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Att ta fram en ny arkivredovisning

• Bakgrund
• Förutsättningar
• Ställningstaganden
• Arbetets gång
• Resultat
• Lärdomar 
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Sveriges Domstolar – organisation

De allmänna
domstolarna
Tingsrätterna (48)
Hovrätterna (6)
Högsta domstolen

De allmänna 
förvaltningsdomstolarna
Förvaltningsrätterna (12)

Kammarrätterna (4)

Regeringsrätten

Hyres- och arrendenämnderna Rättshjälpsmyndigheten

Domstols-
verket
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Domstolsverket

• Åstadkomma en ändamålsenlig resursfördelning
• Ge administrativt stöd och service.
• Vara en drivande och stödjande kraft i utvecklings- och kvalitetsarbete
• Ta initiativ i frågor som gäller utvecklings- och kvalitetsarbete
• Arbeta för en ökad tillgänglighet och information avseende Sveriges 

Domstolars verksamhet
• Arbeta för en ökad samverkan inom Sveriges Domstolar
• Arbeta för att öka samverkan mellan domstolar och andra myndigheter

med bland annat inriktningen på att korta den totala tiden från 
brottsanmälan till dom
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Inkomna mål
2007 2008 2009

De allmänna domstolarna

Brottmål  85 726 93 621 98 223

Tvistemål  69 161 75 786 85 737

Övriga mål  17 241 18 129 18 528

Totalt 172 128 187 536 202 488

De allmänna förvaltningsdomstolarna

Skattemål  23 777 25 634 22 957

Socialförsäkringsmål  31 232 23 210 23 159

Mål under socialtjänstlagen 24 146 24 559 26 592

Migrationsmål 20 748 31 319 33 553

Övriga mål  56 690 58 374 61 977

Totalt 156 583 163 096 168 238

Totalt inkomna mål 328 711 350 632 370 726
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Skäl till förändring

• Förslag till ny arkivförfattning

• Omorganisationer

• Behov av uppdateringar i befintliga dokument

• Generationsväxling
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Förutsättningar

• Domstolarna är självständiga myndigheter
• Kompetens/tekniskt stöd på domstolarna
• Registerförordningar styr registrering och gallring
• Mål- och ärendeförordning styr dokumenthantering
• Relativt tydliga processer
• Administrationen sköts av Domstolsverket
• Avsaknad av fastställda principer för ny arkivredovisning
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Målsättning

• Lätt att få överblick över domstolens allmänna handlingar

• Enkel att använda och förstå både för personal och allmänhet

• Möjlig att enkelt anpassa och förändra i tiden och efter 
organisation
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Ställningstaganden

• Mallar och anvisningar
• Övergripande processer
• Textbaserat
• Fokusering på kärnverksamheten
• Förenkla tillämpningen av mallarna
• Viss volymredovisning via verksamhetsstödet 
• Rensa mallar från kortsiktiga 

dokumenthanteringsfrågor 
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Arbetets gång…
• Analys av OSEK:s delbetänkande 2002:97
• Insamlande av goda exempel
• Analys av tingsrätternas handlingar
• Processmodellering 
• Remiss till tingsrätter samt Riksarkivet och landsarkiven
• Föreskrift för sammanlagda tingsrätter (RA-MS)
• Utbildningsinsatser 
• Riksarkivets nya arkivredovisningsprinciper
• Workshop med personal från tingsrätter
• Anvisningar på intranätet
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Sveriges domstolars arkivredovisning 
• Arkivbeskrivning
• Arkivförteckning 

- Klassificeringsstruktur
- Processbeskrivningar
- Beskrivning av handlingsslag

- Hur handlingarna är organiserad
- Vilka handlingar som gallras
- Förekomsten av sekretess
- Koppling till volymredovisning

• Volymredovisning
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Begreppsmodell
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Klassificeringsstruktur

1. Brottmål
2. Tvistemål
3. Domstolsärenden
4. Konkursärenden
5. Ärenden om hemliga tvångsmedel
6. Ledning och administration

DOMSTOLSVERKET
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Arkivredovisningens struktur
2. TVISTEMÅL
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Pappershandling

Registrerade uppgifter

Dagböcker

Partregister
tvistemål

Överförda 
mål

Bereda mål

Beslutsbok 
tvistemål

Partregister
Särskilt 
uppsatt 
beslut 

 Akter

Mål

Sammanställningar för återsökning 

Mål

Dom

Akter i tvistemål och 
domstolsärenden

Avgjort 
mål

Registrera mål

Avgöranden

Avgöra målAnsökan

Akter

Dagböcker

1.2 Handlingslag
1.2 Handlingstyp

Volymförteckning/rapportsammanställning

Ej särskilt 
uppsatt 
beslut 

Dombok 
tvistemål

Dagböcker över tvistemålÖverförda
tvistemål
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Process - handlingsslag

2. Tvistemål

I tvistemålsprocessen behandlas tvister mellan enskilda och/eller juridiska personer. Även myndigheter kan 
förekomma som part i tvistemål. Hur processen går till framgår i huvudsak av rättegångsbalken (1942:740). 
Tvistemål kan delas in i dispositiva och indispositiva tvistemål. I dispositiva tvistemål förfogar parterna helt över 
tvisteföremålet medan domstolen har ett visst ansvar för utredningen i indispositiva tvistemål. Mål av 
familjerättslig karaktär är i regel indispositiva. 

De dispositiva målen kan indelas i ordinära tvistemål och så kallade förenklade tvistemål. Sistnämnda mål är 
tvister som gäller ett begränsat ekonomiskt värde. 

Registrera tvistemål

Målet inleds med att en part inkommer med en stämningsansökan och ett yrkande till domstolen om att den ska 
utfärda en viss dom eller ett visst beslut. Ofta rör målet en fullgörelsetalan; man yrkar att domstolen ska ålägga 
någon att fullgöra något, t.ex. betala en viss summa. Yrkandet kan också avse en talan om fastställelse, t.ex. 
mål om faderskap. 

När ett mål kommer in till tingsrätten registreras det i tingsrättens verksamhetsstöd och får ett målnummer. 
Samtliga mål, dvs. även brottmål och övriga mål, numreras i löpande följd för varje kalenderår i den ordning de 
kommer in till domstolen. Tvistemål förses med prefixet ”T” eller ”FT”. I verksamhetsstödet registreras 
måluppgifter (t.ex. målnummer, målgrupp, inkomstdatum, saken och underinstans) och partsuppgifter (namn, 
personnummer, adress). Uppgifterna i systemet bevaras inte elektroniskt, istället skrivs vissa uppgifter, t.ex. 
partregister över inkomna mål (Sammanställningar för återsökning i tvistemål) ut på papper innan man gallrar i 
systemet. 

Beredning

Målet lottas på en organisatorisk enhet och beredningen, som syftar till att göra målet klart för avgörande, 
vidtar. Under beredningen sker kontakt mellan parterna och domstolen i olika frågor och handlingar tas emot 
från exempelvis parter och ombud. Domstolen kan även skicka ut handlingar. Exempel på sådana handlingar är 
förelägganden om komplettering och kallelser till förhandling. Under beredningen kan domstolen även fatta 
beslut rörande exempelvis rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619) och ersättningar eller förskott på 
ersättningar till biträden enligt nämnda lag. Sådana beslut fattas vanligtvis på blankett eller antecknas i 
protokoll. Beslut under handläggningen kan även avse interimistiska åtgärder, dvs. beslut om vad som ska gälla 
till dess att tingsrätten slutligen tar ställning i sakfrågan. Exempelvis kan tingsrätten pröva vem av föräldrarna 
som ska ha vårdnaden om ett gemensamt barn under tiden vårdnadstvist pågår i domstolen. Även interimistiska 
beslut antecknas i protokoll. 

I dispositiva tvistemål gäller som huvudregel att parterna inte får åberopa nya omständigheter eller ny 
bevisning. Gör parterna det tar tingsrätten ställning till om omständigheterna eller bevisningen ska tillåtas eller 
avvisas. Ett sådant beslut antecknas som regel i protokoll.

De åtgärder som domstolen vidtar registreras i verksamhetsstödet. Där registreras också inkommande och 
utgående handlingar samt beslut som fattas under handläggningen. Handlingarna aktbilageras och får ett 
löpnummer efterhand 



16 

 

DOMSTOLSVERKET

Handlingsslag och handlingstyper

16 § Följande uppgifter ska anges om handlingsslag och 
handlingstyper:
- beteckning på handlingsslaget,
- namn på handlingsslaget,
- namn på ingående handlingstyper,
- handlingsslagets och de ingående handlingstypernas organisation,
- gallring, och
- sekretess. 
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Handlingstyper
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Kopplingen mellan process och volymer
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2.3 Akter i tvistemål
Aktbildningen regleras i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol. Akterna innehåller de 
handlingar i ett mål som ska bevaras. Akterna ordnas i första hand efter målets inkommandeår och därefter i 
målnummerordning. Vissa handlingar i en tvistemålsakt får gallras och i vissa fall kan akten gallras i sin helhet.

Från och med 2004 arkiveras akter (även 
sekretessakter) i tvistemål tillsammans med akter 
i brottmål, domstolsärenden och konkurser.

2004-01-01
-

Akter i mål och ärenden

2001-01-01 –
2003-12-31

Sekretessbelagda akter

2001-01-01 –
2003-12-31

Akter i tvistemål

AnmärkningTidHandlingarnas
benämning

Från och med 2004 arkiveras akter (även 
sekretessakter) i tvistemål tillsammans med akter 
i brottmål, domstolsärenden och konkurser.

2004-01-01
-

Akter i mål och ärenden

2001-01-01 –
2003-12-31

Sekretessbelagda akter

2001-01-01 –
2003-12-31

Akter i tvistemål

AnmärkningTidHandlingarnas
benämning

Gallring
Efter laga kraft gallras följande handlingar med stöd av förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän 
domstol: 
•En ljudupptagning eller ljud- och bildupptagning ska gallras senast sex veckor efter det att målet eller ärendet har 
avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft. 
•Dubbletter, missiv och vissa delgivningsbevis (Delgivningsbevis, kallelser samt bevis om föreläggande ska bevaras 
i vissa fall, även om akten i övrigt gallras) ska gallras efter laga kraft.

Tio år efter laga kraft gallras följande handlingar med stöd av Riksarkivets föreskrift (RA-MS 1998:56, senast 
ändrad 2008:83):
•Kopior av dom och slutligt beslut 
•Stämningar, bevisförelägganden, föreläggande att yttra sig över överklagande, kallelser, meddelande om att 
förhandling inställts, förordnanden, framställning om att avge yttrande 
•Hela akten om det avser mål som avvisats, överlämnats, handlagts som mål om mindre värden, avser 
äktenskapsskillnad och sammanhängande frågor, avser vårdnad om barn om det avser gemensam ansökan och inte 
blivit tvistigt 
•Hela akten om målet rör hyrestvist eller bostadsrättstvist
•Hela akten om målet avgjorts genom tredskodom (OBS, delgivningsbevis samt de handlingar som beviset avser 
bevaras).

Akter i tvistemål Sekretessbelagda
akter
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Volymredovisning

Redovisning av förvaringsenheter

18 § Följande uppgifter om förvaringsenheterna ska anges i den 
utsträckning som behövs för handlingarnas identifiering, åtkomst och 
hantering över tiden:
- beteckning på förvaringsenheten,
- typ av förvaringsenhet,
- förvaringsenhetens omfattning, och
- förvaringsenhetens fysiska placering.
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Volymredovisning 1
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Volymredovisning 2
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Resultat

• Likartad redovisningsstruktur för samtliga domstolar

• Fokusering på kärnverksamhetens handlingar

• Fungerar i praktiken!!
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1. Hyresnämndsärenden 

V
ol

ym
re

do
vi

sn
in

g
H

an
dl

in
gs

la
g 

oc
h 

ha
nd

lin
gs

ty
pe

r
Pr

oc
es

s

Kopia

Pappershandling
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Dagböcker över 
hyresnämnds-

ärenden
1.2

Sammanställningar 
för återsökning av 

hyresnämnds-
ärenden

Fastighetsregister 
över 

hyresnämnds-
ärenden

1.1.2

Bereda 
hyresnämnds-

ärende

Beslutsbok över 
hyresnämnds-
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Partregister över 
inkomna 

hyresnämnds-
ärenden

1.1.1

Särskilt uppsatta 
beslut i 

hyresnämnds-
ärenden

1.4.2

1.3
Akter i  

hyresnämndsärenden

Hyresnämnds
ärende klart 

för avgörande

1.1
Sammanställningar för återsökning av hyresnämndsärenden

Registrerat 
hyres-
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ärende

Beslut i 
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1.4.1

Akter i 
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Registrera 
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ärende

1.4
Avgöranden i  hyresnämndsärenden
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ärende
Ansökan om 

att ta upp tvist

Akter i 
hyresnämnds-

ärenden
1.3

1.2
Dagböcker över 

hyresnämndsärenden

Förteckning över 
tvångsförvaltning

1.1.3

1.2 Handlingslag
1.2 Handlingstyp

Volymförteckning/rapportsammanställning
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Lärdomar

• Användarperspektiv
• Fördelar med en övergripande struktur
• Behov av en förenklad vokabulär
• Detaljer och praktisk tillämpning tar tid 
• Workshop som arbetsmetod
• Dokumenthanteringsinstruktioner och administrativa 

rutiner riskerar göra arkivredovisningen tungrodd 
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Återstående arbete
Ny arkivredovisning
• Kammarrätter
• Notarienämnden
• Rättshjälpsmyndigheten
• Rättshjälpsnämnden
• Återstående tingsrätter
• Överklagandenämnden för 

nämndemannauppdrag
• Domstolsverket

Övrigt arbete
• Uppdatera befintliga dokument och mallar
• Modell för att lägga ut information om arkiv på 

webben
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TACK !

niklas.f.gustafsson@dom.se (t.o.m. 2010-08-10)
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