handlingar. Använd om möjligt register av papper (ej plast) i 
pärmar.

• Pappersutskrifter av handlingar som bevaras ska skrivas ut enkelsidiga. 
• Använd endast godkända kulspetspennor (undvik reklampennor av okänd kvalitet). 
• Färgband och patroner till skrivare/kopiatorer ska vara av beprövade märken. 

Universitetets gällande ramavtal för kontorsmaterial ska i regel säkra att rätt sorts material inköps. Är 
du osäker – kontakta avdelningen Dokumenthantering.

FÖRVARA SÄKERT 

Förvaring av papper
Förvara pappershandlingar logiskt ordnade, i pärmar eller arkivboxar. Följande uppgifter bör anges utanpå: 

• Vilken typ av handling som finns i pärmen/boxen (blanda inte olika sorters handlingar såtillvida de inte ingår i 
en samlad akt; blanda särskilt inte handlingar som får gallras med sådana som ska bevaras).

• Årtal för när handlingarna skapades och när de eventuellt ska gallras.
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Förvaring av fotografier och negativ
• Lägg fotografier i arkivboxar, i kuvert av arkivbeständigt papper eller separerade med godkända aktomslag.
• Lägg negativremsor i särskilda negativfickor av polystyrenplast/polyeten eller i kuvert av arkivbeständigt papper, 

antingen stående i arkivskåp eller i arkivboxar. 
• Foton och negativ får inte exponeras för solljus längre tid än nödvändigt. 
• En arkivlokal för fotografier ska vara en klimatanläggning med relativ luftfuktighet på 30 %, under +18 C, eller 

i en lokal med ett så konstant klimat och så låg temperatur och luftfuktighet som möjligt. 

Förvaring av kassetter och videoband
• Ljud- och videoinspelningar på magnetband (till exempel kassettband eller VHS) ska förvaras stående i original-

förpackningar. De ska skyddas mot magnetisk eller elektromagnetisk strålning, damm och växlingar i temperatur 
och relativ luftfuktighet. 

• Förvara tillhörande teknisk utrustning, kassettbandspelare och videoapparater, på ett bra sätt. Undvik därför 
dammiga miljöer och följ de råd om skötsel som ges i apparaternas bruksanvisningar.

Arkivlokaler och arkivskåp
• Arkivlokaler ska uppfylla Riksarkivets krav på säkerhet, och skydda handlingarna från vatten eller annan skadlig 

klimatpåverkan, brand, skadedjur, stöld eller andra hot.
• Arkivlokaler får endast användas för att förvara arkivhandlingar, de får med andra ord inte fungera som för-

rådsutrymme för julpynt eller tekniska apparater. 
• Arkivlokaler får inte fungera som skyddsrum eller utgöra in- eller utrymningsväg från och till andra utrymmen, 

arkivlokaler får inte heller ha fönster. 

Om arkivlokaler som uppfyller kraven inte är tillgängliga, kan mindre mängder handlingar förvaras i låsbara brand-
säkra dokumentskåp (kontrollera därvid att golven bär dessa i regel mycket tunga pjäser). På sikt ska materialet 
föras över till universitetetsarkivet vid Arkivcentrum Syd, som uppfyller Riksarkivets krav på skydd.

FÖRVARING AV ELEKTRONISKA HANDLINGAR
För att säkra lagringen av elektroniskt material innan det kan levereras till system för långtidsbevarande (e-arkiv) 
gäller följande:

• Handlingar och information i ett verksamhetssystem ska bevaras i systemet, förutsatt att systemet uppfyller 
kraven för informationssäkerhet.

• Handlingar i form av fristående filer eller databaser ska bevaras på en server som sköts av en driftsorganisa-
tion och där backuper görs regelbundet.

• Gemensamma mappkataloger och förvaringsytor ska inte likställas med arkiv, men kan ibland användas för 
tillfällig förvaring av begränsade informationsmängder. 

• CD och DVD, USB-minnen och portabla hårddiskar ska inte användas för material som ska bevaras 
långsiktigt, eftersom dessa lagringsmedier varierar i kvalitet och livslängd. Dessa lämpar sig främst som backup 
eller för arbetsmaterial. Använd även för dessa ändamål produkter med hög kvalitet!

Om handlingarna är sekretessbelagda eller har andra åtkomstbegränsningar är det också viktigt att se till att de 
förvaras och överförs så att inte obehöriga kommer åt dem. 

Förvaring av arbetsmaterial och backup på CD och DVD
• Välj beprövade märken av hög kvalitet som inte är återskrivbara (re-writable).
• Bränningen ska utföras på så låg hastighet som möjligt. 
• Skivorna ska förvaras i sitt ursprungliga fodral och både fodralet och skivans ovansida ska märkas med vattenfast 

tuschpenna.
• Fodralen ska stå i godkända arkivlokaler eller arkivskåp.
• Undvik att direkt stapla skivor på varandra i en så kallad spindel.

Förvaring av arbetsmaterial och backup på portabla hårddiskar och USB
• Välj beprövade märken av hög kvalitet.
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• Bevara dem i godkända arkivlokaler eller arkivskåp.
• Märk utsidan med en etikett om innehållet. Sträva efter att skapa en bra struktur och ordning för informationen. 

Förvaring på gemensamma kataloger och webbplatser
• Skapa en tydlig mappstruktur. Skilj till exempel arbetsmaterial från material som sedan ska levereras till lång-

tidsbevarande (e-arkiv).
• Om möjligt, se till att information som publiceras på en webbplats även sparas någon annanstans om den utgör 

sådan information som ska bevaras. 
• Gemensamma kataloger eller mappar av olika slag, till exempel G: eller SharePoint, ska inte användas för 

arkivering av stora mängder handlingar.  

OM ELEKTRONISKA HANDLINGAR SOM ORIGINAL
• Elektroniska handlingar som skapas eller inkommer till universitetet i elektronisk form är att betrakta som 

original. 
• De handlingar som diarieförs i universitetets gemensamma dokument- och ärendehanteringssystem W3D3 

behöver inte skrivas ut för arkivering, såvitt de inte ska undertecknas.  
• När en elektronisk handling skrivs ut för underskrift/signering, är den utskrivna handlingen att betrakta som 

original. 

ATT GÖRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR SÖKBARA (SKAPA METADATA)
Metadata är beskrivande data om handlingarna. Sådan information kan vara data som du registrerar i ett IT-system 
tillsammans med handlingarna (till exempel status, avdelning, handlingstyp), egenskaper som du kan ange för ett 
kontorsdokument (till exempel författare, titel, taggar, kommentarer) eller annan information som kan kopplas till 
handlingarna. På så sätt underlättar du senare leverans till system för långtidsbevarande (e-arkiv) och möjligheten 
ökar för att söka och hitta i arkivet.

• Tänk på att fylla i all begärd information i IT-system (till exempel status, avdelning, handlingstyp) och följ regler 
för hur informationen ska registreras. 

• När det är möjligt, kontrollera och fyll i egenskaper för kontorsdokument (till exempel författare, titel, taggar, 
kommentarer)

• Var konsekvent när du väljer filnamn och katalognamn. Även dessa namn kan i framtiden behöva användas 
som sökbegrepp eller metadata, när filerna ska levereras till ett system för långtidsbevarande (e-arkiv). 

ATT VÄLJA RÄTT FORMAT FÖR ELEKTRONISKA HANDLINGAR
Om möjligt välj arkivbeständiga format för dina handlingar redan när du skapar dem eller när de fastställs.  Nedan 
en lista på arkivbeständiga format enligt Riksarkivets föreskrift (RA-FS) 2009:2.

Dokumenttyp     Rekommenderat format
Text- och kontorsdokument (text, kalkyler,   PDF/A-1
 grafer, MS Office-dokument) 
Inskannade pappersdokument   PDF/A-1 
e-post      PDF/A-1eller HTML
Ljudfiler      Wav/Wave eller Mp3
Video      MPEG-2 eller MPEG-4 (med färgkodning PAL) 
Bilder – fotografier, grafik, logotyper, ritningar TIFF eller JPEG (vid större behov av komprimering) 
Bilder – grafik, logotyper, ritningar (ej fotografier) PNG
Kartor och ritningar – CAD   PDF/E
Kartor och ritningar – GIS    GML
Kartor och ritningar – raster   CALS
Webbsidor     HTML, XML, XHTML, PDF 1.4
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Avsnitt 5: 
Diarieföra eller registrera   

Detta avsnitt vänder sig till alla anställda som hanterar allmänna handlingar, men särskilt 
till ärendehandläggare.

LAGKRAV OCH GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR
Enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) ska en myndighets allmänna handlingar som grundregel re-
gistreras (men undantag finns, se nedan). Detta ska också ske ”så snart de har kommit in till eller upprättats hos 
en myndighet” (OSL, 5 kap, 1 §). Utöver lagkravet är registrering också ofta en förutsättning för att myndigheten 
själv ska ha en överblick över sina handlingar.

Med registrering avses ofta diarieföring, men en myndighet kan ha flera andra system för registrering utöver 
sitt allmänna diarium. Detta gäller i hög grad Lunds universitet.

Lagen medger också att vissa handlingar undantas från registrering om de hålls systematiskt ordnade. Myndig-
hetens arkiv kan alltså omfatta såväl registrerade som oregistrerade handlingar.

Handlingar som omfattas av sekretess måste dock alltid registreras! Man får alltså inte försöka ”hemlighålla” 
själva existensen av sekretessbelagda handlingar genom att låta bli att registrera dem.

Vilka handlingar som ska registreras i diariet, i annat system eller som får förvaras i systematisk ordning framgår av 
dokumenthanteringsplanen.

Ovanstående gäller såväl analoga som digitala handlingar. 

En vanlig fråga är ”hur ska jag göra med e-post?”. På denna fråga går det inte att lämna något entydigt svar 
eftersom det är dokumentets innehåll, inte dess tekniska format som styr hur det ska hanteras (diarieföras eller ej, 
bevaras, gallras och så vidare). 

DIARIEFÖRING
Diariet utgör myndighetens centrala och övergripande system för registrering av allmänna handlingar som inte 
hanteras på något av de andra sätt som beskrivs i de två följande avsnitten. 

För sin diarieföring använder Lunds universitet systemet W3D3, ibland internt också kallat DFS (= Dokumentflö-
dessystem). Systemet är nätbaserat (https://dfs.adm.lu.se) och erbjuder även andra funktioner än ren diarieföring.

För att kunna registrera handlingar i W3D3 krävs att man har behörighet i systemet som handläggare eller regist-
rator. Dessa behörigheter får man genom att gå de utbildningar i systemet som ordnas av avdelningen Dokument-
hantering inom ramen för Kompetensportalen. 

Det är upp till varje enskild anställd som skapar eller tar emot en allmän handling att ta ansvar för att denna blir 
diarieförd (eller registrerad på annat sätt) om så ska ske. Den som inte själv har tillgång till W3D3 men har behov att 
få handlingar diarieförda ska i första hand vända sig till registrator inom den egna delen av organisationen, i andra 
hand till universitetets centrala registratur. 

Exempel på handlingar som ska diarieföras
Av dokumenthanteringsplanen framgår i detalj vilka handlingar som ska diarieföras i W3D3. Några övergripande 
exempel på typer av handlingar som i regel (enstaka undantag kan finnas) ska diarieföras är bland annat:

• Protokoll
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• Styr- och policydokument
• Remisser och externa myndighetsenkäter
• Avtal
• Interna utredningar, rapporter och promemorior (kan även utgöra del av ett större ärende som i sig är diariefört)
• Överklaganden av olika slag

ANNAN REGISTRERING
Lunds universitet har ett stort antal specialsystem för registrering av vissa specifika typer av ärenden och hand-
lingar som hör till dessa. 

Som grundregel gäller att ett ärende bara bör registreras i ett system. Av tekniska skäl kan det dock i vissa fall vara 
nödvändigt med dubbelregistrering i två system. Detta gäller särskilt i fall där det ena systemet inte har möjlighet 
att hantera handlingar i form av bifogade filer utan dessa måste läggas i ett annat system. I sådana fall ska alltid en 
tydlig korshänvisning mellan systemen göras.

Exempel på system för registrering av allmänna handlingar (utöver diariet)

System   Typ av ärenden/handlingar
Ladok   Kursresultat, examina och andra studentuppgifter
Lubas   Utbildnings- och kursplaner
Lupin   Fakturering
Varbi   Anställningsärenden
NAIS   Uppgifter om studenter med särskilda behov
NyA   Studentantagning
Primula   Vissa personalärenden
Raindance  Ekonomihantering

SYSTEMATISK ORDNING
Offentlighets- och sekretesslagen medger att man låter bli att registrera vissa handlingar ”om de hålls ordnade 
så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats”. Detta brukar kallas att de hålls i 
systematisk ordning.

Med systematisk ordning avses att handlingarna hålls samlade på ett konsekvent och överblickbart sätt som är 
begripligt även för en utomstående. Det kan till exempel innebära handlingar förvaras i kronologisk eller alfabetisk 
ordning, efter personnummer, kurskoder eller på liknande sätt. 

Generellt kan många handlingar som inte utgör formell ärendehandläggning eller annat beslutsfattande un-
dantas från registrering. Detta innebär att många handlingar som uppstår i löpande verksamhet, som att bedriva 
undervisning och forskning, är undantagna från registreringskravet. 

Några exempel på handlingar som i regel inte behöver registreras
• Mötesanteckningar som inte utgör protokoll
• Undervisningsmaterial
• Forskningsdata
• Publikationer och informationsmaterial
• Vissa gallringsbara personalhandlingar (till exempel löne- och ersättningsunderlag, flextidsrapporter)

Dessutom är handlingar av ”uppenbart […] ringa betydelse för myndighetens verksamhet” generellt undantagna 
från registreringsplikt. Dessa är i regel också gallringsbara på kortare eller längre sikt.
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Avsnitt 6: 
Bevara eller gallra   

Detta avsnitt vänder sig till alla anställda som hanterar allmänna handlingar, däribland 
särskilt till lärare och forskare.

LAGKRAV OCH GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR

• Allmänna handlingar ska bevaras, om inte något annat föreskrivs.
• Handlingar som inte ska bevaras får gallras. Med gallring avses förstörelse av information, dels i form av 

hela dokument, men även av till exempel sökmöjligheter eller möjlighet att fastställa handlingars autenticitet.  
• I dokumenthanteringsplanen finns information om vilka handlingstyper som ska bevaras och vilka som ska 

gallras. 
• Handlingar som inte längre löpande används i den aktiva verksamheten ska samlas och ordnas för att efter 

överenskommelse levereras till det centrala universitetsarkivet.
• Handlingar i ett digitalt verksamhetssystem ska bevaras i systemet, förutsatt att systemet uppfyller kraven för 

informationssäkerhet, till dess att de kan levereras till ett system för långtidsbevarande (e-arkiv).
• Handlingar i form av fristående filer ska bevaras på en server som sköts av en driftsorganisation och där backup 

görs regelbundet, till dess att de ska levereras till ett system för långtidsbevarande (e-arkiv).

HANDLIGAR SOM ALLTID ELLER NÄSTAN ALLTID SKA BEVARAS (EXEMPEL)

Administrativa handlingar
• Diarieförda ärenden (undantag: bland annat vissa tjänsteansökningshandlingar) OBS! Underlag, som innehål-

ler information av värde och som inte framkommer någon annanstans eller tillför ett ärende sakkunskap, ska 
diarieföras och bevaras.

Avskräckande exempel på leverans till universitetsarkivet där vederbörlig gallring inte utförts. 
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• Protokoll och mötesanteckningar
• Viktigare korrespondens
• Verksamhetsberättelser

Handlingar rörande utbildning
• Sammanställningar över antagna
• Sammanställningar av kursvärderingar
• Studie- och kursplaner, examensfrågor
• Egenproducerat undervisningsmaterial
• Uppsatser på kandidatnivå och däröver
• Studieresultat
• Kopior av utfärdade examensbevis

Handlingar rörande forskning
Se separat avsnitt nedan. 

HANDLIGAR SOM FÅR GALLRAS

Gallring av handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse 
Dessa kan gallras när verksamheten inte längre har nytta av dem. Exempel är:

• Handlingar erhållna ”för kännedom” från andra delar av den egna organisationen eller från andra myndigheter.
• Rutinartade förfrågningar och svar på dessa. Här gäller det att använda gott omdöme för att avgöra vad som 

faller inom denna kategori.
• Kopior och dubbletter av handlingar som ska bevaras och där ett arkivexemplar finns hos myndigheten. 
• Underlag som utgör rent arbetsmaterial. Gallras när det slutgiltiga underlaget är upprättat.
• Reklam.

Gallring efter ett visst antal år
Gallringsfristen anger när en handling får gallras.  Gallringsfrist för olika handlingstyper anges i dokumenthante-
ringsplanen. Fristen räknas i och med utgången av det år de skapades (oavsett när på året). Handlingar skapade 
under 2019 och med en gallringsfrist på 10 år kan således gallras från och med den 1 januari 2030.

Några exempel på handlingar som gallras efter olika tidsfrister är:
• Många typer av ekonomihandlingar (till exempel verifikationer, följesedlar, fakturor)
• Vissa typer av personalhandlingar (till exempel sjukanmälningar, flexrapporter)
• Anmälningshandlingar till kurs
• Inlämnade examinationsunderlag (ej uppsatser)
• Kursvärderingar (om sammanställning gjorts)

För forskningshandlingar. se separat avsnitt nedan.

Gallring av handlingar med kopplingar till EU-projekt
Olika EU-fonder har olika revisionstider och olika gallringsfrister för handlingar som uppkommer inom EU-projekt. 
För att förenkla administrationen och samtidigt säkerställa att gallring sker först efter att alla revisionstider gått ut, 
ska sådana handlingar gallras först efter 17 år.

Gallring av elektroniska handlingar
• Samma gallringsregler gäller för elektroniska handlingar som för pappershandlingar.
• Elektroniska handlingar som innehåller integritetskänsliga uppgifter och/eller sekretess ska diarieföras (eller 

hanteras i annat relevant digitalt system) och därefter raderas från telefonen, e-postprogrammet, det sociala 
mediet eller datorn. För säkerhetsklassad information är det viktigt att se till att all information även raderas 
från ”papperskorgen” och från eventuella säkerhetskopior.
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BEVARANDE OCH GALLRING AV FORSKNINGSHANDLINGAR

Lagar och regler som ska följas
• Riksarkivets föreskrift om statliga forskningshandlingar (RA-FS 1999:1). 
• Lokalt tillämpningsbeslut om gallring av forskningshandlingar vid Lunds universitet (dnr V 2015/494).
• Särskilda gallrings- och bevarandeplaner för forskningshandlingar inom Medicinska (dnr V 2016/1945) respektive 

Samhällsvetenskapliga (dnr V 2017/1542) fakulteterna.
• Dokumenthanteringsplanen, verksamhetsområde 4 (forskning).

Se vidare bilaga 2.

Exempel på forskningshandlingar som alltid ska bevaras 
• Ansökan och beslut om beviljade medel (gäller även ej beviljade ansökningar).
• Protokoll eller motsvarande anteckningar från styrgrupps- och/eller referensgruppsmöten.
• Ansökan och beslut eller utlåtande vid etisk prövning. 
• Slutrapport.
• Ekonomisk slutredovisning.
• Viktigare korrespondens.

Forskningshandlingar som kan behöva bevaras
Forskningsdata ska generellt bevaras om de har:

• Fortsatt inomvetenskapligt värde.
• Värde för annat forskningsområde.
• Sort vetenskaps-, kultur- eller personhistoriskt värde.
• Stort allmänt intresse.

Exempel på ovanstående:
• Primärmaterial: om det är omfattande, insamlat genom försök, mätningar, enkäter, intervjuer och så vidare, 

och är unikt eller endast med stor möda kan återskapas.
• Register och databaser: om data har särskilt hög täckningsgrad och kontrollerbarhet.
• Handlingar som belyser en vetenskaplig disciplins historiska utveckling.

Forskarens egen bedömning är i regel central för att kunna avgöra vilket material som uppfyller ovanstående. 
Formellt ska beslut om bevarande dock som grundregel tas gemensamt av berörd prefekt, forskare/forskningsledare 
och Avdelningen Dokumenthantering (se ”Lokalt tillämpningsbeslut om gallring av forskningshandlingar vid Lunds 
universitet”, dnr V 2015/49).

Observera att även forskningsfinansiärer ibland kan ställa högre krav på bevarande av forskningsdata i enskilda 
projekt än vad Riksarkivet gör generellt! 

Forskningshandlingar som får gallras
Primärmaterial som inte uppfyller ovanstående kriterier får gallras enligt följande:

• Gallringsfristen för primärmaterial är generellt satt till 10 år. Gallringsfristen beräknas från tidpunkt för slutre-
dovisning.

• Inom medicinsk forskning rekommenderas en frist på 15 år. Detta i enlighet med ”good clinical practice”
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Avsnitt 7: 
Inventera och systematisera   

Detta avsnitt vänder sig främst till dig som har ett övergripande praktiskt ansvar för arkivet 
inom din del av organisationen.

FÖRUTSÄTTNINGAR
En grundläggande förutsättning för en fungerande arkivhantering är att man har en överblick över vilka handlingar 
som producerats och produceras inom den egna organisationen (institution eller motsvarande del av universitetet). 
Detta kräver i sin tur

• Kunskap om organisationen och dess arbetsuppgifter,
• Kunskap om vem som gör vad och som producerar vilka handlingar,
• Kunskap om var handlingar förvaras,
• Kunskap om vilka handlingar som ska bevaras respektive gallras.

Ovanstående gäller såväl analoga som digitala handlingar.

Systematiskt ordnade tentamensböcker i Kansli J:s och Juridiska institutionens arkiv. 
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ANALOGA HANDLINGAR
Exakt hur detta arbete praktiskt ska bedrivas måste ytterst bestämmas av den arkivansvarige (se avsnitt 1: Ansvar 
och regler) som är arbetsledare inom respektive organisation. Nedanstående ska därför bara ses som praktiska 
rekommendationer från Sektionen Juridik och dokumenthantering.

Inventera och systematisera äldre befintliga handlingar
Inte sällan kan en organisation ha skaffat sig en ”ryggsäck” med flera års oordnade och osystematiserade arkiv-
handlingar. För att inventera dessa rekommenderas

• Att alla handlingar från organisationens samtliga stöd- och kärnverksamheter samlas i en och samma lokal (helst 
arkivgodkänd, se avsnitt 3: Skapa och förvara) eller i vart fall på ett fåtal platser där de lätt kan överblickas,

• Att gallringsbara handlingar separeras från sådana som ska bevaras enligt dokumenthanteringsplanen (se avsnitt 
6: Bevara eller gallra),

• Att handlingar från före respektive efter 2014-01-01 separeras från varandra.
• Att handlingar från före 2014-01-01 grovordnas efter typ och innehåll (protokoll, räkenskaper, utbildnings-

handlingar, forskningshandlingar etc). 
• Att handlingar från efter 2014-01-01 grovordnas efter de fem verksamhetsområdena i dokumenthanterings-

planen.
• Att eventuella luckor i materialet identifieras och eftersöks.

Glöm inte sådana handlingar som i nuläget kanske bara finns digitalt på enskilda anställdas datorer men som kan 
behöva skrivas ut och bevaras i analogt format (se Dokumenthanteringsplanen)!

Efter detta kan ett mer detaljerat ordnande av materialet ta vid (se avsnitt 8: Ordna och packa).

Systematisera nya handlingar löpande
För att redan från början skapa en löpande dokumenthantering som säkrar en god arkivering på sikt och undanröjer 
risken för ”ryggsäckar” enligt följande:

• Etablera fasta rutiner och ansvarsförhållanden (vem ansvarar för att vilka handlingar lämnas till vem och när?).
• Sätt gärna dessa rutiner på pränt i interna rutinbeskrivningar och lathundar för att undvika att kunskap förloras 

då enskilda anställda slutar eller får nya arbetsuppgifter.
• Involvera alla som producerar någon form av handlingar – lärare, forskare med flera – och inte bara adminis-

tratörer.
• Betänk redan då dokument skapas eller inkommer vilket verksamhetsområde (styrning, stöd, utbildning, forsk-

ning, tredje uppgiften) de tillhör och systematisera dem så långt som möjligt efter dessa. Det tar mycket längre 
tid att dela upp handlingar på detta sätt i efterhand.

• Separera redan från början handlingar som ska bevaras för alltid från dem som får gallras efter viss tid. Märk 
de senare (på pärm eller box) med gallringsår. Också här sparar man mycket tid och arbete jämfört med att 
göra detta i efterhand. 

• Gör löpande avstämningar av att rutinerna följs. 

Se även avsnitt 4: Skapa och förvara.
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Avsnitt 8: 
Ordna och packa   

Detta avsnitt vänder sig främst till dig som har ett övergripande praktiskt ansvar för arkivet 
inom din del av organisationen.

Handlingar som ska bevaras behöver ordnas logiskt. Detta bör ske löpande men senast när arkivering ska ske, både 
för att garantera sökbarheten i den pågående verksamheten och för att underlätta när handlingarna sedan ska 
förtecknas och arkiveras.

I avvaktan på att nya förteckningsplaner för universitetets handlingar tillkomna 2014-01-01 och senare har fastställts 
(se inledande anmärkning till avsnitt 9) går det inte i nuläget att ge exakta detaljerade instruktioner för hur alla hand-
lingar ska ordnas. Att i grova drag utgå från dokumenthanteringsplanen och utifrån denna skapa en konsekvent och 
överblickbar ordning för de olika handlingstyperna är dock en god grund inför det arbete som kommer att behöva 
göras då de nya förteckningsplaneran tas i bruk. Så även att redan från början använda korrekta förvaringsmaterial 
och att ha rensat bort det ovidkommande.

ORDFÖRKLARINGAR
Arkivbox = Arkivbeständigt förvaringsmedel av kartong eller papp, i form av en box med flik, lock eller annan 
tillslutningsanordning, avsedd att ge skydd åt arkivhandlingar.

Aktomslag (fascikel) = ett träfritt, ofärgat, obestruket papper, fritt från optiska vitmedel, enligt svensk standard 
SS 62 81 07, utgåva 2. Används för dokument som ska förvaras och bevaras länge och som bör vara skyddade mot 
damm, ljus, fukt, nötning, luftföroreningar och annat som kan skada dem. Handlingarna i en arkivbox ska alltid vara 
omlagda med minst ett aktomslag. Flera aktomslag i en volym kan dock behövas för att åtskilja buntar med hand-
lingar som hör innehållsligt samman (till exempel en ärendeakt eller en kursdossier) från andra handlingar i volymen.

Mindre föredömligt uppmärkta arkivboxar. 
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Volym = en arkivbox eller annan fysisk förvaringsenhet med handlingar. En volym har ett unikt signum som utgörs 
av en kombination av signumet för den serie den ingår i samt dess volymnummer.

Serie = en samling volymer innehållande handlingar som hör ihop eller är av samma typ samt kommer från samma 
verksamhet/del av organisationen. Ordnas i regel kronologiskt.

FÖRBERED HANDLINGARNA FÖR ARKIVERING

Rensa
• Rensa bort dubbletter och kopior (om du inte hittar originalet kan du istället spara kopian).
• Rensa bort plast och metall, såsom plastfickor, gem, gummiband, post-it-lappar och annat ovidkommande 

icke-pappersmaterial (häftklamrar får dock lov att sitta kvar). 
• Om informationen i en post-it-lapp behöver arkiveras, kopiera lappen till ett A4-papper.

Ordna och packa
• Ordna handlingarna i god och logisk inbördes ordning i varje arkivbox. Handlingarna ska i regel vara sorterade 

efter handlingstyp, kronologiskt (äldst först), samt inom varje år efter lämplig inre ordning (datum, löpnummer, 
diarienummer, kursbeteckning, namn, personnummer eller liknande). Det går bra att vid behov ordna hand-
lingar från samma år i flera boxar, eller om handlingarna är få, ha flera årgångar eller flera typer av handlingar 
i samma box. 

• Lägg ett godkänt aktomslag (fascikel) om hela innehållet i boxen. Vid behov kan du även omsluta handlingar 
som hör samman (till exempel ett ärende) med ytterligare aktomslag. 

• Skriv med blyerts på aktomslaget vilka handlingar som ligger häri eller eventuellt löpnummer/ärendenummer, 
samt från vilket/vilka år dessa är (till exempel ”Institutionsstyrelsens protokoll med bilagor 2013”).    

• Packa arkivboxarna fulla, men ej överfulla, då detta förstör boxarna. Packa inte heller för lite i en box, detta 
förstör istället handlingarna som då viker sig och blir missformade. För att kunna packa lagom tätt med så lite 
luft som möjligt kvar i boxen kan du vid behov lägga handlingarna ”skavfötters”. Det får inte finnas överflödig 
luft i arkivboxarna. Locket på arkivboxen får inte puta upp.

• Skriv med blyerts på arkivboxens botten/kortsida vilka handlingar som ligger i samt från vilket/vilka år dessa är. 
Använd klartext och undvik interna förkortningar.

De ordnade och förpackade handlingarna ska slutligen förtecknas. Se avsnitt 9.
 
Hantering av icke-pappershandlingar
Om du ska hantera material av andra typer än vanliga pappersdokument, exempelvis ljud- och bildupptagningar, eller 
handlingar i udda, skymmande format, rekommenderas att du tar kontakt med Avdelningen Dokmenthantering för 
att diskutera särskilda lösningar. Detsamma gäller för digitalt material, så som CD-skivor, DVD-skivor, USB-minnen 
eller externa hårddiskar.

BESTÄLLNING AV ARKIVMATERIAL
Arkivboxar och aktomslag (fasciklar) som uppfyller Riksarkivets krav kan beställas i Lupin. 

Arkivboxar (leverantör: Wulff Supplies AB)
Rekommenderade storlekar:

• A4 55 mm, artikelnummer 6205108 (motsvarar en normalstor pärm) 
• A4 80 mm, artikelnummer 1049521 
• A4 30 mm

Aktomslag (leverantör: Antalis AB)
Rekommenderad storlek: 460 x 300, vikt 120 g, artikelnummer 1049510.

Observera att leverantörer kan komma att ändras vid förnyade upphandlingar. 
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Avsnitt 9: 
Förteckna   

Detta avsnitt vänder sig främst till dig som har ett övergripande praktiskt ansvar för arkivet 
inom din del av organisationen.

ARKIVFÖRTECKNING
En arkivförteckning kan beskrivas som en inventarieförteckning över all den information som en myndighet 
producerar, alltså innehållet i ett arkiv. Den ska omfatta såväl pappershandlingar som digitala uppgifter. I 
arkivförteckningen redovisas varje volym (exempelvis en arkivbox) enligt en i förväg bestämd plan. 

De finns tre huvudsakliga skäl till att föra en arkivförteckning:

• För det första fungerar den som ett sökmedel eftersom den gör det möjligt för forskare och andra intressenter 
att söka i arkiv. 

• För det andra fungerar den som ett kontrollmedel av vad som ska finnas i arkivet, vilket är nödvändigt att veta 
vid omflyttningar, uppställningar, inspektioner och inventeringar. 

• För det tredje innebär den en fixering av ordningen inom arkivet, genom att den kan förhindra att material 
försvinner eller felaktigt sammanblandas.

FÖRTECKNINGSPLAN/ARKIVSCHEMA
Arkivförteckningen byggs upp utifrån en förteckningsplan, eller ett arkivschema som det också kan kallas. 

OBS! Aktuella förteckningsplaner saknas!
För närvarande saknar universitetet fastställda förteckningsplan för de handlingar som tillkommit efter 2014-
01-01. Arbete med att utprova en modell för sådana planer pågår dock vid ett par fakulteter. 

I avvaktan på att sådana planer fastställs rekommenderas verksamheten att ordna sina handlingar i grova 
drag efter verksamhetsområdena i dokumenthanteringsplanen. 

För handlingar tillkomna under allmänna arkivschemats tid (före 2014-01-01) fungerar de befintliga arkivför-
teckningarna generellt även som förteckningsplaner. För vissa organisationsdelar finns dock även särskilt framtagna 
arkivbildningsplaner från denna tid.

ARKIVFÖRTECKNINGSPROGRAM
Alla universitetets arkivhandlingar ska förtecknas i ett förteckningsprogram, där klassificering, beteckningar och fysisk 
placering av handlingarna anges. Lunds universitet använder sedan 2016 förteckningsprogrammet Klara Arkiv. 

För närvarande har i princip endast medarbetare vid Avdelningen Dokumenthantering möjlighet att föra in informa-
tion i Klara Arkiv. Lokala konceptförteckningar får därför göras på annat sätt, exempelvis som vanliga word- eller 
exceldokument.  
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Avsnitt 10: 
Leverera   

Detta avsnitt vänder sig främst till dig som har ett övergripande praktiskt ansvar för arkivet 
inom din del av organisationen.

NÄRARKIVERA I VERKSAMHETEN
Ett närarkiv kan både innehålla handlingar som gallras efter ett visst antal år och handlingar som senare ska levereras 
till universitetsarkivet för slutarkivering. Därför är det viktigt att all information hanteras på ett säkert och korrekt 
sätt. Handlingarna i ett närarkiv ska hållas ordnade, uppmärkta och sökbara. Handlingar med en viss gallringsfrist 
bör hållas samlade och separerade från övriga dokument så att de lätt kan gallras när detta är aktuellt.

För ett avslutat ärende kan det även handla om att en akt med pappersdokument överlämnas till en registrator, som 
diarieför och sedan arkiverar handlingarna. Motsvarande funktioner för att avsluta ärenden kan påträffas i IT-system 
och dessa bör då likställas vid ett närarkiv. 

LEVERERA TILL SLUTARKIVERING

OBS! Begränsade möjligheter att leverera nyare arkivmaterial för slutarkivering fram till 2020!

Till följd av ett föreläggande från Riksarkivet samt enligt beslut från förvaltningschef fokuserar Avdelningen 
Dokumenthantering fram till och med år 2020 på att ordna, förteckna och samla in de återstående arkiv-
handlingar som härrör från perioden före 2014-01-01 och som ska ordnas enligt allmänna arkivschemat.

Av detta skäl finns det i nuläget ytterst begränsade möjligheter att vid universitetsarkivet ta emot leveranser 
av arkivhandlingar tillkomna efter 2014-01-01. Nedanstående instruktioner får i nuläget alltså främst ses 
som en handledning inför framtiden. 

 
• Alla pappershandlingar som ska bevaras kommer förr eller senare levereras till universitetsarkivets magasin på 

Arkivcentrum Syd för slutarkivering.
• Universitetsarkivet tar i regel bara emot information som ska bevaras (se vidare nedan). 
• Informationen ska ordnas och förtecknas inför leverans till universitetsarkivet.  
• Elektroniska handlingar i IT-system och på lagringsytor ska på sikt också levereras till ett system för långsiktigt 

bevarande (e-arkiv). I dagsläget saknar Luns universitet dock ett sådant system. 

PLANERA OCH FÖRBERED LEVERANS

Oanmälda leveranser tas inte emot. 
Därför ska du kontakta avdelningen Dokumenthantering (universitetsarkivet) inför planering och genomförande 
av en arkivleverans. 

Ring 046-222 16 70 eller skicka e-post till universitetsarkivet@legal.lu.se. 

Kostar det något att förvara material på universitetsarkivet?
• Nej, förvaring hos universitetsarkivet är kostnadsfri liksom servicen att Avdelningen Dokumenthanterings per-

sonal tar fram efterfrågade dokument ur arkiven. 
• Den levererande arkivbildaren betalar däremot för transporten till universitetsarkivet – och naturligtvis arbets-

kostnaden för att förbereda materialet i enlighet med de krav som finns för att få leverera (se nedan).
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Vad tar universitetsarkivet inte emot? Vart kan det lämnas i stället?
• Universitetsarkivets uppgift är att ta hand om de handlingar som ska bevaras för alltid. Endast i nödfall 

tar det därför emot material i väntan på gallring. Arkivet har heller ingen möjlighet att agera ”lager” för stora 
mängder av dubblettdokument eller att ta emot renodlat biblioteksmaterial (en arkivkopia av samtliga publika-
tioner universitetet själv producerar ska dock gå hit).

• Efter enskilda anställda kan det ibland finnas efterlämnade handlingar som rör sig i gränslandet mellan myn-
dighetshandlingar och privatarkiv. För personarkiv av främst privat karaktär bör du i första hand vända dig 
till Universitetsbibliotekets avdelning för handskrifter och specialsamlingar.

• Vid arkivbildare inom den Medicinska fakulteten kan det också ibland förekomma handlingar som snarare 
hör till sjukvårdens än till universitetets verksamhet. Dessa arkiveras i så fall av Regionarkivet för Region Skåne.

Hantering av icke-pappersmaterial
Om arkivet innehåller material av andra typer än vanliga pappersdokument, exempelvis ljud- och bildupptagningar, 
eller handlingar i udda, skrymmande format, rekommenderas att du tar kontakt med Avdelningen Dokument-
hantering för att diskutera särskilda lösningar. Detsamma gäller för digitalt material, såsom CD, USB-minnen eller 
externa hårddiskar.

Vilka krav ställs på arkivmaterial innan det kan levereras till universitetsarkivet?
• Endast handlingar som ska bevaras tas emot, inte gallringshandlingar. 
• Handlingarna ska vara färdigordnade och färdigförtecknade. Läs i avsnitt 4 och 5 om hur du rensar, ordnar och 

arkivlägger. Förtecknandet ska göras av en behörig arkivarie.
• Flyttlådor som handlingarna transporteras i får inte vara för tungt packade.

LEVERANSKONTROLL FÖRE LEVERANS
• När förberedelserna av arkivmaterialet är klara, ska den mottagande arkivarien göra en leveranskontroll innan 

materialet skickas till Arkivcentrum Syd. 
• Kontakta avdelningen Dokumenthantering för att komma överens om tidpunkten för leveranskontroll och 

slutlig tid för leverans.

GENOMFÖR LEVERANS
• Informationen ska ordnas och förtecknas inför leverans till universitetsarkivet.  
• I de allra flesta fall kan du anlita universitetets internpost för transport av arkivmaterial till universitetsarkivet vid 

Arkivcentrum Syd (hämtställe 62). Beställning görs via universitetsposten@service.lu.se 
• Vid mycket omfattande transporter kan dock en extern flyttfirma behöva anlitas (varvid gällande ramavtal för 

sådana tjänster ska tillämpas). Transporten betalas av den levererande verksamheten.
• Leveranserna tas emot i Magasin 2:s lastintag mot Kalkstensvägen. 
• Elektroniska handlingar i IT-system och på lagringsytor ska på sikt också levereras till ett system för långsiktigt 

bevarande (e-arkiv). I dagsläget saknar Luns universitet dock ett sådant system.

Beställ aldrig leverans utan att först ha kontaktat och fått klartecken från avdelningen Dokumenthan-
tering!

LEVERANSKVITTENS (REVERSAL)
Efter mottagning av leveransen skickar avdelningen Dokumenthantering två reversal till avsändaren, som returnerar 
ett av dem efter underskrift samt behåller det andra som egen dokumentation av vad som överlämnats.
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Bilaga 1: 
Lagar, förordningar och interna styrdokument 
  

ÖVERGRIPANDE LAGSTIFTNING

Tryckfrihetsförordningen (1949:105): 
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/tryckfrihetsforordning-1949105_
sfs-1949-105 

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL; 2009:400): 
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och-sekretes-
slag-2009400_sfs-2009-400

Arkivlagen (1990:782): 
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arkivlag-1990782_sfs-1990-782

Arkivförordningen (1991:446): 
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arkivforordning-1991446_sfs-
1991-446 

RIKSARKIVETS FÖRESKRIFTER

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1): 
https://riksarkivet.se/rafs?item=13 

Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:1) om arkiv hos statliga myndigheter 
(RA-FS 2008:4):
https://riksarkivet.se/rafs?item=104 

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6): 
https://riksarkivet.se/rafs?item=70 

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar i statliga myndigheters forskningsverksamhet 
(RA-FS 1999:1):
https://riksarkivet.se/rafs?item=75 

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för elektroniska handlingar (upptagningar för automa-
tiserad behandling):
https://riksarkivet.se/rafs?item=106 

INTERNA STYRDOKUMENT

Övergripande:
Lunds universitets dokumenthanteringsplan (sida där aktuell version kan nås): 
https://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/juridik-dokument-och-arendehantering/dokumenthantering 

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.3.1 (dnr V 2018/1808): 
https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/klassificeringsstruktur_for_verksamhets-
baserad_informationsredovisning_version_1.3.1.pdf 
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Diarieföring:
Beslut om diarieföring i gemensamt system (dnr LS 2013/544): 
https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/diarieforing-universitetsgemensamt-
system.pdf 

Användarmanual för W3D3 version 1.1: 
https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/anvandarmanual_for_w3d3.pdf

Bevarande och gallring samt arkivering:
Beslut med anledning av införande av verksamhetsbaserad arkivredovisning (dnr LS 2013/54): 
https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/beslut-vebar-dnr-ls-2013-54_0.pdf 

Lokalt tillämpningsbeslut om gallring av forskningshandlingar: 
https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/lokalt_tillampningsbeslut_om_gallring_
av_forskningshandlingar.pdf
(observera att separat beslut finns för forskningshandlingar inom de medicinska och samhällsvetenskapliga fakul-
teterna!)

Digitalt bevarande:
Vägledning för bevarande av elektroniska handlingar vid Lunds universitet: 
https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/vagledning_for_bevarande_av_elektro-
niska_handlingar_v1.0.pdf

Råd för hantering av elektroniska handlingar vid Lunds universitet: 
https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/rad_for_hantering_av_elektroniska_hand-
lingar_lu_v1.0.pdf

Arkivkrav för IT-system med elektroniska handlingar vid Lunds universitet: 
https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/arkivkrav_for_it-system_med_elektro-
niska_handlingar_lu_v2.1.pdf
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Bilaga 2: 
Vart kan jag vända mig?   

MEDARBETARWEBBEN

https://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/juridik-dokument-och-arendehantering/dokumenthantering

REGISTRATOR

E-post: registrator@lu.se
Anknytning: 271 40 (alla dagar 9.00-11.30)

För frågor rörande diarieföring, dokumenthanteringsplanen och behörigheter I W3D3.

UNIVERSITETSARKIVET

E-post: universitetsarkivet@legal.lu.se
Anknytning: 216 70 (mån-tis & tors-fre 9.00-11.30 & 12.30-15.00, onsdagar 9.00-11.30)

För frågor rörande arkivering, dokumenthanteringsplanen och leverans.

SYSTEMFRÅGOR, W3D3

Servicedesk
Anknytning: 290 00
servicedesk@lu.se

SYSTEMFRÅGOR, KLARA ARKIV

Gun Norrback
Anknytning: 216 77
gun.norrback@legal.lu.se



LUNDS UNIVERSITET 

Box 117
221 00 Lund
Tel 046-222 00 00
www.lu.se

https://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/

juridik-dokument-och-arendehantering/dokumenthantering
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Omslaget till Lunds universitets diarium för åren 1792-1793. Kansliets arkiv 
1666-1930/31, volym C 1:2.


