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Om Riksarkivets inspel till arkivutredningen 
Riksarkivets olika inspel till arkivutredningen spänner över ett brett område. 
Frågeställningarna kan sammanfattas i tre huvudspår:  

1) Helhetsperspektiv 
Riksarkivet har en central roll inom landets informationsförsörjning. Som nationalarkiv 
har vi ett särskilt ansvar för både reglering, och tillsyn, bevarande och tillhandahållande av 
statsförvaltningens information. Ansvaret innebär även en nationell överblick. 
Riksarkivets uppdrag berör i olika omfattning både offentlig och privat sektor. 
 
Riksarkivet anser att det måste finnas en samlad syn på informationsförsörjningen, där 
reglering och strukturering av information inte sprids ut på olika aktörer beroende på 
informationens typ och funktion, t.ex. om den är analog eller digital, offentlig eller privat. 
Oavsett var information skapas och vilken form den har, bör likartade förutsättningar 
finnas för att hantera, säkerställa, bevara och tillgängliggöra den på både kort och lång 
sikt. 
 
Ett helhetsperspektiv på informationsförsörjning minskar risken för att samhällsviktig 
information förloras och att kulturarvet utarmas. 

2) Informationens värde och värdering 
Informationens värde kan betraktas från olika perspektiv; på kort och på lång sikt, för den 
enskilde individen och för samhället i stort. Var information skapas säger egentligen inget 
om dess värde. Inte heller vem som ansvarar för hanteringen av informationen. Om det 
finns ett regelverk eller inte har däremot stor betydelse för informationens värde och hur 
den värderas. 
 
Värdering av information ska säkerställa att rätt information finns för verksamheten där 
den uppstått, för allmänhetens insyn samt behoven från rättskipning och forskning. Det 
framgår av arkivlagen som gäller för offentlig sektor. Motsvarande lagstiftning finns inte 
för privat sektor. Här finns ett behov av gemensamma utgångspunkter för värdering. 

3) Samhällsviktig information 
Riksarkivet efterlyser också fokus på så kallade samhällsviktiga verksamheter och den 
information som hanteras där. Det kan handla om energiförsörjning, hälso- och sjukvård, 
finansiella tjänster, infrastruktur samt självklart kärnkraft. 
 
Samhällsviktiga verksamheter skapar information inom både offentlig och privat sektor. 
En enhetlig reglering av informationen saknas. 
 
Vad som ska betraktas som samhällsviktig information behöver tydliggöras och kretsen 
som ska tillämpa (delar av) arkivlagen bör utökas så att samhällsviktig information, och 
annan information av allmänt intresse som inte finns i allmänna handlingar, bevaras och 
hålls tillgänglig. 
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Sammanfattning 
I denna skrivelse utvecklar Riksarkivet betydelsen av en nationell 
infrastruktur för information om arkiv. 
 
Riksarkivet har utvecklat ett databas- och informationssystem för 
arkivväsendet kallat Nationella arkivdatabasen, NAD. NAD erbjuder en 
gemensam sökingång till information om arkiv och samlingar som finns i 
olika sektorer. Att arkivinformation finns redovisad i NAD, med en bred 
täckningsgrad, gör att det spelar mindre roll för användaren vem som har 
skapat arkivbeståndet och var det finns förvarat. Riksarkivets vision för 
NAD är att alla organisationer som förvarar arkivinformation ska redovisa 
metadata om sina arkiv och samlingar till NAD. 

Förslag 
• Riksarkivet vill ha ett uttryckligt uppdrag i förordningen (2009:1593) 

med instruktion för Riksarkivet att tillhandahålla ett 
informationssystem för arkivväsendet (NAD). 
 

• Riksarkivet vill att all offentlig arkivinformation – också statliga 
myndigheters arkivförteckningar liksom arkivinformation av 
betydelse för samhället, forskning och kulturarv hos kommuner och 
regioner – ska redovisas i ett nationellt informationssystem för 
arkivväsendet (NAD), genom tvingande regler. 
 

• Riksarkivet vill få särskilda resurser till ett uppdrag att genomföra ett 
storskaligt nationellt projekt för att skapa bättre möjligheter för 
aktörer inom den enskilda sektorn att ansluta sig till Nationella 
arkivdatabasen, NAD. Projektet bör rikta sig både till 
arkivinstitutioner inom den enskilda sektorn och till andra som 
förvarar arkiv, t.ex. riksorganisationer och företag. 
 

• Riksarkivet vill få ett riktat anslag för satsningar på teknisk 
utveckling och förvaltning samt användbarhet, så att NAD kan 
utvecklas ytterligare som nationell infrastruktur för arkivinformation 
med hög täckningsgrad. 

Behovet av ett utvecklat NAD 
• Enligt 3 § instruktionen ska Riksarkivet ha nationell överblick över 

arkivfrågorna och följa arkivverksamheten i landet. Överblick över 
vilka informationsresurser som finns i samhället är en viktig 
förutsättning för en effektiv informationsförsörjning. Det behövs ett 
verktyg där information om alla arkiv finns redovisad om man ska 
kunna hitta arkiven. 
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• Ett väl utvecklat NAD, med en ökad nationell täckningsgrad, 
förbättrar tillgänglighet och utnyttjande av arkiv och samlingar, 
oavsett var de förvaras, och erbjuder en rad alternativa sökingångar. 
 

• Tillgängligheten till allmänna handlingar skulle öka avsevärt om 
informationen om dem redovisades i NAD. Det skulle också skapa 
bättre förutsättningar för Riksarkivet att utöva tillsyn över 
myndigheternas arkivhantering. 
 

• Riksarkivet vill få särskilda resurser att fördela inom den enskilda 
arkivsektorn för att skapa bättre möjligheter för enskilda aktörer att 
ansluta sig till NAD, t.ex. för inköp av programvara och anställning 
av arbetskraft för registrering. 
 

• Riksarkivet vill göra det möjligt för andra arkivinstitutioner att, via 
NAD, tillgängliggöra sitt digitiserade arkivmaterial. Tanken är att 
bilder, som finns i bildlagret hos respektive institution, kan visas i 
NAD. 
 

• Ett utvecklat NAD kan användas för att skapa digitala 
beställningsrutiner som ger bättre service och enklare och snabbare 
handläggning. Digitala beställningsrutiner ger också bättre underlag 
för statistik och uppföljning, så att man t.ex. kan prioritera vilket 
arkivmaterial som bör digitiseras. 

NAD fram till idag 

Inledning 
Tillgången till arkivmaterial är viktig för en mängd olika typer av användare 
och syften. I ett demokratiskt samhälle är det fundamentalt att alla 
medborgare har god tillgång till arkivinformation som rör dem själva och 
vårt samhälle. För att kunna ta del av informationen i arkiv måste 
användaren veta dels att arkivinformation alls existerar, dels var man kan ta 
del av den. 

Hur NAD fungerar 
Nationell arkivdatabas, NAD, är ett databas- och informationssystem för det 
svenska arkivväsendet, som har utvecklats av Riksarkivet. I NAD publiceras 
information om arkiv och samlingar hos Riksarkivet, kommun- och 
regionarkiv, folkrörelse- och föreningsarkiv, näringslivsarkiv, museer, 
bibliotek, med flera. 
 
NAD tillhandahåller även ett adressregister med kontaktuppgifter till svenska 
arkivinstitutioner, liksom en databas för historisk topografisk indelning samt 
en länk till en redogörelse för den lokala och regionala förvaltningens 
utveckling i Sverige. NADs grundläggande funktion är att vara en vägvisare 
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till var olika arkiv och samlingar förvaras, dvs. vilken arkivinstitution man 
ska vända sig till för att ta del av ett visst arkivmaterial. 
 
Om en forskare t.ex. är på jakt efter biskop Stig Hellstens arkiv ser hen att 
det materialet förvaras vid Forskningsarkivet i Umeå. Den som eftersöker 
handlingar från Skabersjö godsarkiv via NAD blir hänvisad att ta kontakt 
med Landsarkivet i Lund. Vill man fördjupa sig i svensk utrikespolitik under 
årens lopp framgår det i NAD att Riksarkivet i Stockholm är den naturliga 
utgångspunkten eftersom man här hittar Utrikesdepartementets historiska 
arkiv. 
 
Detaljeringsgraden i arkivinformationen i NAD varierar. Många 
medverkande institutioner lämnar detaljerade redovisningar av arkivens 
innehåll i form av s.k. arkivförteckningar. Andra begränsar sin redovisning 
till att endast omfatta enklare referensuppgifter om de förvarade 
arkivbestånden, t.ex. namn, tidsomfattning och fysisk omfattning. Inte sällan 
kompletteras arkivinformationen med biografiska noteringar om den person, 
organisation eller myndighet ur vars verksamhet arkivhandlingarna härrör. 
 
NAD erbjuder en rad alternativa sökingångar: namn på personer och 
institutioner, geografisk och tidsmässig omfattning, kategori av arkivbildare, 
förvarande institution, etc. Sökningen kan enkelt avgränsas till att endast 
omfatta digitiserat material, där forskaren direkt via NAD kan ta del av 
skannade avbildningar av själva arkivhandlingarna.  

Utvecklingen fram till 2005 
Tanken på en nationell arkivdatabas går tillbaka till betänkandet Öppenhet 
och minne, Arkivens roll i samhället (SOU 1988:11) där utredningen menade 
att det borde tas fram ett nationellt informationssystem för de svenska 
arkiven, för att förbättra tillgänglighet och utnyttjande av arkiv och 
samlingar på landets arkivinstitutioner.1 Riksarkivet använde till en början 
FoU-medel för att utveckla en nationell arkivdatabas men sedan 1996 är 
arbetet med NAD en del av linjeorganisationen och bekostas inom ramen för 
ordinarie anslag. 
 
NADs förhistoria är nära kopplad till ansträngningarna att kartlägga landets 
enskilda arkiv. I mitten av 1960-talet började Riksarkivet att bygga upp ett 
manuellt register över enskilda arkiv i Sverige kallat Nationalregistret. Syftet 
var att skapa en överblick över vilka svenska enskilda arkiv som fanns 
bevarade, var de förvarades och vad de innehöll. På grundval av insamlade 
arkivförteckningar, beståndsöversikter, inventeringsrapporter etc. byggdes ett 
omfattande pärmregister upp, med sökingångar för bl.a. namn, topografi och 
kategori. År 1987 påbörjades en datorisering av Nationalregistret, vilken 
kom att genomföras inom ramen för det s.k. REA-projektet (Registrering av 

                                                 
1 Öppenhet och minne, Arkivens roll i samhället (SOU 1988:11), s. 183 ff 
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enskilda arkiv) och avslutades 1996. Databasen omfattade då uppgifter om 
mer än 85 000 enskilda arkiv. 
 
Den databas som byggdes upp inom REA-projektet kom aldrig att 
distribueras till en bredare grupp användare. Istället blev den en central del i 
den framväxande Nationella arkivdatabasen, NAD. Sammanlagt tre utgåvor 
på CD-skivor publicerades 1995, 1996 och 1998. En tydlig utveckling vid 
sammanställningen av utgåvorna 1996 och 1998, var att fler 
arkivinstitutioner kunde redovisa ”färdig” digital information, som hämtades 
ur deras egna lokala arkivinformationssystem. Fortfarande krävdes dock 
avsevärda centrala konverterings- och redigeringsinsatser för att få in den 
lokala informationen i NAD.  
 
Publiceringen av NAD på internet föregicks av flera års juridiska 
komplikationer. I slutet av 1990-talet avslog Datainspektionen flera 
framställningar från Riksarkivet om att få publicera information ur NAD -98 
på internet. Efter beslut av regeringen i april 2000 kunde Riksarkivet skapa 
en internetversion av NAD med vissa förbehåll vad gäller personuppgifter2. I 
november 2000 publicerade Riksarkivet en första, begränsad, version av 
NAD på internet med information om Riksarkivets egna arkiv. I Riksarkivets 
verksamhetsplan för 2003 beslutades om en nystart i arbetet med NAD och i 
december 2005 publicerades en nyutvecklad söktjänst med poster även från 
externa institutioner. 

Utvecklingen efter 2005 
Under åren 2006–2019 har ytterligare ett antal arkivinstitutioner anslutit sig 
så att det i dagsläget är 177 medverkande institutioner som har redovisat 
information om närmare 225 000 olika arkivbestånd. Det motsvarar ungefär 
en tredjedel av landets arkivförvarande institutioner. I det adressregister över 
landets arkivinstitutioner som Riksarkivet upprätthåller finns idag 648 
institutioner från arkiv-, musei-, biblioteks- och hembygdssektorerna. 
 
Den arkivinformation som finns i NAD överförs dit på flera olika sätt. 
Riksarkivet registrerar informationen direkt i det egenutvecklade 
arkivredovisningssystemet Arkis. Även Stockholms stadsarkiv, Malmö 
stadsarkiv och Värmlandsarkiv – som har i uppdrag att ta emot, förvara och 
tillhandahålla arkivhandlingar från statliga myndigheter3 – registrerar sin 
arkivinformation direkt i Arkis. Från Arkis publiceras sedan metadata om 
arkiven automatiskt i NAD. För externa medverkande institutioner krävs det 
istället att de överför xml-filer med metadata, t.ex. ur arkivredovisnings-
programmen Visual Arkiv eller Klara. Riksarkivet tillhandahåller även ett 
enklare webbregistreringsformulär där grundläggande information kan 
registreras och sökbara pdf-filer kan laddas upp, i första hand tänkt för de 
mindre arkivinstitutionerna. 
 
                                                 
2 Regeringsbeslut den 4 april 2000, dnr Ju1997/1070 och Ju1998/4792 
3 Enligt förordningen (2013:791) om särskilda arkivuppgifter för vissa kommunala arkivmyndigheter 
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NAD fungerar som nationell aggregator av svensk arkivinformation till 
Archives Portal Europe, en europeisk arkivsöktjänst som med omfattande 
arbetsinsatser från Riksarkivet växte fram inom ramen för två EU-projekt 
under åren 2009–2014. Den arkivinformation som publicerats i NAD förs 
över till Archives Portal Europe. 

Informationsinsatser 
Riksarkivet arbetar aktivt med att sprida kunskap om NAD och för att öka 
antalet medverkande arkivinstitutioner och andra som förvarar arkiv. 
Exempel på insatser som gjorts regelbundet de senaste åren är deltagande i 
arkivföreningarnas konferenser, deltagande i arkivveckan, Avec, som samlar 
arkivverksamma och andra intressenter, monterprogram på Bokmässan i 
Göteborg och samverkan med regionala föreningsarkiv, kommun- och 
regionarkiv. Men för att utveckla NAD ytterligare kommer det att krävas fler 
insatser för att öka antalet medverkande institutioner. 
 
Riksarkivet har, bl.a. genom enkätundersökningar, identifierat de viktigaste 
anledningarna till att arkivinstitutioner, bibliotek, museer och andra aktörer 
inte redovisar uppgifter om sina arkiv i NAD. Resursbrist i någon form är 
den absolut vanligaste anledningen till att man inte medverkar. Bristande 
registerkvalitet har också anförts, ofta kopplad till frågan om resurser. Det är 
en arbetsintensiv uppgift att registrera metadata i digitala 
arkivredovisningsprogram. För mindre institutioner kan bristen på 
programvara överhuvudtaget, vara ett problem då man inte har råd att köpa 
något av de kommersiella arkivredovisningsprogrammen. Vissa institutioner 
begränsas av att de har egenutvecklade system som inte är anpassade till de 
internationella arkivstandarder som används i NAD. 

Vision – NAD som nationell infrastruktur 
Redan när Riksarkivet 2016 redovisade vilka särskilda insatser som behövs 
för att göra kulturarvet till en angelägenhet och tillgång för alla människor i 
samhället4, lyftes NAD fram som en nyckelfaktor. NAD är av central 
betydelse för tillgängligheten och möjligheten att söka arkivinformation från 
olika sektorer i en samlad tjänst. Riksarkivet anser att en samlad syn på 
informationsförsörjningen i samhället är en avgörande framtidsfråga. En 
effektiv informationsförsörjning förutsätter att det går att få en överblick 
över vilka informationsresurser som finns i samhället. Den centrala 
utmaningen är att NAD når en ökad nationell täckningsgrad.5 
 
Riksarkivet vill nu fortsätta utveckla NAD och dess roll i informations-
försörjningen. Visionen är att alla organisationer som förvarar arkiv och 
samlingar, oavsett sektor, ska redovisa information om sina bestånd. Enligt 3 
                                                 
4 Riksarkivets redovisning av uppdrag enligt regleringsbrev för 2016, Samhällsutmaningar, 2016-09-01, Dnr RA 04-
2016/8065. 
5 Se också Riksarkivets skrivelse till arkivutredningen, Helhetssyn på informationsförsörjning – Riksarkivets 
perspektiv, 2018-09-27, Dnr RA 04-2017/5870 och Riksarkivets skrivelse till arkivutredningen, Arkivutredningens 
frågor till arkivsektorn, 2018-11-23, Dnr RA 04-2017/5870 



  9 (12) 
 
 
 

§ instruktionen ska Riksarkivet ha nationell överblick över arkivfrågorna och 
följa arkivverksamheten i landet, och NAD är det centrala verktyget för att 
uppnå detta. 

All offentlig arkivinformation bör redovisas i NAD 
Riksarkivet vill utvidga NAD till att även omfatta information om offentliga 
arkiv som fortfarande förvaras på myndigheter och förvaltningar. Tvingande 
bestämmelser om att all offentlig arkivinformation ska redovisas i NAD 
skulle ge en nationell överblick utan att handlingarna behöver samlas på ett 
och samma ställe. Allt arkivmaterial från en arkivbildare, både de arkiv som 
har överlämnats till arkivmyndigheten och de arkiv som fortfarande finns 
kvar hos myndigheterna, skulle finnas redovisat i samma system på ett 
överskådligt sätt. Det skulle stärka medborgarnas möjligheter att få 
kännedom om och tillgång till arkivinformation som rör dem själva och vårt 
samhälle. Likaså skulle det främja målen i arkivlagens (1990:782) 
syftesparagraf om rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av 
information för rättskipningen och förvaltningen, och forskningens behov. 
 
Arkiv och informationsmängder som inte finns redovisade publikt riskerar 
att inte användas eftersom potentiella användare saknar kännedom om att 
informationen överhuvudtaget finns tillgänglig. Tillgängligheten till 
allmänna handlingar skulle öka avsevärt om informationen redovisades i 
NAD. Det skulle också skapa bättre förutsättningar för Riksarkivet att utöva 
tillsyn över myndigheternas arkiv genom bättre överblick och bättre 
möjligheter till utvärdering av myndigheternas arkivhantering.6 
 
Riksarkivet föreslår en ny bestämmelse i arkivlagen om att alla som förvarar 
allmänna handlingar ska redovisa sin arkivinformation i ett gemensamt 
informationssystem för arkivväsendet (NAD). Riksarkivet föreslår också en 
ny bestämmelse i arkivförordningen (1991:446), med en rätt för Riksarkivet 
att föreskriva om tillämpningsbestämmelser, t.ex. hur metadata om arkiven 
ska redovisas. 
 
Bestämmelserna bör omfatta alla aktörer som förvarar allmänna handlingar, 
även riksdagens myndigheter, regeringen, myndigheter inom 
Regeringskansliet och utrikesrepresentationen, samt de enskilda organ som 
förvarar allmänna handlingar med stöd av olika regelverk. I linje med 
Riksarkivets tidigare förslag bör den också omfatta kommuner och 
landsting7, och även de aktörer som förvarar annan samhällsviktig 
information8 än den som finns i allmänna handlingar. 

                                                 
6 Se också Riksarkivets skrivelse till arkivutredningen, Överlämnande av allmänna handlingar till Riksarkivet, 2019-
04-25 Dnr RA 04-2017/05870 
7 Se också Riksarkivets skrivelse till arkivutredningen, Riksarkivet, kommunerna och landstingen – Ett 
helhetsperspektiv på samhällets informationsförsörjning, 2019-02-26, Dnr RA 04-2017/05870 
8 Se också Riksarkivets skrivelse till arkivutredningen, Arkivutredningens frågor till arkivsektorn, 2018-11-23, Dnr 
RA 04-2017/5870 
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Utveckling för ökad medverkan från den enskilda sektorn 
Arkiv från den enskilda sektorn är av stor betydelse för forskning och 
kulturarv och utgör en viktig del av samhällets arkivinformationsförsörjning 
utanför myndighetssfären. För att verkligen kunna uppnå en önskad nationell 
bredd i NADs informationsinnehåll ser Riksarkivet särskilda utmaningar för 
institutioner inom den enskilda sektorn. Lagskyddet för enskilda arkiv är 
generellt sett svagt, sektorn har en mängd aktörer med olika 
huvudmannaskap och är generellt sett resurssvag.9 
 
Riksarkivet menar att ett nationellt projekt skulle behövas för att skapa bättre 
möjligheter för aktörer inom den enskilda arkivsektorn att ansluta sig till 
NAD. Riksarkivet vill därför få särskilda resurser att fördela till relevanta 
verksamheter, för t.ex. inköp av programvara och anställning av arbetskraft 
för registrering. Detta ”arkivlyft” skulle alltså inte användas av Riksarkivet 
självt i förvaltningen och utvecklingen av NAD utan komma den enskilda 
arkivsektorn direkt till del, både arkivinstitutionerna i den enskilda sektorn 
och arkivbildare som t.ex. riksorganisationer och företag. Det skulle innebära 
en möjlighet för dem att nå ut med information om sina arkiv, trots knappa 
resurser.  

Satsningar på teknisk utveckling och ökad användbarhet  
Det krävs rejäla satsningar på teknisk utveckling och förvaltning samt ökad 
användbarhet i NAD. Riksarkivet vill utveckla enklare sätt att överföra 
arkivinformation till NAD för att möta potentiella medverkande aktörers 
skiftande behov. Ett ökat inflöde av data kommer vidare att ställa högre krav 
på sökfunktionalitet och användarvänlig presentation av sökresultaten. 
 
Riksarkivet vill även göra det möjligt för andra arkivinstitutioner att, via 
NAD, tillgängliggöra sitt digitiserade arkivmaterial. Tanken är att NAD ska 
utvecklas så att bilder, som finns i bildlagret hos respektive institution, kan 
visas i NAD. I dagsläget publiceras endast Riksarkivets egna digitala bilder, 
samt digitala bilder från Stockholms stadsarkiv, Malmö stadsarkiv och 
Värmlandsarkiv, och några få andra aktörer i NAD. 
 
Riksarkivets bedömning är att ett riktat anslag krävs för satsningar på teknisk 
vidareutveckling och förvaltning samt ökad användbarhet., Det rör sig om en 
engångskostnad, som Riksarkivet menar skulle ge stor utväxling för 
tillgängligheten till arkivinformation. 

Riksarkivet som ett datalager för digitiserat arkivmaterial 
En naturlig del av en utvecklad nationell infrastruktur för arkivinformation är 
att hålla ett datalager för tillgängliggörande av digitiserat material från 
externa institutioner. Det skulle kräva en grundlig utredning av huruvida 
Riksarkivet även skulle åta sig rollen att fysiskt lagra digitiserat 
                                                 
9 Se Riksarkivets skrivelse till arkivutredningen, Enskilda arkiv – ett mångfacetterat område, 2019 02 08 Dnr RA 04-
2017/05870 
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arkivmaterial åt olika andra aktörer, inte minst eftersom en sådan lösning 
skulle kräva stora löpande resurser. 

Digitala beställningsrutiner 
I samarbete med Stockholms stadsarkiv arbetar Riksarkivet med att utveckla 
en e-tjänst, där man via NAD kan förbeställa arkivmaterial inför sitt 
läsesalsbesök. Tjänsten är till en början avgränsad till Stockholms stadsarkiv 
och Riksarkivet men kan på sikt komma att utvecklas till att omfatta fler 
medverkande institutioner. 
 
För besökarna ger tjänsten en bättre service genom att arkivmaterialet redan 
finns på plats när man kommer till läsesalen, så att man slipper väntetider. 
Det blir också enkelt att få reda på om materialet omfattas av sekretess eller 
andra villkor, och genom att man får reda på detta innan besöket slipper man 
besöka läsesalen i onödan. 
 
För arkivinstitutionen innebär tjänsten en enklare och snabbare handläggning 
genom att man enkelt får fram placeringsinformation och information om 
ifall arkivmaterialet behöver sekretessgranskas eller om det finns villkor eller 
annat som kräver handläggningsåtgärder. En beställning kan prövas i förväg 
och materialet kan förberedas i läsesalen. Underlag för statistik och 
uppföljning kan enkelt tas ut digitalt, istället för manuellt, som idag. 
Möjligheten till bättre statistik ger underlag för att kunna rikta vårdinsatser 
av särskilt efterfrågat material och för att prioritera vilket material som 
behöver digitiseras. Förhoppningen är också att locka till fler besök i 
läsesalarna. 
 
På längre sikt kan även förfrågningar om arkivmaterial hos Riksarkivet, som 
ska skickas till beställare som kopior, komma att handläggas på samma sätt, 
så att man kan man ta ut statistik även för dessa beställningar. Med ett 
utbyggt NAD kan man, på ännu längre sikt, tänka sig att även andra 
medverkande institutioner också kan komma att använda NAD för sin 
handläggning av förfrågningar. 

NAD som ett uttryckligt uppdrag från regeringen 
För att markera NADs betydelse som övergripande nationell infrastruktur för 
arkivinformation vill Riksarkivet att instruktionen kompletteras med att 
Riksarkivet ges i uppdrag att tillhandahålla ett informationssystem för 
arkivväsendet, dvs. NAD. 
 
I sammanhanget kan nämnas att Kungl. biblioteket och 
Riksantikvarieämbetet, som är de två andra stora kulturarvsmyndigheterna, 
har uttryckliga skrivningar i sina instruktioner om att tillhandahålla de 
informationssystem som de har utvecklat för sina respektive verksamheter. 
Kungl. Biblioteket ska tillhandahålla informationssystem och verka för 
utveckling och samordning av digitala tjänster inom det allmänna 
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biblioteksväsendet10 och Riksantikvarieämbetet ska förvalta databaser för 
kulturhistorisk information11. 

                                                 
10 3 § 2 st. förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket 
11 2 § 9 p. förordningen (2014:1585) med instruktion för Riksantikvarieämbetet 
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