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Dnr 2019/318.  
 

Villkor för tillämpning 

Ursprungsmediet får gallras under förutsättning att det sker utan eller med endast ringa förlust 

av betydelsebärande information och möjligheten att fastställa autenticitet. Att förstöra 

allmänna handlingar i samband med konvertering eller migrering räknas som gallring om 

detta medför: 

 

- Informationsförlust 

- Förlust av möjligheten att fastställa informationens autenticitet 

- Förlust av möjliga sammanställningar eller 

- Förlust av sökmöjligheter 

 

Nedan följer exempel på information kan gallras när innehållet överförts till ny databärare 

eller ersatts av handling i annat format. Det är inte informationsinnehållet som är av ringa 

betydelse, däremot har den ursprungliga databäraren mist sin funktion i samband med 

överföringen, då informationen därefter finns i två likvärdiga exempel. Se även bilaga 1 för 

bestämmelser kring ersättningsskanning av pappershandlingar. 

 

 

Handlingstyp Exempel Kommentar 

Digital information som 

ersatts av analog handling 

-E-postmeddelanden 

-Digitala kontorsdokument 

-Optiska databärare och an-

nan form av databärare (t ex 

CD, DVD, USB) 

Den digitala informationen 

skrivs ut och bevaras på pap-

per. 

Digital information som 

ersatts av digital information 

Backuptagningar 

 

 

 

 

 

 

 

-Konverterad/migrerad in-

formation 

Information som ersatts av 

ny enligt myndighetens 

rutiner för backuptagning. 

Backuptagningar är inte 

allmän handling, men 

exemplifieras här för 

tydlighetens skull. 

 

Överföringen av information 

från t.ex. Excel till PDF. 



-Optisk databärare, flash- till 

magnetisk databärare 

 

Överföringen av information 

från t.ex. CD till filserver 

Analog 

information/databärare som 

ersatts av digital information 

-Magnetiska databärare (t ex 

rullband [reel to reel], 

ljudkassett [DAT], VHS-

kassett)  
 
 
 

-Analog fotografisk data-

bärare (negativ, diapositiv, 8-

, 16-, eller 35mm film) 

 

 

 

 

 

Analoga kontorsdokument 

 

 

Överföring av information 

till digital databärare. 

Tänk på att tillföra lämplig 

metadata till den migrerade 

informationen och att ta vara 

på äldre register.  
 

Myndigheten ska göra en 

bedömning av det 

kulturhistoriska värdet av 

ursprungsmediet innan 

gallring får ske. Se även 

bilaga 1. 

 

 

Kontakta alltid Sydarkivera 

för bedömning vid retroaktiv 

gallring. Se även bilaga 1.  

   

 

 

 

 


