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Vilka regler gäller för arkiv? 
 
Övergripande regler 
 

Statliga myndigheters arkivhantering regleras i arkivlagen (1990:782), arkivförordningen 

(1991:446), och i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter 

(RA-FS och RA-MS). Utgångspunkten är tryckfrihetsförordningens bestämmelser om 

allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar. 

 

I arkivlagen anges att en myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingar som tillkommer 

inom myndighetens olika verksamheter, och att myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas 

ordnade och vårdas så att de tillgodoser: 

• rätten att ta del av allmänna handlingar, 

• behovet av information för rättskipning och förvaltning samt 

• forskningens behov. 

 

Handlingar som tillkommer inom en myndighets olika verksamhetsområden ska fortlöpande 

arkiveras. Enligt arkivförordningen ska de allmänna handlingar som tillkommer i ett ärende, 

arkiveras när myndigheten har slutbehandlat ärendet. De allmänna handlingar vid myndig-

heten som inte tillhör ett ärende ska arkiveras så snart de har inkommit, upprättats genom 

expediering eller justering, eller på annat sätt färdigställts. Ett register anses vara upprättat när 

det ställts i ordning för införande av uppgifter. Varje uppgift som förs in anses arkiverad i och 

med införandet.  

 

Enligt arkivlagen ansvarar en myndighet för vården av sitt arkiv. I arkivvården ingår att:  

• organisera arkivet,  

• upprätta en arkivredovisning, 

• skydda arkivet, 

• avgränsa arkivet  

• fastställa vilka handlingar som ska vara arkivhandlingar och 

• verkställa föreskriven gallring. 

 

Arkivvården regleras i Riksarkivets föreskrifter som meddelas med stöd av arkivförordningen. 

Riksarkivets föreskrifter gäller för alla handlingar, oberoende av medium och databärare, alltså 

de gäller för såväl elektroniska handlingar som pappershandlingar. 

 

Till arkivverksamheten hör även att ge arkiverade handlingar en skyddad förvaring så snart 

som möjligt. Arkivhandlingar ska förvaras i en arkivlokal som uppfyller Riksarkivets 

föreskrifter om arkivlokaler, RA-FS 2013:4. Om en myndighet bygger en ny arkivlokal eller 

bygger om en arkivlokal ska de begära Riksarkivets yttrande enligt 3 kap 1 § RA-FS 2013:4. 
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Se även sida om yttrande 

https://riksarkivet.se/arkivlokaler-yttranden 

 

Läs mer om regler för arkivlokaler 

https://riksarkivet.se/arkivlokaler-riktlinjer-regelverk 

 

Riksarkivets föreskrifter finns publicerade på myndighetens webbsida: 

https://riksarkivet.se/foreskrifter-och-regler 

 

Vägledningar till god arkivvård finns publicerade på myndighetens webbsida: 

https://riksarkivet.se/vagledning-om-arkivhantering 

 

 

Myndighetsspecifika bestämmelser 

 

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter (RA-MS) reglerar gallring och annan 

arkivhantering specifikt för en myndighet, eller en grupp av myndigheter. Om en myndighet 

behöver ett specifikt beslut, skickar de en begäran med ett underlag till Riksarkivet, som 

därefter utreder och fattar beslut.  

 

På Riksarkivets webbplats finns en vägledning för framställan om myndighetsspecifika 

föreskrifter: https://riksarkivet.se/vardera-och-gallra 

 

Riksarkivet får, med stöd av 11§ arkivförordningen, meddela föreskrifter om att hela eller 

delar av arkiv, ska överlämnas till en annan myndighet. Det innebär att den övertagande 

myndigheten tar över ansvaret för en föregångares arkiv. Ansvaret innebär att arkivet från den 

upphörda myndigheten, i likhet med det egna arkivet, ska vårdas i enlighet med arkivlagen, 

arkivförordningen samt Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS). 

 

Om elektroniska handlingar vid den upphörda myndigheten, överlämnas till och införlivas i 

den nya myndighetens arkiv, ska sambandet med den överlämnande myndigheten i den 

fortsatta hanteringen vara tydligt. Om det inte är möjligt ska arkivexemplar av upptagningarna 

framställas före införlivandet och tillföras den överlämnande myndighetens arkiv. 

 

Om handlingar överlämnas och/eller införlivas, ska detta framgå tydligt i båda myndigheters 

arkivbeskrivningar. Både den överlämnande såväl som den mottagande myndigheten ska 

upprätta dokumentation som behövs för handlingarnas fortsatta tillgänglighet. Detta gäller 

även mellan den kommitté som har till uppgift att skapa en ny myndighet och den nya 

myndigheten. 

 

 

https://riksarkivet.se/arkivlokaler-yttranden
https://riksarkivet.se/arkivlokaler-riktlinjer-regelverk
https://riksarkivet.se/foreskrifter-och-regler
https://riksarkivet.se/vagledning-om-arkivhantering
https://riksarkivet.se/vardera-och-gallra

