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Instruktion: dokumentplan 
Dokumentplanen används för att kartlägga och dokumentera vilka 
dokument, bilder, kartor, register och annan information som finns i 
föreningens arkiv. Dokumentplanen ska ta upp alla typer av 
information, både på papper och i elektronisk form. 

Dokumentplanen brukar ibland även kallas 
“dokumenthanteringsplan”, “arkivbildningsplan”, “hanteringsregler” och 
liknande. De kolumner som finns i planen kan anpassas efter 
föreningens behov. Det är alltså helt okej att både lägga till och ta bort 
kolumner från mallen.  

Tre uppgifter är “obligatoriska” och märkta med “*”: 
Handlingstypens namn, förvaringsplatsen, och regler för gallring och 
bevarande. 

Uppgifter om föreningen och planen 
I dokumentplanens huvud skriver ni in uppgifter om föreningens namn 
och ev. avdelning/sektion. Där finns även möjlighet att löpande notera 
när den senaste ändringen i planen gjordes. (Datum- och 
versionshantering kan även utläsas i dokumentfilens metadata, i det 
fall som ni hanterar dokumentplanen elektroniskt.) 

Handlingstyp* 
Här anger ni namnet på den aktuella handlingstypen. Med 
“handlingstyp” avses både information på papper (vanliga dokument, 
kartor, fotokopior etc) och elektroniska handlingar av olika slag (e-post, 
digitala bildfiler, databaser, excelark, etc.) 

Mallen för dokumentplan är i förväg ifylld med exempel på 
handlingar som brukar förekomma i en förenings verksamhet. Se 
dessa mest som en påminnelse om handlingar att “hålla ögonen på”. 
Ni kan ändra namnen på handlingstyperna, stryka de som inte är 
aktuella och lägga till nya handlingstyper om ni så önskar. 
 
Exempel: Mötesanteckningar, e-post, verksamhetsberättelser, 
tidningsklipp, hemsidan, Facebook, kvitton, årsbokslut, etc. 
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Beskrivning 
Om inte handlingstypens namn är helt “självförklarande”, så kan denna 
kolumn användas för att närmare beskriva handlingstypens 
informationsinnehåll. Ni kan även förklara vilken funktion handlingen 
har i er verksamhet, om handlingstypen hör samman med annan 
information, med mera. 
 
Exempel: Verksamhetsberättelserna innehåller en kort redogörelse för 
vår verksamhet under året. De upprättas av sekretreraren och 
publiceras sedan på hemsidan och i årsskriften.  

Format & databärare 
I denna kolumn beskriver ni “hur informationen sitter fast”, för att 
uttrycka det enkelt. Begreppet databärare brukar användas för att 
beskriva olika typer av lagringstekniker för information.  

Ange därför om handlingen är på papper, om den ligger på en 
hårddisk (dator) eller om ni har den lagrad på kasettband, VHS, lösa 
USB-minnen eller liknande.  För e-handlingar ange gärna filformatet 
(docx, txt, pdf, etc.)  

 
Exempel: skrivs i Word (docx), samt arkivkopia som PDF/A. 

Förvaringsplats* 
Här beskriver ni var handlingstypen finns. Det kan vara en fysisk lokal, 
hos en viss person/roll i föreningen eller ett visst IT-system, eller i en 
mapp på en dator. Huvudsaken är att ni beskriver förvaringsplatsen på 
ett sätt som gör att det går att hitta informationen. 
 
Exempel: Wordfilen ligger i mappen “Verksamhetsberättelser” i Google 
Drive, den arkiverade kopian i mappen “Föreningsarkiv”. 

Gallras/bevaras* 
Här anger ni om handlingen ska bevaras (sparas under överskådlig 
tid) eller om den kan gallras (raderas/kastas) efter en viss tid. Om 
handlingen ska bevaras skriver ni just “bevaras”. Om den ska gallras 
anger ni en gallringsfrist, det vill säga en tidsrymd, efter vilken 
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handlingen ska gallras. Gallringsfristen räknas från den tidpunkt då 
handingen skapades. 
 
Exempel: Arkivkopian av verksamhetsberättelserna bevaras. 
Word-filen gallras efter 1 år. 

 
Denna kolumn används för att ange om handlingstypen innehåller 
personuppgifter som omfattas av    

             
         

 
      

        
      

Avställning 
 Denna kolumn kan användas för att ange en tid när handlingarna ska 
skickas till centralarkiv eller liknande “slutförvaring”.  
 
Exempel: Arkivkopian (PDF/A) levereras till föreningens e-arkiv efter 5 
år.  

Anmärkningar 
Här kan ni ange annan information om handlingstypen som kan vara 
av intresse. 
 
Exempel: Äldre årgångar av föreningens verksamhetsberättelser finns 
arkiverade på papper hos Arkiv Sörmland. 
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