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Inledning
Riksarkivet bedriver en omfattande forsknings- och utveck-
lingsverksamhet (FoU-verksamhet). Denna verksamhet är en 
integrerad del av Riksarkivets uppdrag, som innebär ett särskilt 
ansvar för statens arkiv men också för arkivvården i landet. Det 
är ett långsiktigt mål att frigöra medel för externa sökande.

Från såväl regeringens som externa finansiärers sida ställs  
allt högre krav på kvalitetssäkring och intern samordning av 
myndigheternas forskning. Syftet med detta program är att bi-
dra till säkringen av FoU-verksamhetens kvalitet vid Riksar-
kivet.

Det övergripande begreppet forskning och utveckling (FoU) 
definieras av OECD i den så kallade Frascatimanualen som 
verksamhet på systematisk grundval för att öka mängden ve-
tande, inbegripet kunskap om människa, kultur och samhälle. 
Vidare ingår att utnyttja detta vetande för nya användningsom-
råden och för att åstadkomma nya och förbättrade produkter, 
system eller metoder. Frascatimanualen delar in forsknings-
verksamhet i grundforskning, tillämpad forskning och utveck-
lingsarbete:

• Grundforskning är att systematiskt och metodiskt söka efter 
ny kunskap och nya idéer utan någon bestämd tillämpning i 
sikte.

• Tillämpad forskning är att systematiskt och metodiskt söka 
efter ny kunskap och nya idéer med en bestämd tillämpning 
i sikte.

• Utvecklingsarbete är att systematiskt och metodiskt utnyttja 
forskningsresultat, vetenskaplig kunskap och nya idéer för att 
åstadkomma nya produkter, nya processer, nya system eller 
väsentliga förbättringar av redan existerande sådana.
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Som dåvarande Humanistisk-samhällsvetenskapliga forsk-
ningsrådet (HSFR) konstaterade år 2000 är gränserna mellan 
grundforskning, tillämpad forskning och utvecklingsarbete 
svåra att dra inom kulturområdet. Rådet drog slutsatsen att 
man inom sektorns forskning, det vill säga bland annat vid 
Riksarkivet, måste acceptera ett mycket vitt forskningsbegrepp.

FoU-verksamheten vid Riksarkivet
Riksarkivets FoU-verksamhet har stöd i myndighetens instruk-
tion (2009:1593) genom bestämmelserna att ”Riksarkivet ska 
särskilt verka för utveckling av metoder för framställning, be-
varande och tillgängliggörande av handlingar som ett led i för-
valtningsutvecklingen” (5 § 2 st.) och ”Riksarkivet ska särskilt 
verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan 
med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmed-
la kunskap inom sitt verksamhetsområde” (5 § 5 st.).

FoU-verksamheten bekostas på olika sätt. Myndighetens för-
valtningsanslag utgör finansieringen för enheterna Svenskt 
Diplomatarium och Svenskt biografiskt lexikon (SBL). Diplo-
matariet ger i skriftserien Svenskt Diplomatarium ut svenska 
medeltidsbrev medan enheten SBL redigerar och ger ut upp-
slagsverket Svenskt biografiskt lexikon. 

Det särskilda FoU-anslaget, som är skilt från förvaltningsan-
slaget, används bland annat för att finansiera medarbetare med 
särskilt uppdrag att analysera arkivbestånd och på denna 
grundval författa arkivguider, att utveckla arkivinformations-
system eller att bedriva metodutveckling inom områdena in-
formations- och arkivhantering samt bevarande. Från FoU- 
anslaget tas också det bidrag som Riksarkivet ger till LDB-
centrum vid Luleå tekniska universitet.

Riksarkivet bedriver även FoU-verksamhet med externa 
medel. Finansieringen kommer såväl från svenska institutioner 
och fonder som från internationella aktörer, främst EU:s pro-
gram. I dessa fall är det ibland aktuellt med en så kallad egen-
insats, främst genom arbetsinsatser, vilka brukar bekostas av 
FoU-anslaget. Ett exempel på extern finansiering är det histo-
risk-topografiska verket Det medeltida Sverige, som är knutet 
till Svenskt Diplomatarium. Projektet drivs med stöd av Kungl. 
Vitterhetsakademien, Riksbankens Jubileumsfond och Riksan-
tikvarieämbetet. Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubile-
umsfond har även finansierat projekten Äldre respektive Yngre 
geometriska kartor, med syfte att digitalisera, texttolka och ko-
ordinatsätta storskaliga kartor från 1600-talet. Projektet Swe-
Cens II, som syftar till att digitalisera folkräkningen 1930 och 
göra den tillgänglig för nationell och internationell forskning, 
bedrivs med stöd av Vetenskapsrådet.

Andra projekt saknar koppling till särskilda arkiv eller sam-
lingar utan syftar till metodutveckling inom Riksarkivets an-
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svarsområde. Vinnova har delfinansierat projektet YEAH och 
E-delegationen har gett bidrag till eARD-projektet. Med stöd 
från EU har Riksarkivet deltagit i ett stort antal FoU-projekt, 
exempelvis DCH-RP och det pågående PREFORMA.

En del verksamhet av FoU-karaktär finansieras av fonder 
som är knutna till Riksarkivet. De medel som står till förfogan-
de är små. Flertalet sökande är externa. Beslut om medelstill-
delning fattas vid sammanträde med styrelserna för samtliga 
fonder. 

Forskningsteman 2016–2018
Riksarkivet har följande strategiska inriktningsmål: Med kom-
petens leder Riksarkivet utvecklingen i arkivsamhället; Riksar-
kivet ska öka användningen av arkiv genom att utgöra en vital 
och öppen arena för kultur, forskning och kunskapsutveckling; 
Riksarkivet är en tydlig och strategisk resurs för samhällets in-
formationshantering och främjar insyn, rättssäkerhet och de-
mokrati; Riksarkivets arkiv är tillgängliga och det långsiktiga 
bevarandet av kulturarvet är säkerställt; Riksarkivet möter sam-
hällets behov med lyhördhet och har en service till allmänheten 
med effektivitet och hög kvalitet.

Målen är inte strikt åtskilda utan stödjer i stor utsträckning 
varandra. 

Från FoU-synpunkt kan de fem strategiska inriktningsmålen 
sammanföras i två temaområden:

• Temaområde 1 omfattar den strategiska inriktningen mot en 
större tillgänglighet till arkiven och en ökad användning 
inom kultur, forskning och kunskapsutveckling.

• Temaområde 2 omfattar den strategiska inriktningen mot att 
vara en resurs för samhällets informationshantering, till gagn 
för insyn, rättssäkerhet och demokrati, samt för det långsik-
tiga bevarandet av kulturarvet.

Inom bägge temaområdena finns en given inriktning mot att 
utveckla ledande kompetens för att möta samhällets behov och 
allmänhetens krav på effektiv service med hög kvalitet.

Temaområde 1
Utgångsläge

Riksarkivet har en lång tradition av att bygga upp analoga och 
digitala faktabankar för att underlätta och stimulera arkivmate-
rialets användning, såväl inom forskning och utbildning som i 
andra sammanhang. Arbetet har grundat sig på vetenskaplig 
bearbetning av arkivbestånd i myndighetens vård. Under 1900- 
talet utkom exempelvis J. A. Almquists båda flerbandsverk Den 
civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630 (1917–1923) och Fräl-
segodsen i Sverige under storhetstiden (1931–1976). År 1976 över-
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fördes utgivningen av Svenskt Diplomatarium till myndigheten 
och 2009 även Svenskt biografiskt lexikon. Huvudmannaskapet 
för verket Det medeltida Sverige, som har externt ekonomiskt 
stöd, flyttades från Riksantikvarieämbetet till Riksarkivet 2012. 
Utöver dessa arbeten kan nämnas den likaledes externfinan-
sierade utgivningen av Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter 
och brevväxling.

De ovan nämnda verken har alla utgivits av trycket, men fle-
ra av dem har under senare år utvecklats i digital form. Svenskt 
Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK) 
finns liksom Svenskt biografiskt lexikon som databas och Oxen-
stiernadatabasen fritt tillgängliga på Riksarkivets hemsida. SBL 
finns dessutom som applikation för mobiltelefoner. Tre utgiv-
ningsprojekt som redan från början skapats i digital form är 
 databaserna över Medeltida pergamentomslag samt Äldre re-
spektive Yngre geometriska kartor, också de fritt tillgängliga på 
myndighetens webbplats.

För att stimulera och stödja forskningen publicerar myndig-
heten sedan några år tillbaka även tematiska vägledningar till 
bestånden, arkivguider, vilka ingår i serien Skrifter utgivna av 
Riksarkivet. Ytterligare ett led i Riksarkivets arbete med att ska-
pa och förmedla kunskap är utgivningen av Riksarkivets och 
landsarkivens årsbok. 

Inom området öppna data kan ett ökande behov av utveck-
lingsinsatser förutses.

Prioriteringar under programperioden

Utgivningen av Svenskt Diplomatarium och Svenskt biografiskt 
lexikon föreskrivs i Riksarkivets instruktion och finansieras 
med förvaltningsanslaget. Vid användningen av FoU-anslaget 
och sökningen av externa medel görs nedanstående priorite-
ringar. Prioriteringarna utesluter inte andra projekt, exempel-
vis utvecklingen av arkivpedagogiskt material på internet.

• Utvecklingen av arkivinformationssystemet Arkis är grund-
läggande för att öka och kvalitativt fördjupa användningen av 
Riksarkivets bestånd.

• Fortsatt utgivning av Det medeltida Sverige. Utgivningen har 
efter Riksarkivets inträde som huvudman bedrivits med stor 
framgång, såväl kvalitativt som kvantitativt. Projektets nuva-
rande finansiering täcker kostnaderna till och med 2016. En 
ansökan om medel för det fortsatta arbetet inlämnas till 
Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond.

• Projektet TORA (TOpografiskt register på RA) syftar till att 
skapa en nationell standard för att knyta samman historiska 
databaser kopplade till bebyggelser. Det bedrivs i samverkan 
med andra och med stöd av Kungl. Vitterhetsakademien och 
Riksbankens Jubileumsfond. En viktig del av projektet är att 
bygga en databas och en sökapplikation för Det medeltida 
Sverige.
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• Arkivguider. Pågående arbeten, bland annat med en medicin-
historisk guide, fullföljs enligt plan. Därefter prioriteras verk 
som knyter samman material i Riksarkivets Stockholmsav-
delningar och landsarkiven. Historiskt sett har centrala och 
lokala myndigheter samverkat på en mängd områden. 

• Riksarkivet eftersträvar en fortsättning av projektet SweCens, 
som innebär digitalisering av folkräkningsmaterial med stöd 
av Vetenskapsrådet.

• Riksarkivet ansöker tillsammans med Stockholms stadsarkiv 
och universiteten i Göteborg, Lund och Umeå (huvudsökan-
de) om stöd från Vetenskapsrådet för att etablera en ny forsk-
ningsinfrastruktur för historisk, demografisk och samhälls-
vetenskaplig forskning. Projekttitel för ansökan är SwedPop: 
Svenska befolkningsdatabaser för forskning.

Temaområde 2
Utgångsläge

Genom utveckling, normering och främjande inom området 
informationshantering eftersträvar Riksarkivet att utgöra en re-
surs för förvaltningen. På grund av det nära sambandet mellan 
arkivlagen (1990:782) och bestäm melserna om hand lings off ent-
lighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (TF) ställs det särskilda 
krav på informations- och arkivhanteringen i den offentliga 
förvaltningen, varav Riksarkivet är en del. 

Det är ett under  förstått krav att en handling ska bevaras i ur-
sprungligt skick med avseende på inne håll och egenskaper. 
Handlingarna ska därför framställas med material och metoder 
som gör att de kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas 
under hela bevaran detiden. I en traditio nell miljö handlar det 
om att välja fysiskt beständiga material som gör att handlingar-
na kan bevaras över tiden. I den digitala miljön är formatval 
och doku mentation förutsättningar för bevarande. Vid bevaran-
de av digital informa tion aktualiseras även frågor kring auten-
ticitet (underskrifter och stämplar).   

För att säkerställa bevarandet av informationen i myndighe-
ternas verksamhets system behöver den redan från början mär-
kas och paketeras på ett sådant sätt att den kan överföras mellan 
myndig heter och andra aktörer, samt mellan myndigheter och 
arkivmyndigheter. Riksarkivet förvaltar och samordnar ut-
vecklingen av förvalt nings  gemensamma specifikationer (FGS:er) 
för e-arkiv,  som möjliggör sådant utbyte av information. 

För att de allmänna handlingarna ska kunna sökas, tas fram 
och lämnas ut utan dröjs mål krävs att de har klassificerats och 
beskrivits i diarier och i myndighetens arkiv redovisning. Den 
verksamhets baserade arkivredovisning som ska tillämpas av 
statliga myndigheter sedan några år behöver utvecklas och 
kompletteras med uppgifter om handlingar som är lämpliga för 
vidare utnyttjande enligt PSI-lagen. 
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I dagens digitaliserade och föränderliga förvaltning behövs 
hela tiden nya metoder för värdering av  infor mation och en 
fortlöpande anpassning av gallrings policy och andra verktyg för 
gallringsverksamheten. Vidare behöver konse kvenserna av ar-
kivens rörlig het analyseras och principerna för överlämnande 
utvecklas. 

Arkiven ska enligt arkivlagen skyddas mot skada, förstörelse 
och obehörig åtkomst. Vad gäller analogt bevarande behövs 
fortsatt utveckling. De förändringar som kan konstateras när 
det gäller föränd ringar i klimat och miljö ökar risken för bland 
annat skadliga luftföro reningar, fuktskador och över svämningar. 
Detta medför nya krav på en säker lokalise ring av arkiv lokaler. 
Kravet på sänkning av lokal    kostnaderna och ett effektivt ener-
giutnyttjande har ökat behovet av att utveckla alternativa krav 
på utformning av myndigheternas stordepåer.

I ett rationellt bevarande ingår även digitalisering.  Detta gäl-
ler de fall då analoga handlingar överförs till digital form för att 
ursprungshandlingarna inte är beständiga eller för att skydda 
dem mot slitage. Huvuddelen av den digitali sering som görs 
inom Riksarkivet sker dock för att öka tillgängligheten till 
hand lingarna genom publicering på nätet. 

Digitalisering kan alltså ske av tillgängliggörandeskäl men 
också som ett led i bevarandet. Inom det senare området har en 
utveckling tidigare skett i EU-projekt och lokalt inom avdel-
ningen Mediakonverteringscentrum (MKC). 

En omfattande digitalisering återstår när det gäller Riksarki-
vets stora och disparata bestånd av analoga audiovisuella hand-
lingar. Inom projektet Diana har ett arbete påbörjats för att ta 
fram metoder och riktlinjer för digitalisering av ljud och rörlig 
bild. 

Bevarandet av digital information, oftast manifesterad i olika 
e-arkivlösningar, har ett antal olika komponenter, bland annat 
metadata, filformat och digitala lagringslösningar. Valet av fil-
format är viktigt, och frågan har bland annat behandlats i det 
interna projektet ArkivE. Men mycket återstår att utreda och 
den tekniska utvecklingen ändrar hela tiden förutsättningarna. 
Vad gäller format för tredimensionell information deltar Riks-
arkivet tillsammans med LDB-centrum vid Luleå tekniska uni-
versitet i det nationella projektet D3D. Lagringslösningar för 
 digital information har också behandlats inom Digisam, där 
det kommit fram önskemål om gemensamma lösningar för 
kulturarvsinstitutioner. 

Prioriteringar under programperioden

Arbetet med standardiseringsfrågor finansieras med förvalt-
ningsanslaget. Vid användningen av FoU-anslaget och sökning-
en av externa medel görs nedanstående prioriteringar.  Priorite-
ringarna utesluter inte andra projekt.
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• Fortsatt arbete inom projekten ArkivE (metadata, formatfrå-
gor, digitalisering, arkivredovisning/vidareutnyttjande, elek-
troniska underskrifter), Betek (beständighet, klimat och mil-
jö, fysiskt skydd, arkivlokaler), Regal (gallring, annat avhän-
dande) och Diana.

• Fortsatt arbete med utveckling och införande i den offentliga 
förvaltningen av förvaltningsgemensamma specifikationer 
(FGS:er) för e-arkiv. 

• Inom projektet Uppdrag e-arkiv utvecklar Statens servicecen-
ter i samverkan med Riksarkivet och sju pilotmyndigheter en 
e-arkivtjänst för bland annat digital lagring. Utvecklingsarbe-
tet är relevant även för Riksarkivets interna bevarande.

• Det EU-stödda projektet PREFORMA, där Riksarkivet är ko-
ordinator, arbetar med att ta fram verktyg för att kunna be-
döma om filer som framställs för bevarande följer format-
standarden. 

• Fortsatt utveckling av analogt bevarande inom nationellt och 
internationellt standardiseringsarbete samt UNESCOs Me-
mory of the World Programme.

FoU-programmet är beslutat av riksarkivarien den 4 november 2015.


