
 
 
 

Hemligt, personligt och strängt förtroligt - 

Sekretess i arkivet 

 

Rätt att se allmän handling 

Enligt svensk lag har alla rätt att ta del av allmänna handlingar. Vill du se en allmän handling 
så har du också rätt att vara anonym. Men det finns bestämmelser om sekretess som begränsar 
rätten att ta del av de allmänna handlingarna. Dessa bestämmelser hittar du i offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400). Sekretessen kan gälla från två till 150 år, då olika 
lagparagrafer reglerar olika typer av sekretess. Om det finns uppgifter som kan omfattas av 
sekretess måste Riksarkivet göra en sekretessprövning innan du kan få se handlingarna. 
 

Sekretessprövning  

En sekretessprövning ska utföras så fort som möjligt. Arbetet med att sekretesspröva ett 
material går ofta snabbare om du är tydlig med vad du vill se och är villig att diskutera din 
fråga med oss. Om du berättar varför du vill se handlingarna och vem du är, kan det i vissa 
fall göra att vi kan lämna ut mer information än vad som annars hade varit fallet. Vi kontaktar 
dig när sekretessprövningen är färdig. Sekretessen bedöms olika från fall till fall. 
 

Besök i läsesalen 

När sekretessprövningen är klar är du välkommen till vår tysta läsesal för att läsa 
handlingarna. Anmäl dig först i vår forskarexpedition och meddela att det finns material som 
är framtaget åt dig. Om Riksarkivet har beslutat att lämna ut informationen till dig, beroende 
på vem du är och din relation till uppgifterna, måste du vara beredd på att kunna uppvisa 
legitimation. 



När du ska studera ditt sekretessbelagda material önskar vi att du väljer ett bord långt fram i 
läsesalen. Observera att handlingarna inte får lämnas utan uppsikt och att du måste meddela 
forskarexpeditionen när du tar en paus eller går för dagen. 
 

Att göra kopior 

I de flesta fall är det tillåtet att fotografera de handlingar som har lämnats ut, men det finns 
undantag. Fototillstånd finns att hämta i forskarexpeditionen. Vill du beställa papperskopior 
eller digitala kopior via oss, kontaktar du forskarexpeditionen. 
 

Röda arkiv i NAD 

NAD, Nationell Arkivdatabas, är ett informationssystem på Internet om arkiv i Sverige. Där 
kan du se om arkivet har en rödmarkerad anmärkning under rubriken ”Om arkivet”, i så fall 
innehåller det sekretessbelagda uppgifter. Tyvärr är informationen på NAD inte helt komplett.  
Men vi arbetar kontinuerligt med uppdateringar. Hör av dig om du har några frågor. Du hittar 
till NAD via Riksarkivets hemsida www.riksarkivet.se 
 

Hemligheter i privata arkiv 

I enskilda arkiv, det vill säga arkiv från privatpersoner eller från privata organisationer, kan 
det också finnas begränsningar i vad du får se. Rätten att se handlingar kan se lite olika ut då 
olika arkiv har olika bestämmelser och ibland kan du behöva särskilt tillstånd. Informationen i 
NAD stämmer inte alltid så fråga oss i forskarexpeditionen om vilka villkor som gäller. 
 

Välkommen! 
 


