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Dokumenthanteringsplan för Stockholms universitet, 

vägledning 

Dokumenthanteringsplan daterad 2021-04-16 med diarienummer SU FV-1392-21 ersätter 

tidigare dokument med samma namn daterad 2020-12-17 (SU FV-2.6.2-4890-20). 

Till dokumenthanteringsplanen hör bilagan ”dokumenthanteringsplan matris” i excel-format. 

Inledning 

En dokumenthanteringsplan är avsedd att bidra till en ändamålsenlig hantering av information 

i verksamhetens processer, och styr hanteringen av allmänna handlingar hos en myndighet, 

som Stockholms universitet (SU). Den är relaterad till myndighetens klassificeringsstruktur 

och är ett redskap för att skapa enhetliga och ändamålsenliga rutiner. Enhetliga rutiner behövs 

bland annat för att arkiv- och offentlighetslagstiftningen kräver ordning och sökbarhet till 

myndigheternas allmänna handlingar. 

Denna dokumenthanteringsplan är upprättad i enlighet med Stockholms universitets 

klassificeringsstruktur och tillämpas på handlingar inkomna eller upprättade från och med 

2013-01-01. Dokumenthanteringsplanen beskriver Stockholms universitets processer rörande 

• Styra och leda verksamhet (verksamhetsområde 1) 

• Tillhandahålla verksamhetsstöd (verksamhetsområde 2) 

• Bedriva utbildning på grundnivå och avancerad nivå (verksamhetsområde 3) 

• Bedriva utbildning på forskarnivå (verksamhetsnivå 4) 

• Bedriva forskning (verksamhetsområde 5) 

• Samverka med det omgivande samhället (verksamhetsområde 6) 

Från och med 2013 ska universitetets allmänna handlingar redovisas utifrån en 

klassificeringsstruktur som ska avspegla verksamheten. Den nu gällande 

klassificeringsstrukturen återfinns på medarbetarwebben.1 

                                                      
1 Beslut om införande av klassificeringsstruktur för allmänna handlingar samt rutiner för diarieföring 

vid Stockholms universitet (dnr SU 38-3409-12). 
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Dokumenthanteringsplanens utseende 

En dokumenthanteringsplan kan beskrivas som en presentation av hur verksamhetens 

handlingar ska hanteras, oavsett format (digitalt eller analogt), om de ska registreras i något 

IT-system, om handlingen/handlingstypen alltid ska arkiveras och bevaras eller om den under 

vissa förutsättningar får gallras. 

Vissa handlingar ska registreras i W3D3, som är SU:s ärende- och 

dokumenthanteringssystem. I dokumenthanteringsplanen instrueras hur handlingar ska 

redovisas. I vissa fall är det förvaltningen som registrerar, och då är det utmärkt som W3D3 

(FV), i andra fall institutionerna, W3D3 (Inst). För de handlingstyper som förekommer både 

på förvaltningen och institutionerna finns märkningen W3D3 FV/Inst, med detta menas att 

handlingen registreras i respektive serie beroende på var handlingen är upprättad/inkommen, 

inte att denna handlingstyp ska registreras i båda serierna. 

För anvisningar på frågor om dokumenthantering på förvaltning, respektive institution, får 

hänvisning göras till besluts- och delegationsordningen för Stockholms universitet, som mer 

allmänt hanterar hur beslutsbefogenheter och beslutsvägar fördelas ner i verksamheten genom 

delegationsbeslut fattade av områdesnämnder, fakultetsnämnder och lokalt genom 

institutionsstyrelser, samt till de styrdokument som styr verksamheten, såsom 

policydokument, planer, regler och handläggningsordningar och till stöddokument som rutiner 

och riktlinjer för olika verksamheter (se medarbetarwebben). 

Registrering sker inte enbart i W3D3, men även i andra IT-stöd, exempelvis ReachMee. 

Ordnas systematiskt innebär att handlingar ordnas och förvaras på annat sätt än genom 

diarieföring. Ordnandet skiljer sig beroende på handlingarnas karaktär. Se dokumentet 

Lathund för arkivvårdare för praktisk handledning eller kontakta den centrala arkivfunktionen 

på Stockholms universitet för råd gällande den praktiska hanteringen av arkivhandlingar. 

En JK-markering innebär att i denna kategori förekommer ärenden som ska kryssmarkeras 

(JK-balans) i W3D3 (se lista nedan under rubriken JK-listan). 

I dokumenthanteringsplanen finns en kolumn med rubriken ”Tillämpningsbeslut och 

gallringsföreskrift”, där både Stockholms universitets tillämpningsbeslut och de beslut från 

Riksarkivet (RA-FS och RA-MS) om medgivande av gallring som tillämpningsbesluten har 

koppling till. 

Hanteringen av dokumenthanteringsplan på institutioner 

På institutionerna behöver det göras ett arbete med att bryta ner 

dokumenthanteringsplanen till en detaljnivå som svarar mot institutionens situation 

och behov – en lokal dokumenthanteringsplan. Det förekommer handlingar som 

hanteras i verksamheten, men som inte omnämns i dokumenthanteringsplanen, 

alternativt bär andra namn, som man önskar klargöra hanteringen kring. 
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Dokumenthanteringsplanens struktur är avsedd att kunna utgöra grunden för det 

praktiska och fysiska ordnandet från 2013-01-01, då den verksamhetsbaserade 

arkivredovisningen infördes vid universitet. 

 

Övergången från pappershantering till elektronisk dokumenthantering sker stegvis 

och påverkar hanteringen inom verksamhetens processer. Det är viktigt att förstå 

att kraven på bevarande och sökbarhet består oavsett de verktyg och rutiner man 

introducerar. Hanteringen av handlingar måste återspeglas i kraven som 

verksamheten och omvärlden har på myndigheten, att hålla sina arkiverade 

handlingar ordnade och ha dem sökbara. 

 

Ordna och förteckna handlingar 

Dokument i papper eller digital form, som ska bevaras, bör hållas åtskilda från de 

som ska gallras och sådana som ska rensas för att senare underlätta gallringen. Det 

kan göras på olika sätt, beroende på om bevarandet gäller papper eller elektroniskt 

material. På en digital yta, en server eller i ett system, kan en uppdelning göras i en 

mappstruktur och den strukturen kan följa en logik som motsvarar den som finns 

för pappershantering. 

 

En god ordning när man hanterar elektroniska dokument är att utgå från 

mappstruktur och lägga upp material som ska hållas ordnat enligt logisk struktur 

med bevarandehandlingar i vissa mappar och gallringsbara handlingar i andra. All 

dokumentation som rör en kurs bör samlas under en huvudmapp, märkt med kursens 

kod. Till denna läggs sedan undermappar märkta med termin och år. Under 

respektive kurstillfälle samlas handlingar i mappar med namn som 

Examinationshandlingar, Studieanvisningar, Undervisningsmaterial, Övrigt, 

Kursvärderingar, intyg med mera, samt en mapp med arbetsmaterial. Med en sådan 

ordning kan arbetsmaterialet som avser planering lätt avskiljas och rensas. Rensning 

ska ske så snart som möjligt i hanteringen. Det finns stora effektvinster att göra av 

att skapa en ordning som medför att man redan tidigt sorterar och grupperar i 

mappar, filer i rätt format och rätt version. Det är en förutsättning för säker 

hantering, för bevarande och god sökbarhet. 

 

Gallring av allmänna handlingar 

I arkivlagen fastslås att allmänna handlingar i vissa fall får gallras, men 

myndigheten får endast gallra enligt särskilt gallringsföreskrifter. Myndigheter 

kan, efter interna tillämpningsbeslut, välja att gallra vissa typer av allmänna 

handlingar enligt Riksarkivets författningssamling (RA-FS) eller Riksarkivets 

myndighetsspecifika föreskrifter (RA-MS). I förekommande fall hänvisas i 

dokumenthanteringsplanen till Stockholms universitets tillämpningsbeslut och 

vilka föreskrifter de utgår från. För instruktioner rörande gallring, respektive 

rensning, samt tillämpningsföreskrifter hänvisas till instruktioner på 

medarbetarwebben (se Styrdokument - Regelboken, under Arkiv och diarium). 
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Arkivhantering av gallringsbara pappershandlingar 

Gallringsbara pappershandlingar förvaras åtskilda från bevarandehandlingar. Det 

bör framgå vilka handlingar som avses och uppgift om tid (år, termin). Dessutom 

bör de märkas med datum (år) för gallring. Handlingar, som i originalskick finns i 

elektroniska systemstöd, sparas för närvarande i dessa. Bevarandehandlingar ska 

sedan flyttas över till ett godkänt system för långtidslagring. Handlingar i form av 

fristående filer ska bevaras på en server som sköts av en driftsorganisation med 

förvaltning över tid och begränsade behörigheter som skydd för obehörig åtkomst, 

där backuper görs regelbundet, till dess system för e-arkivering har införts. 

 

Särskilt om förvaring av diarieförda handlingar 

Elektroniska handlingar som lagras i diarieföringssystemet W3D3 behöver inte 

skrivas ut. Handlingar som inkommer eller upprättas på papper skannas med 

fördel. Det finns goda skäl att skanna handlingar, även när originalen bevaras. 

Filformat för inskannade textdokument (kontorsdokument) bör vara PDF/A. 

Sökbarheten ökar och möjligheterna att distribuera och hantera kopian skyddar 

originalet. Pappersoriginalen bevaras i en ärendeakt som ska arkiveras. Vid 

avslutat ärende som handlagts i W3D3, läggs samtliga pappershandlingar i 

ärendeakten. Inom W3D3 finns rutin för hur du markerar om en originalhandling 

finns bevarad i pappersformat i arkivet. 

 

Från och med 2021-01-01 ska ärendeakterna arkiveras per kalenderår och därefter 

utifrån ärendets fyrsiffriga löpnummer. Inom varje ärendeakt ordnas handlingarna 

i dokumentnummerordning.     

 

Består ärendet endast av elektroniska handlingar behöver inget ärendekort skrivas ut. 

JK-listan 

Myndigheten ska senast den 1 mars varje år till Justitiekanslern lämna en förteckning 

över de ärenden som kommit in före den 1 juli föregående år men som inte avgjorts 

vid årets utgång.2 Här nedan listas några vanligare exempel på ärenden rörande 

studenter: 

 

- Disciplinärenden 

- Ärenden gällande diskriminering/kränkande särbehandling 

- Överklaganden av myndighetens beslut 

- Ansökan om bidrag, som resebidrag, 

- Ansökan om examen/kursbevis, 

- Ansökan om studieuppehåll, 

- Antagningsärenden, 

                                                      
2 § 29, Myndighetsförordningen (2007:515) 
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- Begäran om befrielse från obligatoriskt utbildningsmoment, 

- Begäran om omprövning/rättelse av betyg, 

- Dispensärenden, 

- Tillgodoräknandeärenden, samt 

- Ärenden gällande individuell studieplan, 

- Begäran om skadestånd. 

 

Införande av e-arkiv 

Arbete med att införa ett centralt e-arkiv på Stockholms universitet pågår. Syftet med ett e-

arkiv är att, i enlighet med rådande riktlinjer och regelverk, säkerställa möjligheten till ett 

långsiktigt bevarande av elektroniska handlingar vid Stockholms universitet. För att underlätta 

övergången till en elektronisk hantering av arkivhandlingar är det önskvärt att alla 

institutioner (motsv.) strävar efter att redan nu övergå till att spara och arkivera sina 

handlingar digitalt. Ett samarbete mellan den centrala arkivfunktionen och institutionerna 

pågår gällande denna hantering. 

Handlingar som skapas digitalt bör också bevaras digitalt 

Handlingar som skapas digitalt bör också bevaras digitalt. Det gäller alla slags handlingar som 

inte kräver en fysisk påskrift (eller liknande) och som är i digital form. Handlingar kan 

arkiveras digitalt på institutionen, även om det inte finns ett centralt e-arkiv. Det är viktigt att 

det görs på ett ordnat sätt och inte sparas på någons personliga dator eller yta utan på en 

utsedd arkivplats med backup och som minst två personer har tillgång till (arkivvårdaren och 

ytterligare en person). Detta är ett bra sätt att förbereda inför en framtida central e-arkivering. 

Kontorsdokument bör sparas direkt i ett hållbart digitalt format (PDF/A) och inte först skrivas 

ut för att sedan skannas in. 

Se även information Digital arkivering av institutionens handlingar på 

https://www.su.se/arkivet/arkivering eller kontakta arkivet@su.se för att få mer vägledning i 

hur din institution kan börja spara digitalt. 

PDF/A – ett hållbart format vid digital arkivering 

Elektroniska handlingar ska över tid kunna presenteras med samma innehåll och utseende som 

de hade när de upprättades. Vissa av dagens digitala format kan vara svåra att öppna om några 

år, och därför måste handlingar och information i IT-system sparas i format som möjliggör ett 

långtidsbevarande. Riksarkivet anger i sina föreskrifter (RA-FS 2009:2) att bevarandeformat 

för kontorsdokument är PDF/A, version 1 (både version A-1a och A-1b är godkända). 

Tips! 

Ett enkelt sätt att spara om ett Worddokument eller en PowerPoint till PDF/A-format inför att 

arkivera handlingar digitalt är att välja att spara som filformatet ”PDF” och sedan väljer du 

”Alternativ” där du kan kryssa för rutan ”ISO 19005-1-1kompatibel (PDF/A)”. Tänk dock på 

att om det finns noteringar gjorda i en PowerPoint så försvinner de vid konverteringen. I det 

fall noteringarna ska bevaras rekommenderas att de istället läggs in som text i presentationen. 

https://www.su.se/medarbetare/råd-stöd/arkivering-diarieföring/arkivering/digital-arkivering-av-institutionens-handlingar-mappstruktur-1.506706
https://www.su.se/arkivet/arkivering
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Allmänna regler för myndigheten 

Stockholms universitet är en myndighet, för vilka det finns lagar och förordningar som styr 

verksamheten. Universitetets ärendehantering regleras i lagar och förordningar 

(Högskolelagen (SFS 1992:1434), Högskoleförordningen (1993:100), Förvaltningslagen (SFS 

2017:900, Myndighetsförordningen (SFS 2007:515), Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 

2009:400), upphovsrättsliga regler, avtalsrätt m.m. 

Högskoleförordningen tar exempelvis upp kravet på att det för en kurs ska finnas en kursplan, 

för ett utbildningsprogram en utbildningsplan, att det ska finnas betygsbeslut samt en allmän 

studieplan för varje ämne som utbildning på forskarnivå anordnas i. 

I Förvaltningslagen regleras bland annat kraven på dokumentation av beslut, samt hur 

överklagande går till. 

I Offentlighets- och sekretesslagen regleras krav på att allmänna handlingar ska registreras, 

och hur utlämnande av allmänna handlingar ska gå till. 

Vid universitetet finns flera interna regler av betydelse för dokumenthanteringen, så kallade 

styrdokument som styr verksamheten. Dessa återfinns i Regelboken för SU. Vid universitet 

finns fyra huvudtyper av styrdokument; policydokument, planer, regler och 

handläggningsordningar. Utöver styrdokument förekommer även olika former av 

stöddokument med rutiner, riktlinjer som rör t ex utbildning m.m. Delegationsordningar styr 

den decentraliserade organisationen vid universitet. Arbetsordning, respektive besluts- och 

delegationsordning vid SU är övergripande, och under dessa finns olika skriftliga 

delegationsordningar, rutiner och riktlinjer inom de olika fakulteterna. 


