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NÄR DU VILL HITTA I ARKIVET – ANVÄND NAD! 
 

Allmänt 

 
NAD (Nationella arkivdatabasen) är en databas över förteckningar till 
(beskrivningar av) arkiv och samlingar som finns på Riksarkivet och andra 
arkivinstitutioner1. I databasen hittar du i regel inte skannade 
originalhandlingar utan en hänvisning till var originalhandlingen finns. 
Börja med att skriva www.nad.riksarkivet.se i webbläsarens sökfält och du 
kommer till NAD. Du kan också nå NAD via Riksarkivets hemsida 
www.riksarkivet.se, klicka på länken Sök i NAD.  
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1 NAD är en gemensam databas även för andra arkivinstitutioners arkiv/samlingar. 
Exempelvis kan du hitta arkiv från kommunarkiv, vissa folkrörelsearkiv och specialarkiv. 
Läs mer om detta under länken Arkivinstitutioner/Deltagande arkivinstitutioner. 
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1. Sök arkiv via fritext 

 
Skriv ett eller flera ord i sökrutan och klicka på SÖK. Grundinställningen är 
otrunkerad, dvs. databasen söker på exakta ordet/orden. Skriver du soc 
får du ett fåtal träffar, dvs. bara träffar där ordet soc finns. Om du istället 
trunkerar dvs. lägger till en asterisk(*) soc* får du träffar även på social, 
socialstyrelsen osv. Läs mer om söktekniker under hjälp/sökhjälp. 
 
 

 
Bild a) 
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2. Begränsa din träfflista 

 
Fritextsökning ger träffar på alla poster där ordet/orden förekommer i 
databasen. Det kan vara i arkivnamnet, i serierubriken eller kanske i en 
anmärkning. Du måste begränsa din sökning för att kunna tolka den. 
 
Typ: Vilken nivå tror du att ditt ord förekommer i? Är det namnet på ett 
arkiv, innehållet i en volym eller finns det i en serierubrik? 
Arkivbildare: Vilken typ av arkivbildare? Är det en myndighets arkiv, en 
persons arkiv, ett föreningsarkiv? 
Arkivinstitution: Var finns arkivet? Se vidare nedan under 10-11 
Riksarkivet vad du kan och inte kan hitta här. 
Ort: Vet du vilken ort? Du kan välja land och för Sverige begränsa din 
sökning till län/kommun/församling.  
 
Du kan också göra dessa begränsningar innan sökningen. Klicka på pilen i 
rullisten Specialsökningar. Välj Arkiv. Du kan nu begränsa din sökning 
utifrån kategorierna ovan. 

 
Bild b) 

 
I exemplet ovan har vi valt typ = arkiv, arkivbildare = statlig myndighet, 
arkivinstitution = Riksarkivet (ort = ej valt). När du har begränsat dina 
träffar kan du rulla igenom listan i höger sida och sedan klicka på ett arkiv 
i din träfflista. 
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3. Förstå din träff 

 
Träffen delas in i två delar. Vänster sida visar en översikt eller träffens 
position i en trädstruktur. De lägre nivåerna i trädet vecklas ut om du 
klickar på + och går ihop om du klickar på – i trädet. Höger sida visar 
detaljerna. 
 
Stora myndigheters arkiv har ofta en övergripande samlingspost. Under 
den finns de olika byråerna/avdelningarna som ansvarat för olika delar av 
verksamheten. Samlingsposten ”Socialstyrelsen 1912-1981” i exemplet 
bild c) nedan har ett hundratal arkiv. Varje arkiv har i regel ett visst 
ansvarsområde exempelvis Socialstyrelsen Läkemedelsbyrån 1968-1972 
har hand om frågor om läkemedel, barnavårdsbyrån om 
barnavårdsfrågor, utlänningsbyrån utlänningsfrågor osv. Dateringen t.ex. 
”1912-1981” gäller handlingarnas tidsperiod. 

 
Bild c) 

 
När du klickar på rubriken Socialstyrelsen 5:e byråns arkiv 1913-1961 får 
du i högerfältet detaljerad information om arkivet. Både ”A PROTOKOLL 
OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR” och ”A 1 Föredragningslistor och protokoll 
1920-1963” är rubriker. Volymen ”1 1920 - 1922” motsvarar däremot 
någonting fysiskt. 
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4. Vad finns i volymen? 

 
Om du klickar på serierubriken i trädet kan du (ibland) få en detaljerad 
lista över volymerna i höger sida. För det mesta finns bara datering men 
ibland kan du få viktiga upplysningar om ort, vilka handlingar osv. 
 

 
Bild d) 
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5. Finns det några begränsningar? 

 
Om det i höger vid fältet Villkor finns en röd text kan du kanske bli nekad 
de handlingar du vill se. 
 

 
Bild e) 

 
I Sverige finns den s.k. offentlighetsprincipen som regleras i en av våra 
grundlagar Tryckfrihetsförordningen. Vad betyder det? Förenklat att, alla 
medborgare har rätt att ta del av de flesta handlingar i våra myndigheter. 
Men det finns undantag.  
 

1. Handlingar som innehåller känsliga uppgifter kan du bli nekad att se 
på grund av sekretess. Exempel på känsliga uppgifter kan vara 
information om  
• Sveriges relationer till andra länder (upp till 40 års sekretess) 
• en persons hälsa (upp till 70 års sekretess) 
• civila och militära anläggningar (kan vara obegränsad/evig 

sekretess) 
2. Enskilda arkiv som inte omfattas av lagstiftning kan begränsas av 

särskilda tillståndsregler. 
 
Observera att vilka handlingar och vem som begränsas av sekretess är 
inte alltid givet. En särskild bedömning måste göras varje gång någon 
frågar. Vem är det som vill ha uppgifterna? Vad ska de användas till? Men 
begränsningen måste alltid motiveras av en lag, dvs. om du inte får se det 
du efterfrågar har du rätt att få veta vilken lagparagraf som begränsar din 
rätt. 
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6. Var finns materialet? 

 
Information om var arkivet finns fysiskt hittar du i översta nivån, dvs. vid 
arkivnamnet. Om du klickar på arkivet i trädet som i bild f) Socialstyrelsen 
5:e byråns arkiv 1913-1961 ser du att just detta arkiv finns i Arninge. 
Fältet Arkivinstitution: Riksarkivet (depå: Arninge). 
 

 
Bild f) 
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7. Beställa 

 
Du kan bara beställa volymer eller objekt, inte serier eller arkiv. Fyll i en 
beställningssedel. Var noggrann med att alla uppgifter kommer med. Skriv 
med bläck och se till att texten går igenom alla kopior. Nödvändiga 
uppgifter är: 

• arkivets namn (inklusive samlingsnamnet, om ett sådant finns) 
• seriesignum 
• volym 

Ibland kan det vara bra att även skriva serierubrik och årtal. Varje post i 
databasen har en unik referenskod som talar om dels vilken post du står 
på och dels vilken nivå i hierarkin du befinner dig i. Om du också skriver 
den fullständiga referenskoden får du en stjärna i himlen! 
 
Såhär ska en korrekt ifylld beställningssedel för volymen i bild g) nedan se 
ut 
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8. Mer om arkiv, samlingar och förteckningar 

Arkiv innehåller oftast unika handlingar (t.ex. papper, fotografier, kartor, 
databaser) skapade i en viss verksamhet, inom en viss tidsperiod. 
Samlingar är handlingar (t.ex. böcker, papper, videofilmer) sammanförda 
med utgångspunkt från ett visst ämne.  
 
När du gör en fritextsökning i NAD får du vanligen en stor mängd träffar. 
Arkivförteckningar är innehållsförteckning över arkiv och är uppbyggda 
enligt en hierarkisk trädstruktur som består av posterna arkiv, serier, 
volymer eller olika objekt såsom brev, dossier, akt, karta, ritning. 
 
Förteckningar över arkiv har för det mesta en given struktur. I de allra 
flesta myndigheters arkiv struktureras handlingarna efter det s.k. 
Allmänna arkivschemat. Olika handlingar grupperas under vissa bokstäver 
enligt bild g). Det är ett hierarkiskt uppbyggt schema där delarna består 
av:  
ARKIV/SERIER/VOLYMER/OBJEKT(=handlingar) 
 

 
Bild g) 

 
En volym betyder en arkivkartong med flera hundra papper i. I exemplet 
ovan innehåller serie E 2 volym 1 tekniska reseberättelser från 1903. 
 

ARKIV 

SERIE 

VOLYM 

SERIESIGNUM 

REFERENSKOD 

DELARKIV 
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9. Om arkivet och arkivbildaren 

 
Varje myndighet/förening/arkivbildare har organiserat sin verksamhet på 
ett för den anpassat sätt. Förteckningen över arkivbildarens arkiv speglar 
detta. I förteckningen finns oftast en inledning som beskriver 
arkivbildarens verksamhet. Inledningen innehåller information om arkivet, 
om det finns luckor, om organisationsförändringar, om ingrepp i samband 
med ordnings- och förteckningsarbetet osv. 
 
Vill du veta mer om arkivet och dess historik, klicka på den gula listen  
Om arkivet och rulla ner, klicka på visa/dölj detaljer.  
 

Bild h)
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10. Vilka arkiv kan jag hitta på Riksarkivet?  
 
Riksarkivet bevarar arkiv och samlingar från centrala myndigheter 
exempelvis: 
 

• Civil förvaltning: Byggnadsstyrelsen, Socialstyrelsen, Statens 
järnvägar, Statsrådsberedningen och departementen, Väg- och 
vattenverket. 

 
• Militär förvaltning: Förbandsarkiv, Fortifikationen (finns på 

Krigsarkivet) 
 
• Sjukvård: Serafimerlasarettet 

 
• Rättsväsende: Arbetsdomstolen, Försäkringsöverdomstolen, Nedre 

justitierevisionen/Högsta domstolarna, Svea hovrätt 
 

• Utbildning: Gymnastik- och idrottshögskolan, Karolinska institutet, 
Kungliga tekniska högskolan, Skolöverstyrelsen, Stockholms 
högskola, Verket för högskoleservice. 

  
• Politik: Bondeförbundets riksdagsgrupp, Liberala ungdomsförbundet, 

Miljöpartiet de gröna, Moderata kvinnoförbundet 
 

• Fritid: Riksidrottsförbundet 
 
Riksarkivet har också en del förenings-, företags-, person-, gårds- och 
släktarkiv. 
 

11. Vilka arkiv kan jag inte hitta på Riksarkivet? 

 
Lokala myndigheters arkiv, kommunala arkiv, föreningsarkiv finns i regel 
inte på Riksarkivet. 
 

• Förvaltning: Centrala myndigheter utanför Stockholms län, 
kommunala myndigheter finns på landsarkiven. 

 
• Sjukvård: Sjukhusarkiv finns på Landstingsarkivet, 

http://www.sll.se/. 
 

• Rättsväsende: Tingsrätternas arkiv finns på landsarkiven. 
 

• Utbildning: Skolarkiv finns på landsarkiven 
 

• Politik: Vänsterinriktade partiers arkiv, lokala politiska 
organisationer finns på folkrörelsearkiv. 
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Liten ordlista 
 
 
Akt: Ett omslag med ett antal papper rörande ett visst ämne 
 
Allmänna arkivschemat: En strukturerad modell som redovisar arkiv. I 
modellen grupperas olika handlingstyper. De viktigaste är: A=protokoll, 
B=utgående handlingar, C=diarier(händelsedagböcker), D=register, 
E=inkomna handlingar, F=ämnesordnade handlingar, Ö=övriga handlingar 
och samlingar 
 
Arkiv: Handlingar (t.ex. papper, fotografier, kartor, databaser) samlade 
under en viss verksamhet under en viss period t.ex. Socialstyrelsen, byrån 
för sociala ärenden i allmänhet 1912-1937. 
 
Arkivbildare: Den person, institution, myndighet, organisation som 
skapat ett arkiv, t.ex. Socialstyrelsen. 
 
Arkivinstitution: Den institution som förvarar och tillhandahåller arkiv, 
t.ex. Riksarkivet. 
 
Dossier: = Motsvarar Akt, se ovan 
 
Referenskod: En unik kod för varje post i NAD. Exempelvis heter första 
volymen i det öppna trädet på bild d) ovan SE/RA/420508.02/B 1/1.  
SE = Sverige 
RA = Riksarkivet 
420508 = Samlingsnamnet Kungliga Byggnadsstyrelsen 1918-1993 
.02 = delarkivet Byggnadsstyrelsen PBS/Verkssekretariatet 1972-1993 
B 1 = seriesignum 
1 = volym 
 
Serie: Rubriken för en grupp handlingar. 
 
Seriesignum: Seriens beteckning 
 
Volym: Pappkartong innehållande t.ex. akter, dokument, böcker, 
fotografier. 


