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Återrapportering enligt regleringsbrev - Tillgång till Riksarkivets 
nätbaserade information 
 
Riksarkivet har, i enlighet med sitt uppdrag enligt regleringsbrevet för 2012, utrett 
möjligheten att inom sina fastställda ekonomiska ramar ta bort abonnemangsavgiften 
och skapa fri tillgång till den nätbaserade informationen vid enheten Svensk 
arkivinformation (SVAR). Utredningen bifogas. 

Ett fullständigt borttagande av abonnemangsavgifterna skulle medföra ett årligt 
intäktsbortfall om cirka 12 miljoner kronor. Ett bortfall i denna storleksordning kan 
inte hanteras inom Riksarkivets fastställda ekonomiska ramar utan att vitala delar av 
myndighetens verksamhet drabbas. 

Riksarkivet föreslår, i enlighet med den bifogade utredningen, att 
abonnemangsavgifterna för den nätbaserade informationen vid SVAR tas bort för 
folkbiblioteken och utbildningsväsendet. Detta skulle medföra en årlig ekonomisk 
belastning på 1–2 miljoner kronor. Riksarkivets bedömning är att ett sådant bortfall 
kan hanteras genom rationaliseringsåtgärder och genom att fler medborgare görs 
intresserade av att använda myndighetens avgiftsbelagda tjänster.  

Borttagande av abonnemangsavgifter förutsätter en ändring av Riksarkivets 
instruktion 32 §.  
 
Riksarkivet ska enligt sin instruktion tillgängliggöra arkiven för forskningsändamål 
och annat utnyttjande, bland annat genom digitalisering och tjänster för elektronisk 
tillgång. Riksarkivet vill därför understryka att det långsiktiga målet bör vara att slopa 
abonnemangsavgiften för samtliga användare. Vår vision är att hävda allas rätt till det 
gemensamma kulturarvet genom att göra arkiven mera tillgängliga. Den digitala 
informationen bör tillhandahållas kostnadsfritt som öppen data via internet. 
Vidareutnyttjande och förädling av informationen ska stödjas och uppmuntras. 
Riksarkivet hoppas få de ekonomiska möjligheterna att verka i denna riktning. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av riksarkivarien Björn Jordell efter föredragning av 
arkivrådet Björn Asker.  
 
 
  
 
Björn Jordell                 
 
 

Björn Asker 
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Tillgång till Riksarkivets nätbaserade information 

Sammanfattning 
Regeringen har i regleringsbrevet för 2012 uppdragit åt Riksarkivet att utreda möjligheten att 
inom sina fastställda ekonomiska ramar ta bort abonnemangsavgiften och skapa fri tillgång 
till den nätbaserade informationen vid enheten Svensk arkivinformation (SVAR).  

Ett fullständigt borttagande av abonnemangsavgifterna skulle medföra ett årligt 
intäktsbortfall om cirka 12 miljoner kronor. Ett bortfall i denna storleksordning kan enligt 
arbetsgruppens mening inte hanteras inom Riksarkivets fastställda ekonomiska ramar utan att 
vitala delar av myndighetens verksamhet drabbas. 

Mot denna bakgrund föreslår arbetsgruppen att abonnemangsavgifterna för den 
nätbaserade informationen vid SVAR tas bort för folkbibliotek, skolor samt universitet och 
högskolor. Bibliotekslagens stadgande att alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek 
säkrar allmänhetens tillgång till denna information. Genom att abonnemangsfriheten vidgas 
till att omfatta även utbildningsväsendet stärker Riksarkivet forskningens och utbildningens 
infrastruktur på alla nivåer. Borttagandet av abonnemangsavgifter förutsätter en ändring av 
Riksarkivets instruktion 32 §.  

Den föreslagna abonnemangsfriheten skulle medföra en årlig ekonomisk belastning på 1–
2 miljoner kronor. Arbetsgruppens bedömning är att denna belastning kan uppvägas genom 
rationaliseringsåtgärder samt genom att fler medborgare blir medvetna om informationens 
värde och därigenom intresserade av att utnyttja Riksarkivets avgiftsbelagda tjänster.  

Arbetsgruppen konstaterar att EU-kommissionen rekommenderar medlemsländerna att 
öka den fria tillgången via internet till kulturarvsmaterial men att några bindande föreskrifter 
inte finns. Inte heller är Sverige det enda land inom EU där tillgången till nätbaserad 
kulturarvsinformation är avgiftsbelagd.  

För användningen av Riksarkivets nätbaserade information i kommersiellt syfte är den 
föreslagna satsningen framförallt av indirekt värde. En ökad kännedom hos allmänheten om 
nätbaserad arkivinformation kan antas stimulera marknaden för aktörer på området. En 
kommersiell användning av de digitala bilderna kräver dock tillgång till dessa i andra format 
än det som används vid SVARs publicering. Den måste regleras genom avtal mellan 
myndigheten och de kommersiella aktörerna.  

Bakgrund 
Riksarkivet har i budgetunderlaget för åren 2012–2014 aktualiserat frågan om fri tillgång till 
den nätbaserade arkivinformation som myndigheten tillhandahåller. Regeringen har därefter i 
regleringsbrevet för budgetåret 2012 uppdragit åt Riksarkivet att utreda möjligheten att inom 
sina fastställda ekonomiska ramar ta bort abonnemangsavgiften och skapa fri tillgång till den 
nätbaserade informationen vid enheten Svensk arkivinformation (SVAR). Riksarkivet ska 
redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 2 juni 2012. 

En arbetsgrupp bestående av arkivrådet Björn Asker (ordförande), direktören vid SVAR 
Anders Nordström, förste arkivarien Martin Bjersby, chefsjuristen Efwa Westre Stövander 
och ekonomichefen Tony Szabo tillsattes av riksarkivarien den 10 februari 2012 för att utreda 
frågan och senast den 16 maj redovisa en rapport. Denna ska behandla 
 

 SVARs nuvarande verksamhetsmodell och dess bakgrund 
 Regleringen av SVARs uttag av avgifter  
 Tillgången till nätbaserad arkivinformation inom Europeiska unionen 
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 Riksarkivets möjligheter att finansiera ett frisläppande av informationen inom 
befintliga ekonomiska ramar 

 Övriga konsekvenser av ett frisläppande av informationen för Riksarkivet/SVAR  
 Konsekvenserna av ett frisläppande av informationen för användarna 
 Konsekvenserna av ett frisläppande av informationen för andra aktörer 

 
Arbetsgruppen har sammanträtt den 21 februari, 20 mars och 23 april 2012. 

Rättsliga förutsättningar 
Tillgång till myndigheternas allmänna handlingar är en viktig rättssäkerhetsgaranti och en 
demokratifråga. Principerna för denna tillgång är fastställda i tryckfrihetsförordningen (TF) 
och regeringsformen (RF). Andra regler som berör frågan finns framförallt i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400), upphovsrättslagen (1960:729), personuppgiftslagen (1998:204) 
och arkivlagen (1990:782). Dessa regler ska tillämpas oavsett hur arkivinformationen 
tillhandahålls. Det har ingen rättslig betydelse om det som tillhandahålls är kostnadsfritt eller 
inte, på annat sätt än att likabehandlingsprincipen måste iakttas (RF 1 kap. 9 §). Denna 
innebär att arkivinformationen ska vara tillgänglig på lika villkor för den ena medborgaren 
som för den andra.  

Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 
utgår från EU-kommissionens så kallade PSI-direktiv (2003/98/EG) och syftar till att främja 
utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av 
handlingar som tillhandahålls av myndigheter. Den inverkar inte på rätten att ta del av 
allmänna handlingar men innehåller villkor för vidareutnyttjandet av dem. Lagen gäller dock 
inte handlingar hos bibliotek, museer och arkiv, och inte heller handlingar som en myndighet 
tillhandahåller i sin affärsverksamhet. I december 2011 framlade kommissionen ett förslag till 
ändring av direktivet, vilket bland annat innebär att tillämpningsområdet vidgas till bibliotek, 
museer och arkiv. Sådana institutioner ska dock, enligt förslaget, fortfarande få ta ut avgifter 
som överskrider marginalkostnaderna för vidareutnyttjande av de handlingar som de innehar. 
Arbetsgruppen konstaterar att förslaget mött motstånd bland de europeiska 
kulturinstitutionerna och att ett eventuellt genomförande knappast är aktuellt inom 
överskådlig tid. Arbetsgruppen har beaktat såväl 2010 års lag som kommissionens förslag 
men de har inte inverkat på våra förslag. 

Ett förslag till ändring i Riksarkivets instruktion behandlas nedan i sitt sammanhang. 

SVARs nuvarande verksamhetsmodell och dess bakgrund 
Landsarkivet i Härnösand etablerade 1978 en registreringsbas i Ramsele med uppgift att 
registrera arkivhandlingar. Ett annat syfte var att skapa sysselsättning. Finansiärer var 
länsarbetsnämnden, kommunen och länsstyrelsen i Västernorrlands län.  

Ungefär samtidigt utreddes landsarkivens betungande arbetssituation, som bottnade i ett 
starkt ökat besökstryck från släktforskarnas sida sedan kyrkböckerna från senare hälften av 
1800-talet inlevererats från pastorsämbetena. Liknande problem konstaterades på biblioteken. 
För att underlätta för släkt- och hembygdsforskare hade nämligen folkbiblioteken införskaffat 
kopior av mikrofilm av kyrkobokföringsmaterial och ställde dessa till allmänhetens 
förfogande. Möjligheten att släkt- och hembygdsforska med hjälp av mikrofilm på bibliotek 
blev särskilt värdefull för dem som var bosatta på långt avstånd från de landsarkiv där 
originalmaterialet förvarades. För biblioteken innebar släktforskarnas tillströmning att 
anspråken på deras tjänster tilltog i oanad grad.  

Mot denna bakgrund lanserades idén att inrätta ett svenskt genealogiskt centum i Ramsele 
med mormonernas forskningsinstitution Family History Library i Salt Lake City som förebild. 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län begärde hos regeringen att få inrätta en ”mikrofichebank 
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för Sverige” i Ramsele. Målet var att med Umeå universitet som huvudman starta en 
konvertering av mikrofilm till det nya forskningsmediet mikrofiche (mikrokort) samt upprätta 
nödvändiga register för användningen. Lärosätets intresse låg i att bygga upp ett 
forskningsarkiv med mikrokort i Umeå för att kompensera för avståndet till landsarkivet i 
Härnösand. Arbetet skulle också underlätta för släkt- och hembygdsforskningen genom 
försäljning av mikrokort samt genom utlån av kort genom folkbiblioteken. Ett tredje syfte var 
att främja det långsiktiga bevarandet av kyrkobokföringsmaterialet, som hotades av stark 
förslitning. 

Verksamheten startades i Ramsele den 1 april 1982. SVAR skulle vara självfinansierande, 
och när regeringen endast anslog cirka 0,5 miljoner kronor till verksamheten bidrog 
länsstyrelsen ekonomiskt. Riksarkivet övertog huvudmannaskapet från Umeå universitet 
1984.  

SVAR kom att försörja alla landets folkbibliotek med fjärrlån av mikrokort. 
Verksamheten skulle drivas på kommersiella grunder, vilket ledde till klagomål om höga 
kostnader från olika användargrupper. Att forskaren skulle betala sina kortkopior uppfattades 
som en form av avgiftsbeläggning av biblioteksverksamhet. Vissa bibliotek kom att 
subventionera lånekostnaden vilket ledde till att forskarna fick betala olika avgifter beroende 
på vilket bibliotek de anlitade. För att mikrofilma folkbokföringshandlingar från perioden 
1895–1991 etablerade SVAR efterhand en omfattande egen filmning på flera orter i Norrland. 

I takt med den allmänna teknikutvecklingen har forskarna i allt mindre grad efterfrågat 
mikrokort och i allt högre grad digitala bilder som distribueras via nätet. Mellan åren 2002 
och 2004 drevs därför projektet ”Det skrivna kulturarvet som resurs för utbildning och 
forskning”, vilket delfinansierades av EU, för att ställa om SVARs personal och utrustning till 
produktion och distribution av digitaliserad arkivinformation. Mikrokortshanteringen är idag 
helt avvecklad till förmån för digitalt tillhandahållande via internet. 

Regleringen av SVARs uttag av avgifter 
SVARs uppdrag har sedan tillkomsten varit att framställa, registrera och distribuera kopior av 
arkivmaterial. Att verksamheten delvis skulle finansieras med avgifter har varit en given 
förutsättning. Därutöver har ett tidigare lönebidragsanslag omvandlats till förvaltningsanslag. 

Verksamheten vid enheten Svensk arkivinformation har reglerats i Riksarkivets 
instruktioner sedan 1984, då ett tillägg gjordes till 1977 års instruktion:  
 
6 a § Hos riksarkivet finns verksamheten Svensk arkivinformation. Inom ramen för denna verksamhet 
skall riksarkivet framställa kopior av arkivmaterial samt registrera och distribuera arkivinformation. 
Riksarkivet får ta betalt för det material och de tjänster som tillhandahålls genom verksamhetens 
försorg enligt grunder som föreskrivs av riksarkivet efter samråd med riksrevisionsverket. Förordning 
(1984:461). 
 
I den nu gällande instruktionen (2009:1593) finns följande föreskrifter: 
 
8 § Riksarkivet ska tillgängliggöra arkiven för forskningsändamål och annat utnyttjande, bl.a. genom 
digitalisering, tjänster för elektronisk tillgång och information om arkiven. 
 
32 § Riksarkivet ska ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning för  
[---] 
2. digitalt tillgängliggörande som sker vid enheten Svensk arkivinformation, 
[---] 
 
Regeringens ursprungliga föreskrift att Riksarkivet får ta betalt för SVARs tjänster har alltså 
ersatts av bestämmelsen att myndigheten ska ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning 
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för digitalt tillgängliggörande vid enheten. Borttagande av abonnemangsavgifter vid SVAR 
förutsätter därför en ändring av Riksarkivets instruktion. 

Tillgången till nätbaserad arkivinformation inom EU 
Europeana 
I en skrivelse till EU-kommissionens ordförande föreslog år 2005 ett antal europeiska stater 
att ett europeiskt ”digitalt bibliotek” borde skapas, i syfte att göra Europas digitaliserade 
kulturarv tillgängligt för den breda allmänheten. Detta initiativ ledde fram till att EU-
kommissionen satte igång projektet Europeana. Webbportalen Europeana innehåller idag 
länkar till mer än 23 miljoner digitala objekt – foto, text, video och ljud – från cirka 1500 
europeiska kulturarvsinstitutioner.  

Riksarkivet deltar aktivt i arbetet med att öka mängden information i Europeana. 
Webbportalen innehåller idag metadata om Riksarkivets samtliga publikt tillgängliga digitala 
bilder (cirka 130 000 digitaliserade volymer). Via länkar till www.svar.ra.se kan användaren, 
mot erläggande av abonnemangsavgift, ta del av det digitala materialet. Från och med 2012 
kommer Riksarkivet att kontinuerligt leverera metadata till Europeana för vårt digitala 
material via Europeiska Arkivportalen, som har växt fram inom det EU-finansierade projektet 
APEnet. Portalen vidareutvecklas nu inom projektet APEx. Målet är att Europeiska 
Arkivportalen ska bli den samlande kraften för alla Europas nationella, regionala och lokala 
arkiv samt den självklara aggregatorn för digitaliserat arkivmaterial till Europeana. 

En grundtanke inom Europeana har varit att det ingående digitala materialet i största 
möjliga grad ska vara tillgängligt utan avgifter för slutanvändaren. Något uttalat krav i den 
riktningen har dock aldrig funnits. Även om merparten av Europeanas innehåll är fritt 
tillgängligt för slutanvändarna, finns flera exempel på andra europeiska kulturarvsinstitutioner 
som vid sidan av Riksarkivet tar ut någon form av avgift för att åtkomst till det digitaliserade 
materialet. Under beteckningen SCRAN samverkar ett stort antal skotska arkiv och museer 
kring en avgiftsbelagd portal för digitaliserat material. Det brittiska riksarkivet, The National 
Archives, som ännu inte anslutit sig till Europeana, är ytterligare ett exempel på en offentlig, 
europeisk kulturinstitution som tar ut avgifter från slutanvändaren för att ta del av digitaliserat 
material. I Storbritannien baseras modellen på ett partnerskap mellan nationalarkivet och olika 
privata företag. De privata företagen utför själva digitaliseringen utan kostnad för 
nationalarkivet, men får i gengäld under ett antal år exklusiv rätt att kommersiellt utnyttja det 
digitaliserade arkivmaterialet.  
 
EU-kommissionens rekommendationer 
I dokumentet ”Kommissionens rekommendation om digitalisering av och tillgång via Internet 
till kulturellt material och digitalt bevarande” (2011-10-27), understryker EU-kommissionen 
att kulturarvsmaterial som digitaliserats med offentliga medel bör göras så brett tillgängligt 
som möjligt. Under rubriken ”Digitalisering och tillgång på nätet av offentligt material” 
rekommenderar kommissionen medlemsstaterna att förbättra tillgången till och användningen 
av digitaliserat offentligt kulturmaterial genom att 

 säkerställa att offentligt material fortfarande är offentligt också sedan det 
har digitaliserats 

 främja största möjliga tillgång till digitaliserat offentligt material samt största 
möjliga återanvändning av materialet både för kommersiella och ickekommersiella 
syften 

 vidta åtgärder för att begränsa användningen av synliga vattenmärken eller andra 
visuella skyddsåtgärder. 
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EU-kommissionen rekommenderar vidare medlemsländerna att bidra till en fortsatt utveckling 
av Europeana genom att bland annat 

 uppmuntra kulturinstitutioner, liksom förlag och andra upphovsrättsinnehavare, 
att göra sitt digitala material tillgängligt genom Europeana, och således hjälpa 
plattformen att ge direkt tillgång till 30 miljoner digitaliserade föremål till 
2015, inklusive två miljoner ljud- och bildupptagningar 

 ställa som villkor för all offentlig finansiering av framtida digitaliseringsprojekt att det 
digitaliserade materialet är tillgängligt genom Europeana 

 säkerställa en omfattande och gratis tillgång till existerande metadata 
(beskrivningar av digitala föremål) som producerats av kulturinstitutioner, för 
återanvändning genom tjänster som Europeana och för innovativa 
tillämpningar. 

 
Förutom punkterna ovan innehåller dokumentet ytterligare ett stort antal rekommendationer 
rörande olika aspekter på digitalisering av kulturarvsmaterial som medlemsländerna bör 
beakta (upphovsrätt, finansiering, bevarande med mera). När det gäller finansiering menar 
man bland annat att partnerskap mellan de privata och offentliga sektorerna samt privat 
sponsring av digitaliseringsprojekt bör uppmuntras. Det är dock, framhåller man, nödvändigt 
att i sådana offentlig-privata partnerskap fastställa tidsgränser för de privata företagens 
företräde till användningen av det digitaliserade materialet. 

Det bör nämnas att till grund för många av EU-kommissionens rekommendationer ligger 
en rapport 2011 från ”Le comité des sages” (ungefär De vises kommitté), en så kallad  
högnivågrupp med uppgift att se över digitaliseringen av Europas kulturarv. Gruppen bestod 
av tre högt uppsatta representanter för europeiska arkiv och bibliotek. I gruppens slutrapport 
”The new Renaissance” (2011) uppmanas EU:s medlemsstater att öka sina ansträngningar att 
publicera samlingar i alla bibliotek, arkiv och museer on-line för att göra Europas kultur mer 
lättillgänglig. Till skillnad från EU-kommissionens rekommendationer uttrycker Le comité 
des sages i sin rapport en uttalad viljeinriktning att offentliga kulturinstitutioner bör 
eftersträva att tillhandahålla digitaliserat icke upphovsrättsskyddat material utan kostnad för 
slutanvändaren. Om digitaliseringen skett med offentliga medel menar man att det digitala 
materialet självklart bör vara åtkomligt för alla utan kostnad. Av rapporten framgår att 
gruppen till och med övervägde att föreslå att kulturinstitutioner som tar ut avgifter från 
slutanvändarna av digitaliserat material borde avstängas från Europeana. I en diskussion av 
finansieringsproblematiken antyder emellertid gruppen en förståelse för att många offentliga 
kulturinstitutioner verkar i en pressad ekonomisk verklighet. Hellre än att ta betalt för den 
elektroniska tillgången till det digitaliserade materialet bör dock kulturinstitutionerna, menar 
Le comité des sages, överväga alternativa intäktskällor, till exempel sponsring och privata 
partnerskap.  

Det finns alltså inget uttalat krav från EU-kommissionens sida att europeiska offentliga 
kulturinstitutioner ska tillhandahålla digitaliserat kulturarvsmaterial utan kostnad för 
slutanvändaren. På en punkt är dock kommissionens rekommendationer i avgiftsfrågan 
tydliga och det gäller tillgången till metadata. Medlemsländerna ska ”säkerställa en 
omfattande och gratis tillgång till existerande metadata (beskrivningar av digitala föremål) 
som producerats av kulturinstitutioner, för återanvändning genom tjänster som Europeana och 
för innovativa tillämpningar”. Detta är helt i linje med det avtal, Europeana Data Exchange 
Agreement, som alla deltagande institutioner i Europeana måste underteckna för att få 
medverka i samarbetet. Ett nytt avtal togs fram under 2011. Den stora förändringen är att de 
medverkande institutionerna genom det nya avtalet avsäger sig alla upphovsrättsliga anspråk 
på levererat metadata, i enligt med licensieringsformen Creative Commons 1.0, och samtidigt 
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medger att metadata får återanvändas fritt av tredje part, även i kommersiella sammanhang. 
Riksarkivet har undertecknat det nya avtalet, som träder i kraft den 1 juli 2012. 

PSI-direktivet och EU-kommissionens förslag till ändringar av detta har behandlats ovan i 
avsnittet Rättsliga förutsättningar. 

Frisläppande av informationen inom befintliga ekonomiska ramar 
Den snabba digitaliseringen och tillgängliggörandet av arkivmaterialet via SVAR har hittills 
skett inom ramen för den avgiftsbelagda verksamheten. För användarna av 
arkivinformationen är det numera naturligt att vara med och finansiera en digitalisering av 
material som efterfrågas eftersom det underlättar den egna användningen. Därmed har det 
även skapats en marknad för kommersiella aktörer som investerar i digitalisering och 
tillgängliggörande. I framtiden bör det finnas möjligheter för Riksarkivet att samfinansiera 
produktion med olika aktörer där vardera parten får en bildkopia för sina respektive behov. 

SVAR erbjuder abonnemang från tre timmar upp till ett år för att tillgodose olika behov. 
Under år 2011 uppgick abonnemangsintäkterna till 11 930 tkr. Av dessa härrörde cirka 1000 
tkr från avgifter som erlagts av folkbibliotek, skolor samt universitet och högskolor. 

Ett fullständigt borttagande av abonnemangsavgifterna skulle alltså medföra ett 
intäktsbortfall om uppskattningsvis 12 miljoner kronor i dagens penningvärde. Ett bortfall i 
denna storleksordning kan enligt arbetsgruppens mening inte hanteras inom Riksarkivets 
fastställda ekonomiska ramar utan att vitala delar av myndighetens verksamhet drabbas. Om 
en sådan åtgärd skulle leda till att Riksarkivets fortsatta digitalisering och publicering av 
efterfrågad arkivinformation minskade eller upphörde skulle den dessutom uppfattas som en 
stark försämring av nätinformationens användare.  

Arbetsgruppens förslag är att abonnemangsavgifterna för den nätbaserade informationen 
vid SVAR tas bort för folkbibliotek, skolor samt universitet och högskolor. På grundval av 
bibliotekslagens (1996:1596) stadgande att varje kommun ska ha folkbibliotek och att alla 
medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek får  medborgarna därigenom fri och lika 
tillgång till arkivinformationen. Det bör understrykas att folkbiblioteken enligt lagen ”ska 
verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare” (2 §).  

Det ska också noteras att skollagen (2010:800) föreskriver att ”eleverna i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha 
tillgång till skolbibliotek” (2 kap. 36 §). Bestämmelsen kan uppfyllas antingen genom att 
skolan har eget bibliotek eller genom samarbete med ett kommunalt bibliotek. För 
förverkligandet av arbetsgruppens förslag är det i och för sig tillräckligt att skolan är försedd 
med uppkopplad dator, något som undantagslöst torde vara fallet. 

Förslaget innebär att den nätbaserade informationen ska vara fritt tillgänglig för alla 
medborgare på datorer i bibliotekets eller skolans lokaler. Det innebär däremot inte att 
användarna ska kunna logga in från valfri plats. En sådan möjlighet skulle sannolikt få samma 
ekonomiska konsekvenser som ett fullständigt borttagande av SVARs avgifter. 

Genom att abonnemangsfriheten vidgas till att omfatta även utbildningsväsendet stärker 
Riksarkivet forskningens och utbildningens infrastruktur på alla nivåer. Detta är väsentligt 
inte minst med tanke på skolans uppdrag i de nya ämnesplanerna att utveckla elevernas 
förmåga till källkritik och tolkning av historiska dokument.  

Den föreslagna abonnemangsfriheten för folkbibliotek och utbildningsväsende bedöms 
medföra ett årligt bortfall av intäkter vid SVAR på drygt 1 miljon kronor. Därtill ska läggas 
höjda driftkostnader för IT-verksamheten i samband med en ökad användning på bibliotek 
och skolor. Arbetsgruppen bedömer att dessa ekonomiska konsekvenser, det vill säga en 
belastning på uppskattningsvis 1–2 miljoner kronor, kan uppvägas genom 
rationaliseringsåtgärder och genom att fler medborgare blir medvetna om informationens 
värde och därigenom intresserade av att utnyttja avgiftsbelagda tjänster.  
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Folkbiblioteken har genom sitt mångåriga samarbete med SVAR, ursprungligen genom 
tillhandahållande av mikrokort, en gedigen erfarenhet av att förmedla arkivinformation till 
allmänheten. Denna förmedling har varit av oskattbart värde för Riksarkivet, vars enheter är 
förlagda till förhållandevis få orter i landet. Huvudbibliotek finns däremot på 283 platser och 
filialbibliotek på ytterligare 929. Integrerade med skolbibliotek är ytterligare 47 
huvudbibliotek och 464 filialer (2011). Arbetsgruppens bedömning är att det förslag som nu 
framläggs dels bidrar till en reell ökning av medborgarnas möjligheter att finna och använda 
arkivinformation, dels stärker ett fruktbart och beprövat samarbete inom kultursektorn.  

Konsekvenser vid ett frisläppande av informationen 
Konsekvenser för Riksarkivet 
De ekonomiska konsekvenserna för Riksarkivet av den nätbaserade informationens 
frisläppande har behandlats ovan. Konsekvenserna för verksamheten vid SVAR ska också 
beröras. SVARs tjänster har som framgått varit avgiftsbelagda och verksamheten därför 
inriktats på arkivmaterial som är av intresse för stora användargrupper, framförallt 
släktforskare. Intäkterna från verksamheten har investerats i produktion av efterfrågat 
arkivmaterial, vilket har ökat mängden tillgängliga digitala bilder. Av 45 miljoner digitala 
bilder som idag finns tillgängliga på Riksarkivets webbplats har SVAR publicerat 39 
miljoner. Motsvarade 87 procent av det digitala materialet är producerat inom ramen för 
SVARs avgiftsbelagda verksamhet. Det förslag till avskaffande av abonnemangsavgifterna 
för folkbibliotek och utbildningsväsende som ovan framlagts torde inte, enligt arbetsgruppens 
bedömning, inverka menligt på denna verksamhet.  
 
Konsekvenser för kommersiella aktörer 
Det är sannolikt att avgiftsbeläggningen av SVARs tjänster har bidragit till att stimulera 
marknaden för digitaliserad arkivinformation i Sverige. Någon sådan marknad finns inte i 
andra nordiska länder, där arkivens digitalisering och publicering finansieras med anslag. I 
Sverige verkar Ancestry.com, världens största kommersiella företag inom genealogi. Ancestry 
etablerade sig i Sverige genom att 2010 förvärva företaget Genline AB av svenska ägare. 
Köpeskillingen var 53 miljoner kronor. Genline hade åren dessförinnan, med Riksarkivets 
goda minne, digitaliserat mikrofilmerna över kyrkböcker fram till slutet av 1800-talet.  

Arkiv Digital är ett svenskt företag som grundades 2005. Företaget digitalfotograferar 
arkivmaterial från original i Riksarkivets forskarsalar. Materialet publiceras på webben och 
användare erbjuds tillgång via abonnemang. Såväl antalet kunder som företagets intäkter har 
de senaste åren ökat kraftigt. 

Ett borttagande av samtliga abonnemangsavgifter hos SVAR skulle med all sannolikhet 
inverka negativt på intäkterna för företag som på nätet tillhandahåller samma material som 
SVAR, eftersom användarna i första hand kan antas välja den tjänst som är gratis. De 
kommersiella aktörernas fortlevnad skulle bli helt beroende av en vidareförädling av 
nättjänsterna. 

Arbetsgruppens förslag om borttagande av abonnemangsavgifterna för folkbibliotek och 
utbildningsväsende kan däremot inte antas inverka menligt på de kommersiella aktörerna, lika 
lite som på SVARs eget tillhandahållande av digital arkivinformation till privatpersoner. 
Däremot kan det väntas leda till en ökad kännedom hos allmänheten om nätbaserad 
arkivinformation och därigenom ge stimulans åt marknaden för aktörer på området.  

Det är viktigt att påpeka att en kommersiell användning av digitala bilder av 
arkivhandlingar kräver att dessa är tillgängliga i andra format (jpg, tiff) än det som används 
vid SVARs publicering (DJVu). En sådan användning måste därför även fortsättningsvis 
regleras genom avtal mellan myndigheten och de kommersiella aktörerna. I ett 
innovationsperspektiv är utvecklingen av en konkurrensneutral affärsmodell för offentlig-
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privat samverkan mellan Riksarkivet och andra aktörer angelägen. Den har emellertid av 
arbetsgruppen bedömts ligga utanför det föreliggande uppdraget. 
 
Konsekvenser för användarna 
På senare år har knappast några klagomål framförts från användarnas sida mot att SVAR tar 
betalt för sina tjänster. Däremot upplever Riksarkivet ett starkt engagemang från användarnas 
sida när det gäller att vara med och påverka vilket arkivmaterial som SVAR digitaliserar och 
publicerar. Från släktforskarrörelsen har till arbetsgruppen framförts farhågor för att ett 
avskaffande av avgifterna skulle leda till minskad digitalisering och publicering. Glädjen över 
fri tillgång skulle då, menar man, snabbt övergå i stor besvikelse. 

Slutsatsen måste bli att den stora användargruppen idag, det vill säga enskilda släkt- och 
hembygdsforskare, är beredda att betala en rimlig avgift för att på ett enkelt och smidigt sätt 
kunna sitta hemma och forska i arkivmaterial. Det finns därför all anledning förmoda att 
arbetsgruppens förslag, som syftar till att säkerställa Riksarkivets möjligheter till fortsatt 
digitalisering och nätpublicering, står i samklang med önskemålen hos breda 
användargrupper. 
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