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Uppdraget1 
Riksarkivet har, liksom tolv andra centrala myndigheter, fått regeringens 
uppdrag att ta fram en långsiktig strategi som ska vägleda och utveckla 
myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet och EU:s samman-
hållningspolitik under perioden 2014–2020. Strategin ska grunda sig på 
någon eller flera av prioriteringarna i den nationella strategin för regional 
tillväxt och attraktionskraft 2014–20202. Syftet med uppdraget är att skapa 
bättre förutsättningar för Riksarkivets medverkan i det regionala 
tillväxtarbetet. Strategin ska beskriva inom vilka områden och frågor 
Riksarkivet medverkar och i vilka avseenden de regionala 
utvecklingsstrategierna och prioriteringarna har beaktats. Strategin ska också 
beskriva hur Riksarkivet avser att bidra till en utvecklad samverkan och 
dialog med regionalt utvecklingsansvariga aktörer och hur Riksarkivet ska 
samverka med andra nationella myndigheter i förhållande till de regionalt 
utvecklingsansvariga aktörerna. 

Bakgrund 
Riksarkivet har tillsammans med Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet och 
Svenska filminstitutet under snart tjugo år, på olika sätt, aktivt medverkat i 
uppdrag som rör det regionala utvecklingsarbetet. 
 
Sedan 20123 har Riksarkivet bistått Regeringskansliet, Tillväxtverket och de 
regionala aktörer som har haft i uppdrag att utarbeta förslag till 
strukturfondsprogram eller motsvarande för programperioden för 2014–2020 
för EU:s sammanhållningspolitik och politiken för landsbygdsfonden och 
havs- och fiskerifonden inklusive arbetet med en partnerskaps-
överenskommelse med EU-kommissionen. 
 
I förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete finns det bestämmelser 
om insatser för att skapa hållbar regional tillväxt och utveckling, om ansvaret 
för det regionala tillväxtarbetet och regionala utvecklingsprogrammen, samt 
de statliga myndigheternas roll i det regionala tillväxtarbetet. 
 
Riksarkivets strategi för arbetet med regionala tillväxtfrågor 2011–2013 – 
Arkivens värden och mervärden – lyfter fram arkivsektorn, kulturen och 
kulturarvet i sin egen kraft, men också som metod för att uppnå t.ex. 
innovationskraft, tjänste- och produktutveckling, livslångt lärande och social 
inkludering.4 

Utgångspunkter för strategin 
De regionala utvecklingsstrategierna saknar, med några få undantag, direkta 
skrivningar och prioriteringar inom Riksarkivets särskilda 
kompetensområden. De flesta regioner har skrivningar om kulturarvet som 

 
1 Regeringsbeslut N2014/2501/RT 
2 Bilaga till beslut I 10 vid regeringssammanträde den 28 maj 2014, N2014/2502/RT 
3 Riksarkivets regleringsbrev för 2013 och 2014 samt Riksarkivets ärende RA 04-2013/3051 
4 Riksarkivets ärende RA 04-2010/5909 
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resurs för regional tillväxt, men då avser man, i princip uteslutande, 
kulturmiljöer och besöksmål och inte de värden som arkiven representerar. 
 
Det bärande i Riksarkivets strategi blir därför att tydliggöra vad arkivsektorn 
kan tillföra. Genom direkta kontakter med de regionalt utvecklingsansvariga 
aktörerna vill Riksarkivet peka ut möjliga mervärden och samarbetsområden, 
med utgångspunkt i de regionala utvecklingsplanerna. Erfarenheter från 
arbetet med handlingsplanen för de kulturella och kreativa näringarna visar 
att det också finns vinster i att söka samarbete mellan de regionalt 
utvecklingsansvariga och de regionalt kulturansvariga aktörerna och peka på 
möjliga synergier. 

Riksarkivets mål och prioriteringar 
Förutom den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft 
2014–2020 har Riksarkivet beaktat partnerskapsöverenskommelsen5 i sina 
mål och prioriteringar. 

Strategiska mål 

Externt 

 Att synliggöra och utveckla arkivens användbarhet som en resurs för 
regional tillväxt. 

 Att göra det möjligt för olika aktörer att vidareförädla och utveckla nya 
innovativa tjänster, genom att skapa fri tillgång till den nätbaserade 
informationen. 

 Att lyfta fram arkivsektorn och kulturarvet som en motor i tillväxt och 
utveckling i ett kunskapssamhälle och som resurs och inspiration till 
företagande och utveckling av nya produkter. 

 Att vidareutveckla existerande samarbeten. 
 Att etablera fler regionala samarbeten. 
 Att effekten och utväxlingen av projekt och samverkan ska öka. 
 Att kunskapen hos berörda aktörer i regionerna om vilken roll arkiven 

och kulturarvet kan ha för andra samhällsområden ska öka. 
 Att Riksarkivet ska framstå som en naturlig samarbetspartner i det 

regionala tillväxtarbetet. 

Internt 

 Att kunskapen internt, inom Riksarkivet, om det regionala tillväxtarbetet 
ska öka. 

Prioriteringar 

Externt 

 Insatser kopplade till regional tillväxt i linje med den nationella strategin 
för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra 
kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 – 20156.  

 
5 http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/05/86/15e0beb7.pdf 
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 Delta i regionala initiativ som syftar till att säkerställa och bevara det 
skrivna kulturarvet både analogt och digitalt. 

 Stöd till regionala initiativ där kulturarvet används som inspiration för att 
stärka varumärken och för produktutveckling. 

 Insatser där kulturarvet har en roll i att skapa tillväxt, välfärd, hälsa och 
social inkludering. 

Internt 

 Internt, inom Riksarkivet, ska de regionala utvecklingsstrategierna och 
regionala prioriteringarna beaktas i den årliga verksamhetsplaneringen. 

Samverkan och dialog 

Regionalt utvecklingsansvariga aktörer 

 Riksarkivet ska utnyttja sin regionala närvaro för att etablera en dialog 
med de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna med utgångspunkt i 
varje regions strategier och prioriteringar. 

 Riksarkivet ska lära av de erfarenheter och den kunskap som finns hos de 
regionala aktörerna. 

 Riksarkivet ska, under programperioden, fortsätta att bygga upp 
kunskapen om den regionala utvecklingen och de regionala 
prioriteringarna, genom att kartlägga de regionala 
utvecklingsstrategierna, de regionala kulturplanerna och andra regionala 
styrdokument med bäring på Riksarkivets kompetensområden. 

 Riksarkivet ska påtala möjliga synergier mellan de regionala 
utvecklingsstrategierna, de regionala kulturplanerna och andra regionala 
styrdokument för att tydliggöra möjliga samarbetsområden och 
eventuella finansieringsmöjligheter. 

Andra nationella myndigheter och flernivåsamverkan 

 Riksarkivet avser att vidareutveckla det redan etablerade samarbetet med 
de andra kulturmyndigheterna. 

 Riksarkivet avser att använda de plattformar som Tillväxtverket skapar 
genom sitt uppdrag att bistå myndigheterna i erfarenhetsutbytet mellan 
de centrala myndigheterna och mellan myndigheterna och de regionalt 
utvecklingsansvariga aktörerna. Riksarkivet efterlyser forum för 
samverkan där kulturens och kulturarvets betydelse för andra 
samhällsområden kan belysas på olika sätt och i synnerhet i de regioner 
där ansvaret för den regionala utvecklingsplanen och för den regionala 
kulturplanen ligger hos olika aktörer 

Om Riksarkivet 

Uppdrag och mål 

Riksarkivet är landets största kulturmyndighet och fungerar både som 
kulturarvsinstitution och förvaltningsmyndighet med överinseende över den 

 
6 Ku11.015 Digit@lt kulturarv 
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offentliga sektorns arkiv- och dokumenthantering. Huvuduppdraget är att 
säkerställa samhällets behov av en långsiktig informationsförsörjning som 
garanterar bevarande, innehåll, sammanhang och äkthet. 
 
Det viktigaste målet är en ökad användning av arkiven. Användbarheten ska 
förbättras genom modern teknik, ett pedagogiskt förhållningssätt och 
kreativa partnerskap. Tillgången till arkivens innehåll ska vara säker, enkel 
och snabb. Den digitala informationen ska kunna tillhandahålls kostnadsfritt 
via Internet, Riksarkivet ska stödja och uppmuntra vidareutnyttjande och 
förädling. 
 
Övriga mål är; att vara en strategisk resurs för den offentliga förvaltningen i 
frågor om informationshantering och att bidra till en god 
offentlighetsstruktur hos myndigheterna; att har en bred överblick över 
arkivverksamheten och ett utvecklat samarbete med aktörer inom alla 
samhällssektorer nationellt och internationellt; att ha en roll som nationell 
och regional basresurs för kultur, forskning och kunskapsutveckling och vara 
en viktig del av forskningens infrastruktur; att kostnadseffektivt och 
rationellt bevara och vårda arkiven så att innehåll och sammanhang säkras 
över tid oavsett informationens medium, samt; genom processtänkande och 
digitalt stöd ha en kostnadseffektiv och serviceinriktad handläggning. 

Samlade erfarenheter och kompetens 

Inom Riksarkivet finns en mångfald av kompetenser, både på 
kulturarvsområdet och inom förvaltningsutvecklingen. Personalens 
kärnkompetens är förmågan att söka reda på, bedöma och tillhandahålla 
information ur omfattande och svåröverskådliga arkiv. De äldsta 
handlingarna i arkiven är medeltida och de yngsta är samtida – en del 
analoga och andra digitala. Det finns spetskompetenser inom bl.a. utveckling 
av metoder för långsiktigt bevarande av och hållbar tillgänglighet till digitalt 
lagrad information; rationell och kostnadseffektiv digitalisering och 
indexering av kulturarvet; att främja ett levande kulturarv som bevaras, 
används och utvecklas; samhällets minnesapparat och minnespolitik; 
utvecklingsarbete för bevarande och återanvändning av information, och; 
inom kulturarvspedagogik. Riksarkivet har också en bred kontaktyta mot 
olika målgrupper, som skolor, universitet, näringsliv och kulturinstitutioner. 
 
Det nationella Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande 
och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet, Digisam, är placerat hos 
Riksarkivet. Digisam arbetar bl.a. med kompetensuppbyggnad och 
kunskapsinhämtning om digitalisering vid myndigheter inom 
kulturarvsområdet. 

Regional närvaro 

Riksarkivet har, genom de sju landsarkiven i Lund, Göteborg, Vadstena, 
Visby, Uppsala, Härnösand och Östersund en betydande regional närvaro. 
Enligt Riksarkivets arbetsordning är ansvaret för att utveckla myndighetens 
kulturpolitiska roll decentraliserat. Det innebär att landsarkiven företräder 
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myndigheten inom sina respektive arkivdistrikt i det regionala tillväxtarbetet. 
Genom förordningen (2013:791) om särskilda arkivuppgifter för vissa 
kommunala arkivmyndigheter och genom avtal med Riksarkivet har 
Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv ansvar för 
viss landsarkivverksamhet. Inom Riksarkivet finns också Svensk 
Arkivinformation (SVAR) i Ramsele och Mediakonverteringscentrum 
(MKC) i Fränsta. SVAR har i uppgift att tillgängliggöra arkivmaterial för 
forskningsändamål och undervisning, bland annat genom digitalisering och 
tjänster för elektronisk tillgång. MKC är en nationell resurs för digitalisering 
av kulturarvsmaterial i stordrift för myndigheter och andra offentliga 
organisationer. 

Medverkan i det regionala tillväxtarbetet 

Under förra programperioden 2007-2013 har det funnits många projekt inom 
olika områden med anknytning till arkivväsendet:7 
 Projekt för att tillgängliggöra arkiv och andra samlingar – ordna, 

förteckna och digitalisera 
 Projekt med fokus på kulturarvspedagogik och kulturarvets möjligheter 

att bidra till högre livskvalitet och integration; marknadsföring, history 
marketing, storytelling; att stärka varumärken 

 Utvecklingsprojekt – digitalisering, digitalt bevarande och återsökning av 
information 

 Kompetensutvecklingsprojekt 
 
Riksarkivet har deltagit i flera projekt, särskilt i Mellersta Norrland, där det 
finns en tydlig profil mot kulturarvspedagogik (Jämtland) och digitalisering 
av kulturarvet (Västernorrland). Några exempel är utvecklingsarbete för 
bevarande och återanvändning av arkivinformation, skanning och indexering 
av handlingar, kulturarvspedagogiska mötesplatser och arkivinformation som 
resurs för att inspirera till företagande, nya produkter och marknadsföring. 
 
Inom ramen för handlingsplanen för de kulturella och kreativa näringarna har 
Riksarkivet, tillsammans med Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet, 
Nationalmuseum och Tillväxtverket samverkat med länsstyrelserna i 
Kronobergs och Kalmar län i det s.k. Glasrikesuppdraget för att bevara, 
utveckla och tillgängliggöra Glasrikets industriella kulturarv. Fysisk och 
digital tillgänglighet, till de svenska glasarkiven, samlingarna och 
kulturmiljöerna bedöms vara ett viktigt verktyg för framtida entreprenörskap 
och tillväxt i regionen. 
 
Inför programperioden 2014–2020 har Riksarkivet lämnat synpunkter på 
flera regionala operativa program och tecknat ett avtal med Östra 
Mellansverige om långsiktig samverkan för regional utveckling. Riksarkivet 

 
7 Se Kulturmyndigheternas rapporter Redovisning av projekt med kulturanknytning i EU:s 
strukturfondsprogram http://www.kulturradet.se/sv/EU_Kulturprogram/Kultur-inom-
EU/Strukturfonder/ 
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har också nyligen tecknat ett avtal om samverkan med kulturnämnden i 
Västra Götalandsregionen. 

En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 
2014–20208 
Utgångspunkten för den nationella strategin är att den ska bidra till att uppnå 
målet med den regionala tillväxtpolitiken ”Utvecklingskraft i alla delar av 
landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft”. Strategin har följande 
prioriteringar: 
 Innovation, företagande och entreprenörskap 
 Attraktiva miljöer 
 Kompetensförsörjning 
 Internationellt och gränsöverskridande samarbete 

Riksarkivets kopplingar till prioriteringarna 

Riksarkivets många olika kompetensområden och diversifierade verksamhet 
gör att det finns kopplingar till alla prioriteringar i den nationella strategin. 

Innovation, företagande och entreprenörskap 

Innovation är viktigt för att stärka regioners förnyelseförmåga och 
näringslivets konkurrenskraft. Arkiven och kulturarvet kan tjäna som 
inspiration och motor i tillväxt och utveckling och vara en viktig resurs och 
inspiration till företagande och produktutveckling och för att stärka 
varumärken. Även utveckling av teknik, metoder och system för 
kostnadseffektiv massdigitalisering ligger inom Riksarkivets 
kompetensområde. 

Attraktiva miljöer 

Utvecklingen av offentlig sektor, även lokalt, är beroende av projekt där 
digitala tjänster bidrar till hållbar tillväxt, social välfärd och en bättre miljö. 
Öppen och standardiserad tillgång till information och öppna data bidrar 
både till kvaliteten och effektiviteten inom offentlig sektor och till 
innovation och företagande. Många kommuner och landsting saknar 
förutsättningarna att själva driva detta utvecklingsarbete. Riksarkivet har 
förvaltningsansvaret för de förvaltningsgemensamma specifikationerna 
(allmänt kallade FGS:er) för e-arkiv och e-diarium. FGS:er specificerar 
metadatakraven för märkning och paketering av information. FGS:erna 
möjliggör och säkrar därför den långsiktiga informationsförsörjningen. Målet 
är att det ska vara enkelt att återsöka, återanvända och arkivera information 
hos offentliga organ oavsett var och hur informationen lagras. Enhetlighet 
kan bara uppnås genom att alla använder FGS:er i sin utveckling och sin 
upphandling av e-tjänster. Användningen av FGS:er kan bidra till 
måluppfyllelsen inom i princip alla övriga tematiska mål. 

 
8 Regeringen har aviserat att man avser att återkomma med en ny Nationell strategi för 
regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020, och att rubriken för prioriteringen 
Innovation, företagande och entreprenörskap kommer att ändras till Innovation och 
företagande. 
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I strategin lyfts kulturen och kulturarvet fram som en kraft i samhället som 
bidrar till kreativitet, utveckling och förnyelse. Kultur och fritid värderas 
högt i en attraktiv livsmiljö och bidrar både till individernas utveckling och 
regioners hållbara tillväxt, utveckling, sysselsättning, och konkurrenskraft. 
Arkivsektorn kan bidra som innehållsleverantörer (content providers) i en 
rad sammanhang med bäring på kulturella och kreativa näringar; litterära 
framställningar, programinnehåll för (dokumentär)film, radio, tv, 
dataspelsutveckling och utställningar, m.m. Idag finns en allt större 
efterfrågan på produkter och upplevelser med tradition, äkthet och lokal 
förankring. Hit hör också produkter och tjänster som tillmötesgår intresset 
för ex. person- och lokalhistoria. 

Kompetensförsörjning 

Tillgången till kunskap och kompetens i bred bemärkelse utgör en 
konkurrensfördel för regionerna. Arkiven kan bidra genom att de utgör en 
viktig del av kunskapsbasen för utbildningens, forskningens och det 
livslånga lärandets infrastruktur. De utgör också en bas för folkbildningen, 
som bidrar till att människor kan ta sig ur utanförskap och nå delaktighet, 
egenmakt, kompetens och arbete. Riksarkivet har spetskompetens inom 
kulturarvspedagogik, som handlar om att lära sig om, men framför allt 
genom kulturarvet. Kulturarvspedagogiken har visat sig framgångsrik bl.a. i 
arbetet med att inkludera grupper som står långt utanför arbetsmarknaden 
och för människor som aldrig har fått möjligheten att ta sig in på 
arbetsmarknaden och som riskerar ett långvarigt utanförskap. 

Internationellt och gränsöverskridande samarbete 

Riksarkivet har erfarenhet av internationella projekt och en bred 
internationell kontaktyta inom sitt kompetensområde, både i Norden, i EU 
och i resten av världen. 

Partnerskapsöverenskommelsen 2014–2020 
Partnerskapsöverenskommelsen beskriver Sveriges prioriteringar inom 
ramen för de Europeiska struktur- och investeringsfonderna för 
programperioden, dvs. Europeiska regionalfonden, Europeiska socialfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- 
och fiskerifonden. Den syftar till att nå ett mer effektivt program-
genomförande och ett bättre utfall av insatserna. Sveriges övergripande 
prioriteringar och tematiska mål är starkt kopplade till EU 2020-målen om 
smart, hållbar och inkluderande tillväxt. 

Prioriteringar 

 Främja konkurrenskraft, kunskap och innovation. 
 Förstärka hållbart och effektivt nyttjande av resurser för en hållbar 

tillväxt. 
 Öka sysselsättningen, främja anställbarhet och förbättra tillgängligheten 

till arbetsmarknaden. 
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Tematiska mål 

1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 
2. Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och 

kommunikationsteknik 
3. Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag 
4. Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer 
5. Främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med 

klimatförändringar 
6. Skydda miljön samt främja en hållbar användning av resurser 
7. Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig 

nätinfrastruktur 
8. Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet 
9. Främja social inkludering och bekämpa fattigdomen 
10. Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande 
 
De tematiska målen 1, 2 och 3 kopplar till prioriteringen att främja 
konkurrenskraft, kunskap och innovation. De tematiska målen 4, 5 och 6 
kopplar till prioriteringen att förstärka hållbart och effektivt nyttjande av 
resurser för en hållbar tillväxt. De tematiska målen 8, 9 och 10 kopplar till 
prioriteringen att öka sysselsättningen, främja anställbarheten och förbättra 
tillgängligheten till arbetsmarknaden. Det tematiska målet 7 kan kopplas till 
alla tre prioriteringarna och den lokalt ledda utvecklingen sorterar under de 
tematiska målen 8 och 9 men bidrar till måluppfyllelse inom alla 
prioriteringar. 

Riksarkivets kopplingar till de tematiska målen 

Arkivsektorn, kulturen och kulturarvet har en roll att spela i alla de tre 
prioriteringarna: smart tillväxt, hållbar tillväxt och inkluderande tillväxt. 
Kopplingen är tydlig i Regionalfonden, Socialfonden och 
Landsbygdsfonden, men svagare i Havs- och fiskerifonden. 

Mål 1. Stärkt forskning, teknisk utveckling och innovation 

Det finns ett behov av att utveckla teknik, metoder och system för 
kostnadseffektiv massdigitalisering och att hitta effektivare metoder för 
bildigenkänning och 3d-skanning, för att stärka den innovativa 
affärsutvecklingen. Riksarkivet ligger i framkant inom digitalisering av 
kulturarvsmaterial i stordrift och kan bidra med viktiga kunskaper. 

Mål 2. Öka tillgången till användningen av och kvaliteten på IT-teknik 

Riksarkivet vill lyfta fram arkivens, kulturens och kulturarvets roll i hur 
attraktiv en plats upplevs för dem som bor där och för dem som besöker den. 
Genom tillgång till IT-infrastrukturen kan man dels ta del av den 
distansoberoende kulturen och kulturarvet, såsom digital bio eller möjlighet 
att släktforska på nätet, dels själv vara medskapande. 

Mål 3. Öka konkurrenskraften för små och medelstora företag 

Riksarkivet vill tydliggöra den roll som kulturen och kulturarvet har som 
inspiration och motor i tillväxt och utveckling. Kulturarvet är en viktig resurs 
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och inspiration till företagande och produktutveckling och för att stärka 
varumärken, bl.a. genom att använda kulturarvet i marknadsföring, s.k. 
history marketing. 

Mål 8. Främja sysselsättning och stödja arbetstagarnas rörlighet 

Det levande kulturlivet är en viktig förutsättning för en livskraftig landsbygd. 
De kulturvärden som finns kan ha en utvecklingspotential för att skapa 
tillväxt och sysselsättning i t.ex. besöksnäringen eller inom de kulturella och 
kreativa näringarna. Riksarkivet vill också framhålla det aktiva kulturlivets 
roll för livskvalitet och huruvida en plats upplevs som attraktiv för att bosätta 
sig på och hur det främjar arbetstagarnas rörlighet. 

Mål 9. och Mål 10. Främja social inkludering och bekämpa fattigdom samt Investera 
i utbildning, färdigheter och livslångt lärande 

Arkiven, kulturen och kulturarvet har en viktig roll att spela som metod för 
social inkludering. Det gäller för alla medborgare, men inte minst för unga, 
utrikes födda och minoriteter samt för en aktiv ålderdom. Riksarkivet vill 
gärna se insatser som riktar sig till personer som befinner sig i, eller riskerar 
att hamna i, utanförskap och där arkivsektorn kan stå för innehållet. Under 
programperioden 2007–2014 genomfördes flera lyckade projekt med arkiv, 
kultur och kulturarvspedagogik som huvudsaklig metod. Riksarkivet ser 
gärna en fortsatt utveckling fram till 2020, och gärna i tätare samarbete med 
kommuner och andra myndigheter som t.ex. Arbetsförmedlingen eller 
Försäkringskassan. Arkiven är också en del av kunskapsbasen för 
utbildningens, forskningens och det livslånga lärandets infrastruktur. 

Mål med svagare koppling till Riksarkivets verksamhetsområde 

Mål 4, 5, 6 och 7: Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla 
sektorer; Främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband 
med klimatförändringar; Skydda miljön samt främja en hållbar användning 
av resurser; Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig 
nätinfrastruktur. 
 
Dessa mål är de som har svagast koppling till arkivsektorn, kultur och 
kulturarv. Riksarkivet vill ändå understryka att det kan uppstå viktiga 
synergier mellan dessa mål och arkivsektorn, kulturen och kulturarvet. 
Behovet av bredband eller andra infrastruktursatsningar kan t.ex. vara styrt 
av kulturrelaterade önskemål från besöksnäringen eller kulturella och 
kreativa klusterbildningar. Omvänt skapar också den stärkta infrastrukturen 
möjligheter för hållbar tillväxt, t.ex. genom att främja en effektiviserad, 
tillförlitlig och långsiktig digital informationsförvaltning. 
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