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Inledning
I denna skrivelse svarar Riksarkivet på de frågor, fördelade på fyra teman,
som arkivutredningen ställer till arkivbranschen1. Riksarkivets ambition har
varit att bidra till att områdena blir väl beskrivna och allsidigt genomlysta,
och att tydliggöra Riksarkivets ställningstaganden och förslag.
Riksarkivet har redan tidigare gjort ett antal inspel med anledning av
arkivutredningen2. I inspelet från den 27 september 20183 belyser
Riksarkivet att den viktigaste framtidsfrågan är att det finns en helhetssyn på
hur ansvaret för samhällets informationsförsörjning ska fördelas och
regleras. Ett uppdelat ansvar medför att vi riskerar att samhällsviktig
information förloras och att kulturarvet utarmas.
Riksarkivets hållning är att det inte går att dela upp myndighetens uppdrag i
en förvaltningsdel och kulturarvsdel. Uppdraget är odelbart och vi vill ha
rollen och ansvaret för helheten tydligare uttryckt i arkivlagen. Bara då kan
Riksarkivet ha ett helhetsperspektiv på informationsförsörjningen.
Riksarkivet avser att komma in med ytterligare skrivelser, med fördjupningar
i olika frågor.
Skrivelsen i korthet
Arkivsektorn och samhällsutvecklingen (Tema 1) – Utvecklingen i
samhället innebär både stora möjligheter och stora utmaningar för
arkivsektorn. Digitaliseringen medför att medborgarna ställer högre krav på
öppenhet och tillgänglighet, vilket ur ett demokratiperspektiv är positivt.
Splittringen i informationsförsörjningen, de stora mängderna information, de
oklara skiljelinjerna mellan privat och offentligt, hoten mot den personliga
integriteten, informationssäkerhet och ”alternativa fakta” är några exempel
på utmaningar.
Riksarkivets ansvar bör förtydligas genom modernisering av
arkivregelverken och genom ett utökat uppdrag till myndigheten. Förutom
det ansvar som Riksarkivet har för den statliga sektorn bör ansvaret för övrig
offentlig sektor (kommuner och landsting) och gentemot enskilda
arkivbildare (föreningar, organisationer och företag) förtydligas.
Riksarkivet vill ha ett uppdrag att utveckla den Nationella arkivdatabasen
(NAD) ytterligare så att den blir en övergripande nationell infrastruktur för
arkivinformation. På sikt bör all offentlig arkivinformation – också
http://www.sou.gov.se/arkivutredningen/fragor-till-arkivsektorn/
Redovisning av uppdrag enligt regleringsbrev, Ku2015/02965/LS, Samhällsutmaningar, 2016-09-01, RA 04-2016/8065
Skrivelse till kulturdepartementet, Inför översynen av arkivområdet och Riksarkivets roll och uppgifter, 2017-06-29, Dnr RA
04-2017/5870
Inspel om juridiska frågor till arkivutredningen, 2018-06-25, RA 02-2018/06390
3
Helhetssyn på informationsförsörjning – Riksarkivets perspektiv, 2018-09-27, Dnr RA 04-2017/5870
1
2
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myndigheternas arkivförteckningar – redovisas i NAD. Informationen i NAD
integreras i den Europeiska arkivportalen Archives Portal Europe och bidrar
till tillgången till det europeiska kulturarvet.
Arkiven är grunden för källkritik. Det är i arkiven den verifierbara
informationen kan hämtas, till skillnad från sådant som bara är lösa
påståenden med ett diffust ursprung. Arkivsektorn har en avgörande roll för
tilltron till autentisk information och tilltron till det allmänna.
Regleringen av arkivområdet (Tema 2) – Arkivlagen måste moderniseras
så att vi inte riskerar att information förloras.
Riksarkivet föreslår att kretsen som ska tillämpa (delar av) arkivlagen utökas
så att samhällsviktig information, och annan information av allmänt intresse
som inte finns i allmänna handlingar, bevaras och hålls tillgänglig.
Arkivlagens bestämmelser behöver också tydligt överordnas andra
bestämmelser om strukturering av information, inte minst inom
informationssäkerhetsområdet, så att vi kan få gemensamma strukturer,
istället för parallella system.
Riksarkivet föreslår en ändring i arkivlagen som gör att det framgår att
handlingar anses arkiverade direkt när de tillkommer, eller allra senast när
ärendet som handlingarna tillhör avgörs. Arkivbildningen börjar alltså tidigt,
redan när man planerar en verksamhet, särskilt i den digitaliserade
förvaltningen. Det är viktigt att man inte ser på arkiv som en ”slutstation”,
utan att den som skapar informationen tänker efter före och gör rätt från
början.
Riksarkivets roll (tema 3) – Riksarkivets hållning är att det inte går att dela
upp myndighetens uppdrag i en förvaltningsdel och kulturarvsdel. Uppdraget
är odelbart och vi vill ha rollen och ansvaret för helheten tydligare uttryckt i
arkivlagen. Bara då kan Riksarkivet ha ett helhetsperspektiv på
informationsförsörjningen. Det är en förutsättning för att både samhällsviktig
information och information av betydelse för forskning och kulturarv
bevaras.
Arkivstatistiken (Tema 4) – Det finns ett behov av bred statistik om
arkivverksamheten i Sverige. Riksarkivet menar att statistiken på
kulturområdet bör vara tematisk snarare än sektoriell och att ansvaret för en
utvecklad kulturarvsstatistik ska tilldelas Myndigheten för kulturanalys.
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Tema 1: Arkivsektorn och samhällsutvecklingen
Utredningen ska beskriva arkivsektorns utveckling och hur
samhällsutvecklingen påverkar arkivverksamheten.
Sammanfattning
Utvecklingen i samhället innebär både stora möjligheter och stora
utmaningar för arkivsektorn. Digitaliseringen medför att medborgarna ställer
högre krav på öppenhet och tillgänglighet, vilket ur ett demokratiperspektiv
är positivt.
Splittringen i informationsförsörjningen, de stora mängderna information, de
oklara skiljelinjerna mellan privat och offentligt, hoten mot den personliga
integriteten, informationssäkerhet och ”alternativa fakta” är några exempel
på utmaningar. Det behövs en samlad syn på informationsförsörjningen i
samhället, oavsett vem som producerar informationen.
•

Riksarkivets ansvar bör förtydligas genom modernisering av
arkivregelverken och genom ett utökat uppdrag till myndigheten.
Förutom det ansvar som Riksarkivet har för den statliga sektorn bör
ansvaret för övrig offentlig sektor och gentemot enskilda arkivbildare
förtydligas. Om man ska upprätthålla en god och säker informationshantering och möjliggöra en allsidig historiebeskrivning saknar det
betydelse vem det är som har producerat informationen.

•

Arkiven är grunden för källkritik. Det är i arkiven den verifierbara
informationen kan hämtas, till skillnad från sådant som bara är lösa
påståenden med ett diffust ursprung. Arkivsektorn har en avgörande
roll för tilltron till autentisk information och tilltron till det allmänna.

•

Det finns en motrörelse mot rätten att bli bortglömd – med stöd av
information som finns i arkiven kan den som anser sig ha blivit
felaktigt behandlad hävda sin rätt.

•

Digitisering innebär utmaningar för arkivsektorn genom att
handlingarna måste bevaras både i sin analoga form och digitalt,
dessutom riskerar de analoga arkiv som inte blir digitiserade att inte
användas i samma utsträckning.

•

Riksarkivet vill ha ett uppdrag att utveckla den Nationella
arkivdatabasen (NAD) ytterligare så att den blir en övergripande
nationell infrastruktur för arkivinformation. På sikt bör all offentlig
arkivinformation – också myndigheternas arkivförteckningar –
redovisas i NAD. Informationen i NAD integreras i den Europeiska
arkivportalen Archives Portal Europe och bidrar till att bygga den
europeiska gemenskapen och tillgången till det europeiska
kulturarvet.
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TEMA 1, FÖRSTA FRÅGAN

Hur har arkivsektorns förutsättningar att upprätthålla en god och
säker informationshantering och allsidig historieskrivning
förändrats under 2000-talet, sedan den senaste arkivutredningen
lämnade sitt betänkande 2002?

En samhällsförändring som i hög grad förändrat arkivsektorns förutsättning
att upprätthålla en god och säker informationshantering är de förändrade
gränserna mellan offentlig och privat sektor. Bolagiseringar och outsourcing
har under senare decennier till stor del suddat ut den tidigare relativt klara
skiljelinjen mellan offentlig och privat verksamhet. Följderna av dessa
förändringar var säkert inte vid 2000-talets början lika tydliga som de är
idag, och i den förra arkivutredningens betänkande Arkiv för alla, SOU
2002:78, tas de inte upp alls.
Digitaliseringen av samhället leder till att information efterfrågas som källa
för nästintill allt vi företar oss. Samtidigt produceras ny data som ett resultat
av det mesta vi gör, i yrkeslivet såväl som på fritiden. Endast en mindre del
av denna exponentiellt ökande mängd digital information kommer vi att
bedöma vara viktig att ta om hand för att långsiktigt förvaltas och bevaras,
men det kommer ändå att handla om informationsmängder som är vida större
än vad som kan hanteras inom dagens infrastrukturer för lagring och
bevarande.
De digitala bestånden av arkivinformation byggs upp dels genom att analog
information digitiseras, dels genom inflöden av digitalt skapad information.
Digitiseringen sker för att bevara information vars bärare förstörs och för att
kunna användas och återanvändas i nya strukturer för informationssökning,
forskning, skapande av e-tjänster m.m. Listan är lång över de situationer där
användare efterfrågar och återanvänder digital information.
Såväl analog som digital information kräver omvårdnad för att kunna
bevaras. Det som utmärker digitalt bevarande är en hög teknisk komplexitet
och att informationen kontinuerligt måste migreras till nya generationer, av
såväl hård- som mjukvara, som styrs av livscykler långt utanför de offentliga
institutionernas räckvidd. Ett digitalt bevarande kräver löpande omvårdnad,
härifrån till evigheten.
För arkiven innebär detta stora utmaningar. Tekniska resurser för att ta hand
om och förvalta stora volymer information är bara en sida av en komplex
fråga. Lika avgörande är kapaciteten att rekrytera nya kompetenser samt att
pröva och utveckla en ny syn på frågor om t.ex. gallring och bevarande.
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En nyckelfråga är informationssäkerhet. Med öppen och användbar
information följer inte bara nytta utan även sårbarhet. Arkivinformation
kännetecknas av att den är ordnad, har ett sammanhang, en äkthet samt att
den är sökbar och kan användas och återanvändas. Trovärdighet är ett
nyckelbegrepp för arkiven, oavsett om det handlar om analoga eller digitala
bestånd.
Riksarkivets förhoppning är att arkivutredningens kommande förslag ska ge
arkivsektorn verktyg för att möta digitaliseringens krav.
Offentligt och privat

En samhällsförändring som gett påtagliga efterverkningar inom arkivsektorn
är de allt mer oklara skiljelinjerna mellan offentligt och privat. Förändringen
består i att sådant som tidigare hanterats av stat, kommun eller landsting har
övergått till att utföras av organisationer eller företag, i vissa fall med staten
som ägare, i andra fall helt i privat regi. Inte minst viktiga i sammanhanget är
de omfattande bolagiseringarna från 1980-talet och framåt, då bland annat
Televerket blev Telia (1993) och Statens Järnvägar delades upp på ett antal
olika bolag (2001). Outsourcing av till exempel it-system är ett annat
fenomen som blivit mycket vanligt, och som innebär att information från en
offentlig verksamhet hanteras av en utomstående part. Detta kan medföra
svårigheter att få överblick över vem som hanterar information om
verksamheten, och kanske är det till och med oklart i vilket land det sker. I
sammanhanget kan nämnas att eSam, där Riksarkivet ingår, har tagit fram ett
gemensamt rättsligt uttalande om behandlingen av sekretessreglerade
uppgifter i samband med användningen av vissa typer av molntjänster.4 Hur
allvarliga situationer som kan uppstå i samband med outsourcing visas inte
minst av de brister i upphandlingen av Transportstyrelsens it-drift som
uppdagades 20175.
Förutom bolagiseringar och outsourcing finns en utveckling inom offentlig
sektor mot ökad konkurrenssättning, marknadsorientering och
kundanpassning. Detta är förändringar i linje med New Public Managementideologin, där en bärande tanke är att metoder och synsätt hämtade från det
privata näringslivet ska tillämpas inom offentlig sektor. För enskilda
individer innebär denna förändring ett val mellan skolor, vårdinrättningar
och äldreomsorg som drivs av antingen privata företag eller av kommun och
landsting. Det får konsekvenser bl.a. för var någonstans information om en
själv går att finna.
Så kallat samhällsviktiga verksamheter, som energiförsörjning, hälso- och
sjukvård, finansiella tjänster och infrastruktur i form av allt från telenät till
vägar, är synnerligen viktiga att uppmärksamma i det här sammanhanget
eftersom de till stor del drivs av privata företag eller statligt ägda bolag.
Samhällsviktig information skapas av privata aktörer, även sådan som
4
5

Rättsligt uttalande om röjande och molntjänster, eSam,2018-10-23, Dnr/ref: VER 2018:57
Ds 2018:6 Granskning av Transportstyrelsens upphandling av it-drift
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handlar om rikets säkerhet: kärnkraft, miljödata och viktiga grunddata i olika
former. I sammanhanget kan nämnas att regeringen har beslutat om två
regeringsuppdrag som ska öka standardiseringen av så kallad grunddata samt
göra informationsutbytet i offentlig sektor säkrare och mer effektivt.
Uppdragen ska på sikt leda till att uppgifter om exempelvis folkbokföring,
företag och fastigheter bara behöver lämnas en gång och att det blir enklare
för offentliga och privata aktörer att utbyta information.6
Byggandet av skyddsobjekt, som t.ex. Öresundsbron och Arlandabanan, har
utförts av företag som i sin tur tagit in konsulter och underentreprenörer. Till
detta kommer också en internationalisering och globalisering, där ägandet av
samhällsviktiga verksamheter kan ligga utanför Sverige, eller vara i form av
multinationella företag. Det kan medföra att information förs ut eller förvaras
på annan plats än i Sverige, och också att den helt eller delvis styrs av annan
lagstiftning än den svenska. För arkivsektorn innebär allt detta att
samhällsviktig information förekommer i arkiven hos andra aktörer än
myndigheter, vilket väcker frågor om hur informationen kommer att bevaras
för framtiden. Kan dessa aktörer helt säkert garantera ett långsiktigt
bevarande och att inte informationen sprids till obehöriga, om det inte ingår i
deras uppdrag?
Att verksamheter bedrivs i privat regi är historiskt sett inte någon nyhet. När
de första järnvägarna byggdes på 1800-talet ägdes de av särskilda
järnvägsaktiebolag, som byggde järnvägar med tillstånd från staten. Dessa
bolag förstatligades senare, många redan under 1800-talet. 1939 beslutades
att alla järnvägar skulle förstatligas. Idag finns återigen privata järnvägar,
som till exempel Arlandabanan. Apotek drevs i privat regi fram till 1970talet, då statsägda Apoteksbolaget (senare Apoteket AB) fick monopol på
läkemedelsförsäljningen. År 2009 avreglerades läkemedelsmarknaden, och
privata aktörer fick återigen tillåtelse att driva apotek. Att många
verksamheter som vid något skede förstatligats återigen övergått till privat
regi betyder dock inte att allt gått tillbaka till utgångsläget. Istället har vi fått
en mängd nya organisationsformer och institutionella blandningar, vilket för
arkivsektorn är mycket viktigt att förhålla sig till. De begrepp som man inom
arkivsektorn traditionellt rört sig med, som ”allmän handling” eller ”statliga
arkiv” har givetvis inte tappat sitt värde, men måste kompletteras med annat
som klarar att fånga in den allt mer komplexa verklighet vi står inför. Den
fortgående bolagiseringen av offentlig verksamhet och att andra former än
myndighetsformen i stor utsträckning används för offentligt finansierade
uppgifter, har gjort att skillnaden helt enkelt inte är lika tydlig längre mellan
å ena sidan statliga, kommunala och landstingskommunala arkiv, samt arkiv
från företag, organisationer och privatpersoner å den andra.

Uppdrag om säker och effektiv tillgång till grunddata, 2018-05-24, Fi2018/02149/DF och 2018-09-06, Fi2018/003036/DF
samt Uppdrag om ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn 2018-05-24,
Fi2018/02150/DF och 2018-09-06, Fi2018/03037/DF
6
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Som en konsekvens av denna samhällsförändring måste arkivsektorn ha ett
helhetsperspektiv på samhället, där man klarar att överblicka all
samhällsviktig och offentligt finansierad verksamhet. Till exempel måste det
kunna säkerställas att enskilda individer inte drabbas därför att sjukjournaler
och betyg från utbildningar tillkomna i privat sektor inte bevaras. Ett annat
exempel är kärnkraften – använt kärnbränsle måste isoleras från omvärlden i
upp till 100 000 år och de företag som driver dagens kärnkraftverk kommer
garanterat inte finnas kvar då. På något sätt måste ändå information om
kärnbränslet fortfarande finnas tillgänglig trots att så lång tid har gått. För att
kunna inkludera även annan samhällsviktig information än den som finns i
allmänna handlingar från myndigheterna behövs därför en reglering av
arkivens långtidsbevarande även i en bredare mening, som omfattar även
andra sorters aktörer än myndigheter. Riksarkivet har tidigare lyft denna
fråga, bl.a. i Riksarkivets redovisning av uppdrag enligt sitt regleringsbrev
för 20167, Samhällsutmaningar den 1 september 2016, Dnr RA 042016/8065.
Riksarkivet har ett övergripande ansvar och ett mandat att styra över arkiv
som skapas inom den statliga sektorn. Däremot saknar vi möjligheter till
överblick över arkiv utanför statlig förvaltning, dvs. arkiv som skapas och
förvaras hos föreningar, organisationer, företag, kommuner och landsting.
Det krävs samordning och en enhetlig reglering på nationell nivå som bidrar
till att de enskilda arkiven tas om hand, blir kända och därmed kan användas
av alla. För Riksarkivet är det inte viktigt var information bevaras eller hos
vem – det viktiga är att den tas om hand på rätt sätt. Riksarkivet vill ha en
samlad syn på informationsförsörjningen i samhället så att både
samhällsviktig information och information av betydelse för forskning och
kulturarv bevaras.
Riksarkivets ansvar bör förtydligas genom modernisering av
arkivregelverken och genom ett utökat uppdrag till myndigheten.
Tydliggörandet bör bl.a. omfatta Riksarkivets ansvar gentemot enskilda
arkivbildare samt övrig offentlig sektor, dvs. kommuner och landsting. Se
också Riksarkivets inspel till arkivutredningen den 27 september 2018,
Helhetssyn på informationsförsörjning – Riksarkivets perspektiv, Dnr RA
04-2017/5870.
Det moderna informationssamhället

En av de riktigt stora förändringarna under 2000-talet är det moderna
informationssamhällets framväxt. För arkivsektorn – som har till uppgift att
hantera information – är det här en förändring att förhålla sig till. I tider då
”fake news” och alternativa fakta är begrepp som tillhör vardagen måste
arkiven bli tydligare med sin centrala roll som förmedlare och förvaltare av
verifierbar information med tydliga avsändare.
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Internet var inte någon nyhet när den förra arkivutredningen avgav sitt
betänkande, men smarta mobiltelefoner dröjde ytterligare ett antal år. Att en
stor del av befolkningen nästan hela sin vakna tid ständigt är uppkopplade är
en djupgående samhällsförändring på global nivå. Människor binds på det
här sättet samman, ständigt mottagliga för information. Stort som smått, från
nyheter om internationell storpolitik till privata meddelanden om matlagning
och barnhämtning, når oss i ett aldrig sinande flöde.
För den förra arkivutredningen låg även Webb 2.0 – det vill säga Internetanvändande som i hög utsträckning präglas av möjligheten till interaktivitet
– ett par år framåt i tiden. Ett påtagligt uttryck för Webb 2.0 är framväxten
av så kallade sociala medier. Facebook (2004), Twitter (2006) och Instagram
(2010) – för att bara nämna några av de viktigaste – har för många
människor världen över blivit basala kommunikationskanaler och den
huvudsakliga källan till nyheter om vad som pågår i deras omvärld.
Dessutom är alternativen på nätet hur många som helst: det är möjligt för den
som vill att starta en blogg, en webbplats, en YouTube-kanal eller vad man
känner passar de budskap man vill framföra. Det är sedan upp till den som
tar del av informationen att bedöma trovärdigheten hos avsändaren, samtidigt
som det är svårare att bedöma om avsändaren är den hen utger sig för att
vara. Traditionella kanaler för nyhetsspridning, främst nyhetsmedier, har
samtidigt fått finna sig i att ha tappat sin auktoritetsposition.
En konsekvens av allt detta är att det blivit allt svårare att bedöma
trovärdighet och vem som är avsändare till all den ständigt flödande
informationen i alla olika kanaler. Det kräver stora mått av källkritisk analys
för den som tar del av en uppgift. Arkiven är grunden för källkritiken. Det är
i arkiven den verifierbara informationen kan hämtas, till skillnad från sådant
som bara är lösa påståenden med ett diffust ursprung – oavsett hur spännande
eller upprörande den senare sorten just när man läser det kan tyckas vara.
Arkivsektorn har en avgörande roll för tilltron till autentisk information och
tilltron till det allmänna.
Nationell arkivdatabas

I den Nationella arkivdatabasen (NAD) publiceras information om arkiv och
samlingar hos drygt 170 arkivförvarande institutioner, såsom Riksarkivet,
kommun- och regionarkiv, folkrörelse- och föreningsarkiv, näringslivsarkiv,
museer, bibliotek med flera. NAD är nyckeln till arkivinformation i Sverige
och är en betydelsefull digital infrastruktur för forskning och användning
generellt. Riksarkivet satsar på att utveckla NAD och öka antalet
leverantörer in i systemet. Att delta med arkivinformation i infrastrukturen är
idag frivilligt för arkivförvarande institutioner. Informationen i NAD
integreras i den Europeiska arkivportalen Archives Portal Europe och bidrar
till att bygga den europeiska gemenskapen och tillgången till det europeiska
kulturarvet.
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Riksarkivet vill ha ett uppdrag att utveckla NAD ytterligare så att den blir en
övergripande nationell infrastruktur för arkivinformation, på sikt även för de
statliga myndigheternas arkiv. På sikt bör all offentlig arkivinformation –
också myndigheternas arkivförteckningar – redovisas i NAD.
Riksarkivet vill också att arkivutredningen utreder hur NAD, på sikt, kan bli
den gemensamma sökingången till all offentlig information och även till
samhällsviktig information och information av betydelse för forskning och
kulturarv.
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TEMA 1, ANDRA FRÅGAN

Vilka samhällsförändringar är och kan förväntas bli de största
utmaningarna för arkivsektorn? Vilken påverkan har den
omfattande digitaliseringen och användarnas förändrade
förväntningar och beteenden?

Utmaningarna för arkivsektorn har på många sätt varit desamma under lång
tid – hur garanterar vi att viktig samhällsinformation långsiktigt bevaras och
hålls tillgänglig för allmänheten? Hur säkerställs att arkiven speglar hela
samhället och alla människor? Vissa förändringar i samhället under de
senaste decennierna har dock på många sätt gjort de här utmaningarna större
än någonsin – samtidigt som de gjort arkivsektorns traditionella uppgifter
mer komplicerade och mer kostsamma.
Nedan kommer några olika perspektiv på den här utvecklingen tas upp:
•
•
•

Det moderna informationssamhället och den personliga integriteten
Digitalisering, teknikutveckling och effektivisering
Hur arkiven speglar andra delar av samhället än de som fångas upp i
arkiven från myndigheter och organisationer

Det moderna informationssamhället och den personliga integriteten

Det moderna informationssamhället har inneburit en ökad öppenhet, på så
sätt att information finns tillgänglig att ta del av i en omfattning som aldrig
tidigare förekommit. Det finns också hos allmänheten en förväntan att allt
man vill ta del av ska finnas bara ett par knapptryck bort. Ett uttryck för detta
är lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga
förvaltningen (PSI-lagen), som syftar till att handlingar från myndigheter ska
göras tillgängliga i elektronisk form för vidareutnyttjande av till exempel
företag eller privatpersoner.
För arkivsektorn har utvecklingen inneburit ökade krav på digitala tjänster,
digitisering och digitalisering av arkiven, vilket ur ett demokratiperspektiv är
positivt. Samtidigt har den medfört att uppgifter om personer enkelt sprids,
eller ibland till och med kommer på drift, på ett sätt som inte sällan kan
upplevas som ett intrång i den enskildes integritet. Som en motrörelse till den
ökade öppenheten har därför kommit krav på att individer ska kunna få veta
hur uppgifter om dem själva sprids och också kunna begränsa att så sker. Det
har inte minst på EU-nivå kommit initiativ som syftar till att stärka den
enskildes rätt till integritet, framför allt GDPR8.
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende
på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän
dataskyddsförordning)

8
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För arkivsektorn är det i de här sammanhangen viktigt att föra diskussionen
på två olika plan, där ett rör arkivens innehåll och ett annat hur
informationen i arkiven sprids. För arkivsektorn kan bland annat GDPR
medföra begränsningar i användningen av personuppgifter ur arkiven, till
exempel i arkivpedagogiska sammanhang. Men detta har egentligen inte
något att göra med arkivens innehåll, där man måste kunna säkerställa att
uppgifter inte ändrats eller raderats i efterhand. Rätten att bli bortglömd,
enligt artikel 17 i GDPR utsträcker sig bara till rätten att begränsa vad andra
får veta om dig, inte att du ska kunna kräva att få din egen historia utsuddad
ur arkiven, genom undantaget, i punkten 3 d i artikel 17, för arkivändamål av
allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller
statistiska ändamål.
En annan risk är att man av omsorg om individer underlåter att nedteckna
uppgifter. Detta har skett, till exempel att barn med skyddad identitet inte
finns upptagna i arkivet från den skola de går på.9 Som en akut skyddsåtgärd
kan detta fungera eftersom en förövare då inte kan hitta barnet ifråga via
skolan, men kan samtidigt få till följd att det i efterhand kanske inte går att
bevisa att hen faktiskt fått en viss utbildning. Ett sådant agerande är olyckligt
eftersom det kan ställa till med problem för den enskilde individen, men
också för att det minskar möjligheterna att kunna säkerställa en korrekt
myndighetsutövning och en framtida historieforskning.
Det finns en tydlig motrörelse mot rätten att bli bortglömd, som helt enkelt är
dess motsats. Med stöd i arkiven kan den som anser sig ha blivit felaktigt
behandlad av en myndighet försöka hävda sin rätt, vilket knappast är möjligt
om det saknas dokumentation. För Sveriges del är detta inte någon nyhet,
utan tvärtom var en av grundtankarna bakom tryckfrihetsförordningen
(1949:105) att medborgarna skulle ha rätt till insyn i myndigheternas arbete
via de allmänna handlingarna i deras respektive arkiv. I många andra länder,
särskilt sådana som inte haft samma demokratiska utveckling som Sverige,
är det inte alls självklart med den typen av transparens inom förvaltningen.
Där kan garantier om att inte bli bortglömd vara en trygghet – därför att
korruption och kränkande behandling av medborgare går att bevisa om den
är dokumenterad i arkiven.
Digitalisering, teknikutveckling och effektivisering

Teknikutvecklingen och den ökande digitaliseringen i samhället har medfört
stora förändringar inom modern statsförvaltning både ifråga om arbetssätt
och tekniska hjälpmedel. Det är en snabbt pågående förändringsprocess som
vi bara sett början på och där det inte går att förutsäga vart den kommer leda
i ett längre framtidsperspektiv. Arkivsektorn är en del av allt detta, men
ingenting i utvecklingen är på något sätt specifik just för den.
Digitaliseringen, oavsett vilken innebörd man lägger i begreppet, innebär en
stor utmaning inom arkivsektorn både när det gäller förutsättningarna för
verksamheten och de förväntningar omvärlden ställer på den.
9
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Digitalisering och teknikutveckling är på många sätt en förutsättning för att
kunna bedriva en effektiv verksamhet, åtminstone så att den blir lätt
tillgänglig för den större delen av allmänheten. Men man bör också nämna
att även om allt fler av Sveriges invånare använder internet, och de gör det
allt oftare, så är det en halv miljon svenskar som aldrig använder internet.
Ytterligare 600 000 svenskar använder internet, men de gör det inte dagligen
och känner sig mindre delaktiga i det digitala samhället.10
I takt med samhällets ökade digitalisering har kraven höjts så att en effektiv
och användarorienterad ärendehandläggning numera för många är synonym
med digitala tjänster som ständigt måste förnyas och vidareutvecklas. För att
kunna möta dessa förväntningar måste arkiven se sig som delaktiga i en
större förändringsprocess och kunna agera proaktivt inför framtiden. Från
användarna av arkiven finns också förväntningar på att själva samlingarna
ska vara tillgängliga digitalt. Också där kan en förändringsprocess iakttas
med gradvis allt högre krav på hur och i vilka format man får ta del av den
digitala informationen. Traditionellt har digitalisering inom arkivsektorn
inneburit att man skapat en digital bild (kopia) av förlagan. Sådan
konvertering av information från analog till digital form brukar idag kallas
för digitisering – till skillnad från termen digitalisering, som står för en
process i samhället där nästan all information är digital och kan behandlas av
datorer.
Kraven på digitalisering av arkiven ökar. Nya forskningsmetoder förutsätter
att arkivhandlingarna förses med metadata och att man kan ta del av det
digitiserade materialet i from av sökbara texter som extraherats från
materialet bl. a. genom maskininläsning (OCR). Två exempel på
utvecklingsområden i detta sammanhang är automatisk handskriftstolkning
(HTR) samt användning av artificiell intelligens (AI) för att förbättra
resultatet av texttolkning för såväl OCR som HTR. Efterfrågat är också att
arkivinstitutionerna ska göra avancerade körningar i registermaterial som
överlämnats dit. Bland de användare som ställer sådana krav finns företag,
myndigheter och privatpersoner, samt inte minst forskare från universiteten.
Såväl inom digital humaniora som inom många andra discipliner använder
forskare i stor utsträckning digitala data i sina undersökningar, och de
förutsätter att de kan få tillgång till dessa via arkiven.
För arkivsektorn finns en särskilt svår utmaning i det digitaliserade
samhället. Myndigheter, organisationer, företag och andra aktörer som under
senare decennier genomgått en digitaliseringsprocess kan ha hanterat denna
utveckling på många olika sätt. Myndigheter och andra aktörer kommer att
överlämna arkiv som tillkommit under olika stadier av digital utveckling i
samhället. Arkivsektorn kan förvänta sig stora mängder arkiv som
representerar gånga tiders mer eller mindre väl genomförda digitisering, med
format och tekniska lösningar som inte längre är aktuella. Ur
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bevarandesynpunkt ställer det höga krav på utveckling av metoder för att ta
hand om dessa arkiv. Dessutom måste digitala handlingar kontinuerligt
underhållas för att inte informationen ska gå förlorad över tid. Detta kommer
att bli mycket resurskrävande.
För arkiven finns det också ytterligare perspektiv som måste beaktas: De
analoga originalhandlingarna måste bevaras även efter skanning, för att
tillgodose insyn, rättskipningen och förvaltningens informationsbehov och
forskningens behov. Handlingarna är också en del av kulturarvet. För
Riksarkivet innebär det att handlingarna måste bevaras både i sin analoga
form och digitalt. Ett annat viktigt perspektiv är att de analoga arkiv som inte
blir skannade riskerar att inte användas i samma utsträckning. Det urval som
med nödvändighet måste göras kommer att få konsekvenser för den allsidiga
historieskrivningen. Riksarkivet arbetar med att göra ett reflekterat och aktivt
urval, men det som inte digitiseras kommer att bli mindre tillgängligt och
osynligare. Se också avsnittet Arkiv som kulturarv, sidan 56 ff.
Arkiven ska spegla hela samhället

Med utgångspunkten att arkiven ska spegla hela samhället blir det ett
problem att ganska mycket i vår samtid helt enkelt inte fångas upp av
myndigheter eller privata aktörer som organisationer och företag. När det
gäller enskilda arkiv och annan samhällsdokumentation utanför
myndighetssfären har de senaste decenniernas samhällsförändringar gjort det
svårare att på ett sammanhållet sätt dokumentera och bevara rörelser och
sammanhang som är av särskild betydelse för rättssäkerhet, kulturarv,
forskning och för personers och gruppers identitetsskapande.
En konsekvens är att arkivsektorn behöver hitta nya vägar att fånga upp
information, eller annorlunda uttryckt, att inkludera även nya typer av
arkivbildare än man tidigare har gjort. Det kan då dessutom röra sig om
samhällsfenomen som egentligen inte avsätter några arkiv i formell mening,
som aktioner, händelser och åsiktsströmningar. Dessa måste dokumenteras
och samlas in för att kunna bevaras. En verksamhetsform som blivit allt mer
vanlig internationellt och som på ett framgångsrikt sätt har kunnat nå viss
sådan samhällsdokumentation är så kallade ”community archives”.
Community archives har definierats på olika sätt, men karaktäriseras av en
arkiv- och kulturarvsverksamhet med fokus på en självdefinierad grupp
(community) som känner samhörighet kring en gemensam identitet som kan
vara kopplad till etnicitet, tro, nationalitet, könsuttryck, sexuell läggning,
funktionsvariation eller delat intresse. Inte sällan är utgångspunkten en
självuppfattning om att gruppens berättelser inte får utrymme inom de
traditionella kulturarvsinstitutionernas ramar. Community archives är ofta
förknippade med aktivistiska förhållningssätt där det finns en tydlig koppling
till gräsrotsrörelser och med en önskad autonom ställning gentemot den
institutionella kulturarvssektorn. I linje med detta betonar de flesta
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definitioner av begreppet medskapande- och deltagandeprocesser genom att
gruppen själv är aktiv i verksamheten.
Det är vanligt att community archives omfattar ett vidare arkivperspektiv än
traditionella arkivverksamheter. Förutom att samla in och bevara
arkivhandlingar arbetar man ofta med trycksaker, föremål, uppteckningar av
muntlig historia och andra immateriella kulturarv. Därmed utmanas den
konventionella användning av begreppet ”arkiv”, som sedan
proveniensprincipens införande kring sekelskiftet 1900 definierats som ett
avgränsat bestånd av arkivhandlingar som härrör ur en arkivbildande enhets
(myndighet, familj, organisation etc.) verksamhet. Modernare uttryckt bukar
man säga att det är dokumenterad information som uppstår genom någon
slags aktivitet. Men community archives arbetar alltså i regel även i större
utsträckning med ”samlingar”, som i traditionell arkivteori inte inkluderas i
arkivbegreppet. Arkiv har alltid en arkivbildare men för en samling kan
arkivbildaren vara oklar. De problem som lyfts fram rörande community
archives rör frågor om långsiktigt bevarande och den otydlighet som kan
finnas när det gäller gränsen för vem eller vad som inkluderas eller
exkluderas i gruppen.
I vissa fall kan de svenska folkrörelse- och föreningsarkiven liknas vid vad
som internationellt beskrivs som community archives, men till följd av
proveniensprincipens starka tradition, och små resurser att bedriva aktiva
insamlingssatsningar, kan de antas ha svårare att vara lika inkluderande för
rörelser och företeelser som saknar fast organisationsform. Exempel i
Sverige på verksamheter som kan eller skulle kunna definieras som
community archives är Queerrörelsens arkiv och bibliotek (QRAB),
Sverigefinländarnas arkiv och Umeå hardcore arkiv.
Det finns många aktörer – arkiv, bibliotek och museer – som på olika sätt
dokumenterar och bevara olika rörelser och sammanhang. Däremot finns det
inte någon tydlig gränsdragning för vem som har ansvar för vad. Till
exempel har flera olika aktörer gjort insatser för att dokumentera #metoouppropet, men de rörelser som inte får samma uppmärksamhet faller ofta
mellan stolarna. Riksarkivet vill att arkivutredningen belyser denna fråga,.
Riksarkivet kan också se ett behov av att diskutera och kanske se över
arkivbildarbegreppet för att inkludera flera aktörer.
Riksarkivet avser att återkomma med en separat skrivelse om frågor som rör
de enskilda arkiven.
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Tema 2 Regleringen av arkivområdet
Utredningen ska se över arkivlagstiftningen och vid behov lämna förslag till
ny lagstiftning.
Sammanfattning
Arkivlagen måste moderniseras och ge en samlad syn på informationsförsörjningen i samhället så man inte riskerar att information går förlorad. Ett
helhetsperspektiv förutsätter att reglering och strukturering av information
inte sprids ut mellan flera aktörer beroende på informationens typ och
funktion. dvs. om den är analog eller digital, om den är offentlig eller privat,
om den är öppen eller skyddad, eller om den är historisk eller nyskapad.
•

Kretsen som ska tillämpa, åtminstone delar av arkivlagen (1990:782),
behöver utökas så att samhällsviktig information, och annan
information av allmänt intresse som inte finns i allmänna handlingar,
bevaras och hållas tillgänglig.

•

Det behöver tydliggöras att arkiv inte är en slutstation, utan att
arkivbildningen börjar redan när man planerar en verksamhet, särskilt
i den digitaliserade förvaltningen.

•

Arkivlagens bestämmelser behöver tydligt överordnas andra
bestämmelser om strukturering av information, då föreskrifterna på
området delvis överlappar varandra och riskerar att bli otydliga och
motstridiga eftersom de är utspridda på flera myndigheter, inte minst
inom informationssäkerhetsområdet.

•

Regleringarna på arkivområdet, och angränsande lagstiftning,
behöver anpassas till den digitala utvecklingen, inte minst
begreppsmässigt.

•

Det behövs en ny modell för överlämnande av arkiv till arkivmyndigheterna, med bättre incitament för myndigheterna att sköta sin
arkivvård på ett bra sätt och som styr tidpunkten för överlämnande
till arkivmyndigheterna.

•

Huvudregeln, att arkiv ska bevaras, behöver tydliggöras i förhållande
till gallring, som är undantaget.

•

Det behövs ett bättre skydd för de allmänna handlingar som finns hos
andra organ än myndigheter så att tillgången till dem kan säkras vid
olika strukturella förändringar.

•

Registerförfattningarnas gallringsbestämmelser och undantag från
gallring behöver bli konsekventa och begreppsapparaten behöver
ensas.
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TEMA 2, FÖRSTA FRÅGAN

Vilka delar av den nuvarande arkivlagstiftningen har
inte hängt med i utvecklingen och behöver därför
moderniseras?

Bakgrund
I arkivutredningens uppdrag enligt direktivet Översyn av arkivområdet (Dir.
2017:106) ingår att ”se över arkivlagstiftningen och närliggande lagstiftning
och vid behov lämna förslag på hur lagstiftningen kan anpassas till den
utveckling som sker på området”. Av den korta bakgrunden i avsnittet
Behovet av en moderniserad lagstiftning om arkiv framgår att lagstiftningen i
huvudsak anses återspegla ett synsätt där arkiven betraktas som en slutstation
för informationen. Det framgår också att det i en digital samverkande
förvaltning uppstår oklarheter om vad som är en handling och vem som är
arkivbildare. Därför sägs det finnas ett generellt behov av att modernisera
arkivlagen och säkerställa att den oberoende av sakområde och medium, kan
säkra tillgången till allmänna handlingar på kort och lång sikt i en modern
digital förvaltning och för forskningens behov. Detta förklaras med att det
måste tas hänsyn till krav som ger informationen förutsättningar att bevaras,
förvaltas och tillgängliggöras på ett långsiktigt och säkert sätt redan när de
digitala systemen byggs. Sådana system sägs vara kostsamma att etablera
och hålla i drift varför det vid samverkan om gemensamma lösningar kan
uppstå oklarheter om t.ex. ansvaret för vissa beslut. (Dir. 2017:106 s. 6 f.)
I propositionen Kulturarvspolitik (Prop. 2016/17:116) som föregick
arkivutredningens direktiv uttrycks behovet, som en del av en bred översyn
av arkivväsendet, av en innehållslig och redaktionell översyn och
modernisering av arkivlagen (1990:782) i syfte att säkerställa samhällets
tillgång till allmänna handlingar både nu och i framtiden och att tydliggöra
de enskilda arkivens viktiga roll som en del av det gemensamma kulturarvet.
(Prop. 2016/17:116, s. 175)
I betänkandet Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU
2018:25) har hindrande eller hämmande lagstiftning för digitalisering och
digital samverkan kartlagts. Arkivlagen berörs marginellt. Det ifrågasätts om
det är relevant att tillämpa arkivlagens krav på alla informationsmängder
som kommer att skapas i den digitala förvaltningen bl.a. med tanke på
insamlingen av data genom sensorer11. Vidare omnämns utmaningar i

I OSL regleras myndigheternas hantering av allmänna handlingar i syfte att tillgodose insyn. Det innebär bl.a. att en
beskrivning ska upprättas som ger information om bl.a. annat register, förteckningar och andra sökmedel till myndighetens
allmänna handlingar. De flesta myndigheter är uppkopplade till Navet, en vy av Skatteverkets folkbokföringsdatabas, och den
11
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förhållandet mellan arkivreglering och dataskyddsreglering. Det sägs också
att regelverket som styr den digitala förvaltningen innehåller begrepp som
tankemässigt knyter an till analoga förhållanden som t.ex. ärende, handling,
inkommen, upprättad, skriftlig och underskrift. Även begreppet gallring
påtalas ha olika innebörd i olika författningar och att det ibland används
andra begrepp för företeelsen. Vidare berörs en del svårigheter med
tolkningen av begreppet allmän handling i tryckfrihetsförordningen
(1949:105) (TF) i relation till t.ex. datorprogram inkluderande algoritmer,
som indirekt har bäring på arkivlagens tillämpning. (SOU 2018:25, s. 102 ff.,
s. 118 ff. och s. 177) Utredningen har inte identifierat några direkta problem i
arkivlagen men berör ett antal relaterade lagar som TF, förvaltningslagen
(2017:900) m.fl. och dataskyddsförordningen (GDPR)12.
Riksrevisionen fokuserade i sin granskning och Statskontoret berörde i sin
myndighetsanalys av Riksarkivet införandet av e-förvaltning, som i vissa
delar baseras på enkäter respektive intervjuer, utan att det framkommer några
synpunkter om eventuella svårigheter med tillämpningen av arkivlagen. (Den
offentliga förvaltningens digitalisering, – En enklare, öppnare och effektivare
förvaltning?, RiR 2016:14, s. 40 ff., Myndighetsanalys av Riksarkivet,
Statskontoret 2017:4, s. 86 ff.)
I propositionen Kulturarvspolitik uttrycks syftet med att generellt se över och
modernisera arkivlagen för att säkerställa samhällets tillgång till allmänna
handlingar nu och i framtiden och att tydliggöra de enskilda arkivens viktiga
roll som en del av det gemensamma kulturarvet. I direktivet Översyn av
arkivområdet tydliggörs insynsbehovet med att lagstiftningen anses
återspegla att arkiven ses som en slutstation medan det måste tas hänsyn till
krav som ger informationen förutsättningar att bevaras, förvaltas och
tillgängliggöras på ett långsiktigt sätt redan när digitala system byggs och att
det vid samverkan om gemensamma lösningar kan uppstå oklarheter om
ansvaret.
Nyckelbegreppen i direktivet Översyn av arkivområdet och propositionen
Kulturarvspolitik är ”innehållslig och redaktionell översyn” respektive
”modernisera”. Det senare konkretiseras i direktivet med att det behöver
tydliggöras att arkivbildningen i e-förvaltningen börjar tidigt. Redan innan
arkivbildningen börjar måste den förberedas så att det inte uppstår onödiga
förluster av möjligheterna att säkerställa kontextuella samband, som också
påverkar möjligheten att bedöma autenticiteten. På så sätt undviker man
också att det uppstår onödiga kostnader för retroaktiva åtgärder.

ska då beskrivas. Databasen arkiveras hos Skatteverket, medan ev. uppgifter som en myndighet hämtar från Navet för sin
verksamhet enligt arkivlagen ingår i myndighetens arkivbildning.
12
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende
på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän
dataskyddsförordning)
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Arkivutredningens fråga ”Vilka delar av den nuvarande arkivlagstiftningen
har inte hängt med i utvecklingen och behöver därför moderniseras”, antyder
en vidare tolkning än endast arkivlagen. En avgränsning för vad som kan
avses kan möjligen sökas i propositionen 1989/90:72 om arkiv m.m. som
föregick arkivlagen. Där föreslogs, förutom en ny arkivlag, även en ny lag
om skydd för beteckningen svenskt arkiv samt ändringar i lagen om allmän
försäkring, patientjournallagen, kommunallagen och församlingslagen som
rörde arkivlagens tillämplighet samt socialtjänstlagen och
utsökningsregisterlagen som försågs med direkt tillämpliga föreskrifter om
gallring och även undantag från gallring. De senare författningarna berörs
inte mer. I propositionen om arkiv m.m. framgår även att både regeringen
respektive arkivmyndigheterna förutsågs få bemyndigande att närmare
reglera arkivvård och gallring.
Arkivlagen
Arkivlagen är en ramlag som innehåller allmänt hållna regler för
verksamheten. Arkivförordningen (1991:446) fyller ut regelverket i vissa
avseenden, dels genom allmänna bestämmelser, dels bestämmelser som
endast gäller för statliga myndigheter och jämställda organ. Bestämmelserna
konkretiseras genom föreskrifter från Riksarkivet för statliga myndigheter
eller kommunerna och landstingen för deras myndigheter.
Arkivlagen måste moderniseras och ge en samlad syn på informationsförsörjningen i samhället så man inte riskerar att information går förlorad. Ett
helhetsperspektiv förutsätter att reglering och strukturering av information
inte sprids ut mellan flera aktörer beroende på informationens typ och
funktion. dvs. om den är analog eller digital, om den är offentlig eller privat,
om den är öppen eller skyddad, eller om den är historisk eller nyskapad.
GDPR medger att personuppgifter får behandlas för arkivändamål av allmänt
intresse även om det inte varit de ursprungliga ändamålen med behandlingen.
Riksarkivet skulle vilja ha en hänvisning i arkivlagen, till GDPR, för att
tydliggöra att rätten att bli bortglömd inte gäller för arkiv.
Arkivlagens paragrafer återges för att underlätta läsningen av
kommentarerna.
1-2 a §§ Lagens tillämpningsområde
1 § I denna lag ges bestämmelser om myndigheternas och vissa
andra organs arkiv samt om arkivmyndigheterna.
Bestämmelserna i 3-6 och 10 §§ ska tillämpas också på statliga
och kommunala beslutande församlingar.
Bestämmelserna i 3-6 samt 9 och 10 §§ ska tillämpas också på
1. sådana enskilda organ hos vilka allmänna handlingar förvaras
med stöd av lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna
handlingar för förvaring, och
2. Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar vid förvaring av
allmänna handlingar med stöd av lagen (1999:288) om
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överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller
någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.
2 § Det som enligt denna lag gäller för statliga myndigheters arkiv
ska gälla även för arkiv hos sådana organ som avses i 2 kap. 4 §
första meningen offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) till den
del arkivet härrör från den verksamhet som avses i bilagan till
offentlighets- och sekretesslagen.
2 a § Det som enligt denna lag gäller för kommunala myndigheters
arkiv ska gälla även för arkiv hos sådana juridiska personer som
avses i 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Lagen gäller för myndigheter, statliga och kommunala beslutande
församlingar, arkivmyndigheter, vissa organ så länge de finns upptagna i
bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL), Svenska
kyrkan och dess organisatoriska delar, företag som förvarar allmänna
handlingar och kommunala företag där kommuner/landsting utövar ett
rättsligt bestämmande inflytande. Lagen gäller för dessa i sin helhet eller i
vissa delar. Tillämpningsområdet utökas direkt eller indirekt av pågående
lagstiftning om handlingsoffentlighetens tillämplighet på privatiserade
kommunala verksamheter (skola, sjukvård). Det innebär att antalet
organisationer som ska tillämpa lagen kommer att öka från ca. 3500 till ca.
5000.
Riksarkivet har i olika sammanhang efterlyst en mera sammanhållen syn på
de arkiv som formellt befinner sig utanför Riksarkivets tillsyn, istället för
olika särlösningar, se bl.a. Riksarkivets redovisning av uppdrag enligt sitt
regleringsbrev för 201613, Samhällsutmaningar den 1 september 2016, Dnr
RA 04-2016/8065 och sitt inspel till arkivutredningen om juridiska frågor
den 21 juni 2018, dnr RA 02-2018/06390. En lösning är att utöka kretsen
som ska tillämpa vissa av arkivlagens baskrav till att omfatta de
privaträttsliga aktörer som förvarar information av allmänt intresse. Se även
kommentaren till 3 §.
3 § Arkivbildningen och dess syften
3 § En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från
myndighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap.
9 § tryckfrihetsförordningen och som myndigheten beslutar skall tas
om hand för arkivering. Upptagningar för automatisk
databehandling som är tillgängliga för flera myndigheter, så att de
där utgör allmänna handlingar, skall dock bilda arkiv endast hos en
av dessa myndigheter, i första hand den myndighet som svarar för
huvuddelen av upptagningen.
Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet.
Myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så
att de tillgodoser
1. rätten att ta del av allmänna handlingar,

13

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Riksarkivet, Regeringsbeslut 13, 2015-12-10 Ku2015/02965/LS
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2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen,
och
3. forskningens behov.

Detta är lagens portalparagraf. Den första meningen innehåller den mycket
viktiga avgränsningen mellan allmänna handlingar och arkivhandlingar, det
är i princip endast de allmänna handlingar som uppstår i verksamheten som
ska bilda arkiv. Den tydliggör åtskillnaden gentemot 4 kap. OSL som enbart
reglerar myndigheters hantering av allmänna handlingar. För att fullt ut
förstå innebörden i första meningen behöver man läsa 3 § arkivförordningen
som tydliggör att arkivbildningen i flera avseenden börjar mycket tidigt,
särskilt för elektroniska handlingar som förs fortlöpande. Formellt sett är
arkiven alltså inte att se som en slutstation.
Den andra meningen innehåller ytterligare en avgränsning som gäller
upptagningar för automatisk databehandling som är tillgängliga för flera
myndigheter, men endast ska bilda arkiv hos den myndighet som står för
huvuddelen av upptagningen. Förutom den i jämförelse med
tryckfrihetsförordningen (1949:105) och OSL obsoleta benämningen
”automatisk databehandling” förekommer svårigheter med att precisera
innebörden av uttrycket ”huvuddelen”, den kommenteras inte i förarbetena
men tar antagligen sin utgångspunkt i den arkitektur med centrala stordatorer
med uppkopplade terminaler som rådde på 1980-talet då lagen bereddes. En
annan misstolkning som har uppfattats är att en myndighet som använder en
upptagning som en led i verksamheten inte anser sig behöva arkivera de
uppgifter ur upptagningen, som de använder i handläggningen av ett ärende,
i sitt eget arkiv, eftersom upptagningar endast ska bilda arkiv hos den som
står för huvuddelen av upptagningen.
Relationen mellan första och andra meningen måste göras tydligare så att
arkivbildaransvaret förtydligas i de fall som flera myndigheter deltar i en
gemensam hantering av upptagningar för automatiserad behandling i en
verksamhet. Det skulle kunna ske genom att föreskriva att den eller de
myndigheter som förfogar över upptagningen på fler sätt än att kunna ta del
av den, som att kunna tillföra eller ta bort uppgifter eller handlingar genom
att avskilja, avställa eller gallra har arkivansvaret för upptagningen. I 6 kap.
8 § patientdatalagen (2008:355) regleras att den vårdgivare som gör en
patientjournal tillgänglig i ett sammanhållet journalföringssystem har
ansvaret för att journalen bevaras och vårdas. Detta bör kompletteras med att
kravet på avgränsning i 6 § fjärde punkten arkivlagen även ska omfatta en
skyldighet att ange hos vilken myndighet (den egna eller någon annan) som
handlingen ska utgöra arkiv.
Enligt andra stycket utgör myndighetsarkiven en del av det nationella
kulturarvet. I propositionen 1989/90:72 om arkiv m.m., och även i
beredningen av den förra arkivutredningens betänkande Arkiv för alla – nu
och i framtiden (SOU 2002:78), slår regering och riksdag fast att även de
enskilda arkiven utgör en del av det nationella kulturarvet. Kvalificeringen
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”det nationella” förefaller otidsenlig och används inte i 10 § arkivlagen och
har 2017 tagits bort ur kulturmiljölagens (1988:950) 5 kap. 1, 10, 11 och 16
§§. I avsnittet Arkiv som kulturarv, på sidan 56 ff, argumenteras för att det
finns viss motsägelse mellan definitionen av “kulturarv” i propositionen
Kulturarvspolitik (2016/17:116, beslutad av Riksdagen den 31 maj 2017)
och användningen av begreppet i arkivlagens 3 §, vilket bör redas ut.
Riksarkivet önskar att man vid en översyn av 3 § också infogar de enskilda
arkiven med någon form av kvalificering t.ex. ”av allmänt intresse” eller
någon annan bestämning som omfattar information som skapas utanför den
offentliga sektorn: Information om samhällsviktiga funktioner, information
som tillkommer i privat sektor och som kan ha avgörande betydelse för den
enskilde individen och som tillkommer inom offentligt finansierad
verksamhet i privat regi samt information som utgör en del av kulturarvet.
Artikel 5 i GDPR medger att personuppgifter får behandlas för arkivändamål
av allmänt intresse även om det inte varit de ursprungliga ändamålen med
behandlingen. Att information av allmänt intresse också skulle omfattas av
bestämmelserna i arkivlagen skulle kunna undanröja ifrågasättandet av
arkiveringen av personuppgifter. Regleringen kan även flyttas till en egen
paragraf.
Riksarkivet vill understryka att en ändring av 3 § kanske inte är tillräcklig för
att kunna inkludera även annan samhällsviktig information än den som finns
i allmänna handlingar från myndigheterna. Det kan behövas ytterligare
regleringar för att säkra arkivens långtidsbevarande, som omfattar även andra
aktörer än myndigheter.
Även kvalificeringen ”enskilda” bör övervägas i det alltmer digitaliserade
samhället, där nationellt överskridande nätgemenskaper knappast skulle
uppfatta att de genom sina aktiviteter samtidigt bildar enskilda arkiv. För de
som i så fall skulle omfattas av en sådan reglering bör även vissa baskrav
ställas för hanteringen av arkiven. Riksarkivet önskar därför att
arkivutredningen analyserar begreppet mot bakgrund av vad som sägs i
avsnittet Arkiven ska spegla hela samhället, på sidan 16 f.
I sammanhanget kan nämnas att Riksarkivet, enligt 7 § förordningen
(2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning, får meddela föreskrifter om att
personuppgiftsansvariga som inte omfattas av föreskrifter om arkiv får
behandla personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse.
Enligt tredje stycket ska myndigheternas arkiv bevaras, hållas ordnade och
vårdas så att de tillgodoser syftet; tillgodose insyn, rättskipningen och
förvaltningens informationsbehov och forskningens behov. Syftet är väl
förankrat, men den andra punkten kan formuleras så att det tydligare
omfattar den enskildes rättssäkerhet. Begreppet ”bevara” används i andra
författningar, t.ex. registerlagar, mervärdesskattelagen (1994:200), med
andra innebörder och skulle kunna legaldefinieras. Begreppen ”hållas
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ordnade” och ”vårdas” kan moderniseras till ”organiseras” respektive
”förvaltas”.
4-6 §§ Arkivvården
4 § Varje myndighet skall svara för vården av sitt arkiv, om inte en
arkivmyndighet med stöd av 9 § har övertagit detta ansvar.

Ansvaret för arkivet slås fast i 4 § och anknyter till proveniensprincipen; att
arkivet och verksamheten är sammanhängande. Riksarkivet har ingen
kommentar till 4 §, utöver att begreppet ”vårda” kan ändras till ”förvalta” Jfr.
kommentar till 3 § tredje stycket ovan.
5 § Som grund för arkivvården skall myndigheterna
1. vid registreringen av allmänna handlingar ta vederbörlig hänsyn
till dess betydelse för en ändamålsenlig arkivvård, och
2. vid framställningen av handlingar använda materiel och metoder
som är lämpliga med hänsyn till behovet av arkivbeständighet.

5 § reglerar vissa aktiviteter som måste förbereda arkivbildningen. Första
punkten behandlar att man vid registreringen av allmänna handlingar enligt 5
kap. OSL måste ta hänsyn till dess betydelse för en ändamålsenlig arkivvård,
t.ex. uppdelningen i ärendegrupper för att tillgodose insyn och kunna
verkställa gallring. En ändamålsenlig strukturering tillgodoser även de två
andra syftena i 3 § och möjligtvis kan detta lyftas fram, men risken är att
något av dessa då tar över och länken till TF och OSL, med rätten till insyn,
försvagas. Den andra punkten inskärper att det ska användas materiel och
metoder som är lämpliga med hänsyn till behovet av arkivbeständighet vid
framställningen av handlingar. Arkivbildningen i e-förvaltningen börjar
tidigt, redan när digitala system designas. Redan innan de digitala systemen
har börjat användas måste det förberedas för att inte onödiga förluster av
möjligheterna att säkerställa kontextuella samband ska uppstå. Begreppen
”materiel och metoder” bör kunna moderniseras så att de tydligare omfattar
val och inrättande av teknisk lösning. Samtidigt kan inte de analoga medier
som förekommer i arkiven uteslutas. Begreppet ”arkivvården” kan
ifrågasättas och kanske ersättas med ”arkivförvaltningen”. Jfr. kommentar
till 3 § tredje stycket ovan.
6 § I arkivvården ingår att myndigheten skall
1. organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av
allmänna handlingar underlättas,
2. upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka
slag av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur
arkivet är organiserat, dels en systematisk arkivförteckning,
3. skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig
åtkomst,
4. avgränsa arkivet genom att fastställa vilka handlingar som skall
vara arkivhandlingar, och
5. verkställa föreskriven gallring i arkivet.
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I de fem punkterna i 6 § framgår det att arkivvården omfattar att organisera
arkivet för att tillgodose insyn, upprätta arkivbeskrivning och
arkivförteckning, skydda arkivet, avgränsa arkivet och verkställa föreskriven
gallring. Begreppet ”arkivvård” kan ifrågasättas och kanske ersättas med
”arkivförvaltning”. Jfr. kommentar till 3 § tredje stycket ovan.
Första punkten skulle kunna utvidgas till att omfatta även övriga syften i 3 §,
men riskerar då att något av dessa tar över och dessutom försvagas länken till
TF och OSL, och rätten till insyn. Begreppen ”arkivbeskrivning” och
”arkivförteckning” i andra punkten, kan båda som substantiv uppfattas som
pappersprodukter och inte överensstämma med den utveckling och
förvaltning av metadata som digitalisering förutsätter. Istället skulle
verbformer som ”beskriva” och ”dokumentera” kunna användas. De begrepp
som används för att beskriva skyddet av arkiven i tredje punkten kan
kompletteras för att tydliggöra att inre faktorer som tekniska problem i itsystem, som förstör eller försvårar åtkomst, omfattas. Kravet på avgränsning
i fjärde punkten är principiellt viktig att upprätthålla för att inte blanda ihop
allmänna handlingar och arkivhandlingar. Det i femte punkten avslutande
kravet att föreskriven gallring ska verkställas kan kompletteras med att det
ska ske så att det inte går att återskapa handlingen, jfr. 10 §.
Begreppet ”arkivvård” kan föra tankarna till analoga arkiv och det kan finnas
anledning att överväga om begreppet fungerar för it-system och e-arkiv. Ett
alternativ är att, i lagtexten, tydliggöra att det gäller såväl analoga som
digitala arkiv, men eftersom det förekommer på flera ställen kan det kanske
vara lämpligare att använda något annat och modernare begrepp som
naturligt inkluderar alla former av information.
Utöver 6 § arkivlagen finns det en rad andra regler om strukturering av
information, för många olika syften14. Genom att andra myndigheter har
sådan föreskriftsrätt riskerar man att de olika regelverken överlappar
varandra och blir motstridiga genom att myndigheterna ska redovisa samma
information i olika strukturer. Arkivlagen bör vara den överordnade
regleringen för strukturering av information och styra hur övriga regler är
utformade, så att de olika syftena kan ingå i samma struktur. En modell för
att undvika motstridigheter och överlappning är en hänvisning till arkivlagen
vid delegering av sådan föreskriftsrätt. En annan modell är att införa
tvingande regler om samråd med Riksarkivet när andra myndigheter

4 kap. 2 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 11 § lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den
offentliga förvaltningen, 4 kap. artikel 30 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter
(MSBFS 2016:1) om statliga myndigheters informationssäkerhet, Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2015:3) och allmänna
råd om säkerhetsskydd, Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2015:2) om säkerhetsskydd, 6 kap. Riksarkivets föreskrifter (RA-FS
2008:4) om ändring i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:1) om arkiv hos statliga myndigheter, 5 kap.
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2009:1) om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad
behandling).
14
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meddelar föreskrifter som innebär strukturering av information. Se också
avsnittet Informationssäkerhet på sidan 52 f.
7-9 §§ Arkivmyndigheterna och deras uppgifter
7 § För tillsynen av att myndigheterna och sådana organ som avses
i 1 § tredje stycket fullgör sina skyldigheter enligt 3-6 §§ ska det
finnas arkivmyndigheter inom den statliga och den kommunala
förvaltningen.
Arkivmyndigheterna ska dock inte ha tillsyn över riksdagens
myndigheter, regeringen, myndigheter inom Regeringskansliet eller
utrikesrepresentationen.

I 7 § framgår att det finns arkivmyndigheter för tillsynen av att myndigheter
och organ fullgör sina skyldigheter enligt 3-6 §§ arkivlagen. Arkivmyndigheterna ska dock inte ha tillsyn över riksdagens myndigheter,
regeringen, myndigheter inom Regeringskansliet eller utrikesrepresentationen. Både riksdagen och Regeringskansliet antar dock roller
som arkivmyndighet genom att föreskriva, ägna sig åt rådgivning och svara
för vården av myndighetsarkiven efter överlämnande samt följa upp att
underordnade myndigheter tar sitt ansvar för arkivbildningen. Dessa
myndigheter borde också omfattas av de regler som gäller för den offentliga
förvaltningen i övrigt och riksdagen och regeringen bör i arkivlagen pekas ut
som arkivmyndigheter för sina respektive myndigheter.
8 § Regeringen bestämmer vilken arkivmyndighet som ska finnas
för tillsynen över de statliga myndigheterna. Tillsynen över att
sådana organ som avses i 2 § fullgör sina skyldigheter enligt 3-6 §§
ska skötas av den statliga arkivmyndigheten.
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i kommunen och
landstingsstyrelsen i landstinget, om inte kommunfullmäktige eller
landstingsfullmäktige har utsett någon annan nämnd eller styrelse till
arkivmyndighet.
Den kommunala arkivmyndigheten ska se till att sådana juridiska
personer som avses i 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) fullgör sina skyldigheter enligt 3-6 §§ denna lag. I de fall
flera kommuner eller flera landsting bestämmer tillsammans i ett
sådant företag fullgörs uppgiften av arkivmyndigheten i den
kommun eller det landsting som kommunerna eller landstingen
kommer överens om.
Tillsynen över att sådana enskilda organ som avses i 1 § tredje
stycket 1 fullgör sina skyldigheter enligt 3-6 §§ ska skötas av den
statliga arkivmyndigheten i de fall det enskilda organet förvarar ett
statligt arkiv och av de kommunala arkivmyndigheterna i de fall det
enskilda organet förvarar ett kommunalt arkiv.
Den statliga arkivmyndigheten ska också sköta tillsynen över att
Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar fullgör sina
skyldigheter enligt 3-6 §§ avseende handlingar som förvaras med
stöd av lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar
till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för
förvaring, m.m.

Genom sammanslagningen av Riksarkivet och landsarkiven 2010 är
Riksarkivet den enda statliga arkivmyndigheten och av 8 § framgår att
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regeringen utser den statliga arkivmyndigheten. Om riksdag och regering
pekas ut som arkivmyndigheter för sina respektive myndigheter i 7 §, så som
Riksarkivet föreslår behöver 8 § ändras så att regeringen utser en statlig
arkivmyndighet (Riksarkivet) för övriga myndigheter under regeringen och
för andra organ som omfattas av arkivlagen genom att de omfattas av
bestämmelserna i 2 kap. TF. Men det finns också ytterligare en aspekt, att
Riksarkivet är regeringens expertmyndighet på arkivområdet och detta
behöver också förtydligas.
Vidare framgår att kommunstyrelsen respektive landstingsstyrelsen är
arkivmyndighet i kommunen respektive landstinget om inte respektive
fullmäktige har utsett någon annan nämnd eller styrelse till arkivmyndighet.
Exempel på andra nämnder som har utsetts är kulturnämnd eller arkivnämnd.
Det finns också exempel på att flera kommuner har gått ihop och bildat
kommunalförbund för att tillsammans hantera sin e-arkivering och även
fungera som arkivmyndighet för respektive kommuns arkivvård i avseende
på e-arkiveringen. Det bör preciseras vilken nämnd eller styrelse som kan
utses eller vilka kvalifikationer den bör ha. Att ett kommunalförbund har
utsetts att ansvara för uppdraget som arkivmyndighet för en del av arkiv
strider även mot bestämmelsen i 4 §.
9 § En arkivmyndighet har rätt att överta arkivmaterial från en
myndighet som står under dess tillsyn. Övertagande kan ske både
efter överenskommelse och på grund av ett ensidigt beslut från
arkivmyndigheten.
En arkivmyndighet övertar också arkivmaterial i sådana fall som
beskrivs i 11 och 14 §§.
När en arkivmyndighet har övertagit arkivmaterial från en annan
myndighet övergår hela ansvaret för det materialet till
arkivmyndigheten.

Här regleras arkivmyndigheternas rätt att överta arkivmaterial. Det kan ske
genom överenskommelse. Det kan också ske genom ett ensidigt beslut av
arkivmyndigheten. Att omhänderta en myndighets arkiv är den enda
sanktionsmöjligheten som arkivmyndigheterna har om myndigheterna
missköter sina arkiv. I praktiken är det svårt att utnyttja denna sanktionsmöjlighet eftersom myndigheterna behöver sina arkiv för att kunna utföra
sina uppgifter och det vore samhällsekonomiskt oförsvarbart att omhänderta
en myndighets arkiv. Riksarkivet har aldrig utnyttjat möjligheten att
omhänderta en myndighets arkiv. Riksarkivet har ingen kännedom om
huruvida någon kommun har utnyttjat den möjligheten.
I 9 § förekommer flera begrepp som bör ses över. Varianterna ”överta”,
”övertagande”, ”övertar”, ”övertagit” respektive ”övergår” används. Dessa
begrepp bör ensas och legaldefinieras eftersom det förekommer olika
tolkningar. Begreppet ”arkivmaterial” uppträder första gången och bör
ändras till t.ex. ”arkiv” eller ”delar av arkiv”. Begreppet arkiv är entydigt i
sammanhanget och kan här förklaras som dokumenterad information som
uppstår genom någon slags aktivitet. I sammanhanget kan nämnas att
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begreppet arkiv också kan ha två andra betydelser, nämligen arkivlokal och
institution där arkiv förvaras.
Riksarkivet anser att man ska överväga en tvingande bestämmelser om att
statliga arkiv som inte längre behövs för verksamheten ska överlämnas till
arkivmyndigheten eller en längsta tidsperiod innan överlämnande, i likhet
med hur detta hanteras i andra länder. Riksarkivet avser att utveckla frågan
om överlämnande av statliga arkiv ytterligare i en separat skrivelse som svar
på arkivutredningens fråga ”Vilka förändringar behöver genomföras när det
gäller regler och finansieringsmodell för arkivleveranser till Riksarkivet?”.
10 § Gallring
10 § Allmänna handlingar får gallras.
Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del av
kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna
tillgodose de ändamål som anges i 3 § tredje stycket.
Om det finns avvikande bestämmelser om gallring av vissa
allmänna handlingar i annan lag eller i förordning gäller dessa
bestämmelser.

I de två första styckena slås det fast att allmänna handlingar får gallras med
iakttagande av att arkiven är en del av kulturarvet och att det arkivmaterial
som återstår efter gallring ska kunna tillgodose ändamålen i 3 §. Begreppet
”arkivmaterial” bör ändras till t.ex. ”arkiv” eller ”delar av arkiv”, se
kommentaren till 9 §. I det tredje stycket regleras att om det finns avvikande
bestämmelser om gallring i annan lag eller förordning så gäller dessa
bestämmelser.
Paragrafens konstruktion är mindre lämplig eftersom första stycket kan läsas
som att det står i direkt strid med 2 kap. TF. Att det finns villkor för gallring
framkommer först i det andra stycket. För statliga myndigheter går inte andra
stycket att förstå fullt ut om man inte också läser 12 och 14 §§
arkivförordningen, där det framgår att allmänna handlingar inte får gallras
utan att det finns stöd i föreskrifter eller beslut om gallring från Riksarkivet
eller i specialbestämmelser i t.ex. registerförfattningar. Riksarkivet anser att
paragrafen bör konstrueras så att det framgår att huvudregeln är bevarande
och gallring är undantaget. Särskilt mot bakgrund av att även personal utan
fackkunskaper ofta måste tillämpa arkivlagen.
Begreppet gallring bör legaldefinieras, särskilt som det har noterats att det
används i flera författningar med olika innebörder. En legaldefinition kan
formuleras som att innebörden är att handlingen förstörs så att den inte går
att återskapa. I förarbetena15 betonas att beslut om gallring ska fattas av
fackkunnigt folk inom arkivmyndigheterna. Så som § är konstruerad framgår
inte heller detta tillräckligt tydligt.
Se också kommentaren till 16 §.
15

Prop. 1989/90:72 om arkiv m.m. s. 34 och 52
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11-13 §§ Särskilt om statliga arkiv
11 § Om en statlig myndighet har upphört och dess verksamhet inte
har förts över till en annan statlig myndighet, ska myndighetens
arkiv överlämnas till den statliga arkivmyndigheten inom tre
månader, såvida inte regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer föreskriver något annat.
I lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för
förvaring finns bestämmelser om förvaring av statliga myndigheters
arkiv hos enskilda organ i vissa fall. Bestämmelser om förvaring av
allmänna handlingar finns också i lagen (1999:288) om
överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller
någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.

Bestämmelsen i 11 § första stycket reglerar hanteringen av arkivet när en
statlig myndighet upphör. I förarbetena framgår att arkivet från en
verksamhet som flyttas som regel får föras över till den myndighet som
fortsättningsvis ska svara för verksamheten och ansvara för arkivet. När
arkivet efter en verksamhet som avvecklas, men där myndigheten finns kvar,
är det naturligt att myndigheten fortsatt ansvarar för arkivet från den
avvecklade verksamheten. Detta bör förtydligas direkt i lagtexten med en
mer principiell hantering av proveniensprincipen. Också begreppet
”överlämnas” bör legaldefinieras eftersom det förekommer i andra
författningar med andra innebörder. Begreppet ”arkivmaterial” bör ändras till
t.ex. ”arkiv” eller ”delar av arkiv”, se kommentarer till 9-10 §§.
Bestämmelsen tar bara sikte på myndigheter som har upphört, inte på andra
organ som omfattas av Riksarkivets tillsyn. Riksarkivet har i sitt inspel till
arkivutredningen om juridiska frågor den 21 juni 2018, dnr RA 022018/06390, påtalat att det förekommer att handlingar som har varit
allmänna ibland upphör att vara det, t.ex. för att ett organ tas bort från
bilagan till OSL utan att de allmänna handlingarna överlämnas till någon
myndighet. En annan situation som är problematisk är allmänna handlingar
som är utlånade när en myndighet upphör och som senare återfinns i t.ex. ett
privatarkiv. Riksarkivet kan inte se att dessa handlingar kan lämnas till
Riksarkivet med bibehållen status som allmänna handlingar till följd av
bestämmelsen i 2 kap. 11 § 3 st. TF. En lösning på detta skulle kunna vara att
i anslutning till 11 § placera en bestämmelse med innebörden att handlingar
som härrör från en verksamhet som omfattats av bestämmelserna i 2 kap. TF
och OSL ska lämnas till arkivmyndigheten med bibehållen status som
allmänna handlingar.
Se också kommentaren till 9 § om tvingande bestämmelser om
överlämnande av arkiv till Riksarkivet. Om en sådan bestämmelse ska
införas för de statliga arkiven hör den hemma här, i avsnittet om
bestämmelser för statliga arkiv.
12 § Utöver vad som följer av bestämmelserna i 9, 10 och 11 §§ får
en statlig myndighet avhända sig allmänna handlingar endast genom
sådant återlämnande eller överlämnande som sker med stöd av
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1.lag eller föreskrift som meddelas av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer, eller
2. särskilt beslut av regeringen.
Första stycket gäller inte handlingar som en myndighet har fått
som lån.
För myndigheter under riksdagen finns särskilda bestämmelser
om när de får avhända sig allmänna handlingar.
13 § Den statliga arkivmyndigheten får ta emot arkivmaterial också
från enskilda.

Riksarkivet har inga synpunkter på 12-13 §§.
14-16 §§ Särskilt om kommunala arkiv
14 § Om en kommunal myndighet har upphört och dess
verksamhet inte har förts över till en annan kommunal myndighet,
ska myndighetens arkiv överlämnas till arkivmyndigheten inom tre
månader såvida inte kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige
har beslutat något annat.
I lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för
förvaring finns bestämmelser om förvaring av kommunala
myndigheters arkiv hos enskilda organ i vissa fall.
15 § Utöver vad som följer av bestämmelserna i 9, 10 och 14 §§ får
en kommunal myndighet avhända sig allmänna handlingar endast
genom sådant återlämnande eller överlämnande som sker med stöd
av
1. lag, eller
2. särskilt beslut av kommunfullmäktige eller
landstingsfullmäktige.
Första stycket gäller inte handlingar som en myndighet har fått
som lån.

Bestämmelserna om kommunala arkiv i 14-15 § motsvarar bestämmelserna i
11-12 §§ om statliga arkiv och kommentarerna i avsnittet om 11-12 §§ har
relevans även här.
16 § Kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige får meddela
föreskrifter om arkivvården inom kommunen, i den utsträckning
något annat inte är särskilt föreskrivet.

16 § reglerar att det är kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige som
får meddela föreskrifter om arkivvården inom kommunen, om inte något
annat är särskilt föreskrivet. Relationen till kommunallagen (2017:725) i
bisatsen bör tydliggöras eftersom olika kommuner och landsting gör olika
tolkningar. Det bör även läggas till en bestämmelse om vilken kommunal
myndighet som får besluta om gallring, eftersom det förekommer att det
ansvaret förutom kommunstyrelsen anförtros nämnder och förvaltningar utan
fackmannamässig kompetens, jfr. 10 §. Det bör även tydliggöras att
kommuner och landsting får ta emot enskilda arkiv eftersom det i praktiken
förekommer, även om det inte finns något stöd för det i kommunallagen.
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Arkivutredningen behöver också se över bestämmelserna om kommunala
arkiv utifrån lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar och
ansvarsområden för regionfullmäktige och regionstyrelsen och det ytterligare
sambruk av samhällstjänster som regionerna medför.
17 § Särskilda arkivuppgifter för vissa kommunala arkivmyndigheter
17 § Regeringen får meddela föreskrifter om att vissa kommunala
arkivmyndigheter får fullgöra arkivuppgifter avseende handlingar
från statliga myndigheter och sådana organ som står under tillsyn av
den statliga arkivmyndigheten.
När en kommunal arkivmyndighet fullgör sådana uppgifter som
avses i första stycket tillämpas denna lags bestämmelser om den
statliga arkivmyndigheten. Detta gäller dock inte i fråga om tillsyn.
Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över
kommunala arkivmyndigheter när de fullgör arkivuppgifter enligt
första stycket.

Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv fullgör enligt
förordningen (2013:791) om särskilda arkivuppgifter för vissa kommunala
arkivmyndigheter landsarkivuppdrag inom sina distrikt. Riksarkivet har avtal
med respektive arkiv som, mot ersättning, utför sina uppdrag på ett bra sätt.
Men systemet med statliga arkiv som förvaras hos kommunala
arkivmyndigheter innebär komplikationer när det gäller styrning, ledning,
samordning och enhetlighet. Lösningen kom till i en annan kontext, innan de
regionala och lokala myndigheterna hade uppgått i de centrala
myndigheterna. När landsarkiven fortfarande var egna myndigheter framstod
därför lösningen som mera naturlig än den gör idag. Systemet innebär bl.a.
att vissa ärendetyper, t.ex. släktutredningar, inte kan handläggas på ett
effektivt sätt. Användarna måste vända sig till flera olika myndigheter för att
få sitt ärende utrett. Riksarkivet utreder just nu om det skulle kunna gå att
handlägga släktutredningsärenden utan att de behöver skickas mellan
myndigheterna. En förutsättning för detta är att det går att dela information
mellan myndigheterna, men det kan vara så att sekretessbestämmelser lägger
hinder i vägen för sådan lösning. Riksarkivets vill att utredningen ser över de
begränsningar som dessa detaljregleringar innebär. Riksarkivets generella
hållning är att statligt material ska hanteras av staten. Se också avsnittet
Organisation och instruktion på sidan 61 f.
Att använda begreppet ”kommunala arkivmyndigheter” i bestämmelsen är
dessutom missvisande. För Stockholms stadsarkiv är det kulturnämnden som
är arkivmyndighet, för Malmö stadsarkiv är det kommunstyrelsen som är
arkivmyndighet och Värmlandsarkiv är en stiftelse. För Värmlandsarkivs
kommunala huvudmän har det varit svårt att fastställa vilka som är
arkivmyndigheter.
Lagen (1990:783) om skydd för beteckningen svenskt arkiv
Lagen relaterar till 5 § 2 p. arkivlagen och syftar till att papper och
skrivmateriel som har certifierats som beständiga får märkas och underlätta
för myndigheter att försäkra sig om detta. Det finns inga behov av ändringar.
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Arkivförordningen
Här återges endast de paragrafer i arkivförordningen (1991:446) som
Riksarkivet vill lämna synpunkter på.
3 § Sedan ett ärende hos en myndighet har slutbehandlats skall de
allmänna handlingarna i ärendet arkiveras. I samband därmed skall
myndigheten pröva i vilken omfattning sådana handlingar som avses
i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen skall tas omhand för arkivering.
Allmänna handlingar som inte tillhör ett ärende skall arkiveras så
snart de har justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts.
I fråga om diarier och journaler samt register och förteckningar
som förs fortlöpande skall varje införd anteckning anses arkiverad i
och med att den har gjorts.
Riksarkivet får meddela ytterligare föreskrifter om när en
handling skall anses vara arkiverad.
4 § Riksarkivet får meddela föreskrifter om hos vilken myndighet
en upptagning för automatisk databehandling som är tillgänglig för
flera myndigheter ska bilda arkiv, om en eller flera statliga
myndigheter svarar för ungefär lika stora delar av upptagningen.
Riksarkivet får meddela motsvarande föreskrifter för enskilda
organ i fråga om allmänna handlingar som förvaras med stöd av
lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för
förvaring. Detsamma gäller för Svenska kyrkan och dess
organisatoriska delar i fråga om allmänna handlingar som förvaras
med stöd av lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna
handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska
delar för förvaring, m.m.
7 § En myndighet får låna ut arkivhandlingar till andra
myndigheter för tjänsteändamål. Vid tillämpningen av denna
bestämmelse ska som myndighet också räknas
1. sådana organ som avses i 2 § 1 arkivlagen (1990:782),
2. enskilda organ i fråga om allmänna handlingar som förvaras
med stöd av lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna
handlingar för förvaring, och
3. Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar i fråga om
allmänna handlingar som förvaras med stöd av lagen (1999:288) om
överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller
någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.
10 § Bestämmelserna i 6 och 11-19 §§ gäller inte för riksdagens
myndigheter, regeringen, Regeringskansliet eller
utrikesrepresentationen.
Det som i denna förordning gäller för statliga myndigheters arkiv
ska gälla även för arkiv hos
1. sådana myndigheter och organ som avses i 2 § arkivlagen
(1990:782),
2. enskilda organ i fråga om allmänna handlingar som förvaras
med stöd av lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna
handlingar för förvaring, och
3. Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar i fråga om
allmänna handlingar som förvaras med stöd av lagen (1999:288) om
överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller
någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.
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11 § Riksarkivet får, om inte regeringen föreskriver annat, meddela
föreskrifter för statliga myndigheters arkiv om
1. användande av skrivmateriel och förvaringsmedel,
2. arkivvård, såsom
– hur arkivet skall organiseras för att rätten att ta del av allmänna
handlingar skall underlättas,
– arkivbeskrivning,
– arkivförteckning,
– skydd av arkivet,
– avgränsning av arkivet,
– verkställande av gallring,
3. överlämnande av hela arkivet eller delar därav till en annan
myndighet eller till en arkivmyndighet,
4. återlämnande av handlingar.
12 § Riksarkivet får meddela föreskrifter om gallring.
Om föreskrifter saknas får Riksarkivet meddela särskilda beslut
om gallring.
16 § Riksarkivet får meddela föreskrifter om utlåning av
arkivhandlingar i andra fall än som avses i 7 §.
18 § Myndigheterna ska lämna Riksarkivet förslag till ny- eller
ombyggnad av arkivlokaler i så god tid att Riksarkivets synpunkter
på förslaget kan beaktas.
Innan en myndighet hyr en lokal avsedd för arkivförvaring ska
den inhämta yttrande från Riksarkivet.
19 § Myndigheterna ska i god tid underrätta Riksarkivet om
tidpunkten för tekniskt samråd enligt 10 kap. 14 § plan- och
bygglagen (2010:900) om åtgärder som berör arkivlokaler.
Riksarkivet ska också underrättas om när en myndighet flyttar in
arkiv i en ny- eller ombyggd arkivlokal.

Som framgår av kommentaren till 3 § arkivlagen föreslås bestämmelsen i 3 §
arkivförordningen flyttas till arkivlagen. Paragrafen reglerar när en allmän
handling arkiveras och det behöver tydliggöras, i lag, att arkiven bildas
tidigt, särskilt i e-förvaltningen.
Riksarkivet har aldrig tillämpat bemyndigandet i 4 § arkivförordningen.
Istället har man avgjort vem som ska vara arkivbildare genom att bedöma
vem som svarar för huvuddelen av upptagningen enligt 3 § arkivlagen.
Riksarkivet föreslår i sin kommentar till 3 § arkivlagen att
arkivbildaransvaret förtydligas för de fall som flera myndigheter deltar i en
gemensam hantering av upptagningar för automatiserad behandling. I så fall
kan 4 § arkivförordningen utgå. Eventuella övriga konsekvensändringar till
följd av ändringar i arkivlagen kommenteras inte här.
Det bör övervägas om undantaget för riksdagens myndigheter, regeringen,
Regeringskansliet eller utrikesrepresentationen i 10 § arkivförordningen är
ändamålsenliga, se kommentaren till 7 § arkivlagen, sidan 27.

35 (65)

De kommunala arkivmyndigheterna kan inte föreskriva på samma sätt för
sina myndigheter som Riksarkivet kan för de statliga. Det bör övervägas om
bemyndigandena för Riksarkivet i 4 §, 11-12 §§, 16 § och 18-19 §§
arkivförordningen även bör omfatta övriga arkivmyndigheter.
Det kan ifrågasättas om bestämmelserna om utlån i 7 § och 16 §
arkivförordningen är nödvändiga mot bakgrund av samverkansregeln i 8 §
förvaltningslagen (2017:900), som anses omfatta en skyldighet att låna ut
arkivhandlingar till andra myndigheter och också med tanke på de
reproduktionsmetoder som numera är allmänt tillgängliga.
Reglerna om ersättning vid överlämnande och övertagande av arkiv i 17 §
arkivförordningen är tvärtemot avsikten kontraproduktiva och bör ändras,
särskilt i förhållande till en tvingande bestämmelse om överlämnande som
kommenteras i anslutning till 11 § arkivlagen. Riksarkivet avser att utveckla
frågan ytterligare i en separat skrivelse som svar på arkivutredningens fråga
”Vilka förändringar behöver genomföras när det gäller regler och
finansieringsmodell för arkivleveranser till Riksarkivet?”.
Riksarkivets föreskrifter och beslut
Ambitionen med Riksarkivets föreskrifter, allmänna råd och vägledningar är
och har varit att de ska uttryckas teknikneutralt, med undantag av de som
avser specifika medium och databärare. Sammanlagt rör det sig om över 500
dokument som fortlöpande förvaltas med den målsättningen. Närmare 400 är
myndighetsspecifika föreskrifter. Trots mängden föreskrifter innebär det inte
att samtliga statliga myndigheter, organ i bilagan till OSL eller enskilda
organ som förvarar allmänna handlingar omfattas av gallringsföreskrifter för
de allmänna handlingar som hanteras i kärnverksamheterna.
Riksarkivet strävar efter att minska antalet föreskrifter för att underlätta
myndigheternas informationshantering. En målsättning är att en myndighet
inte ska ha mer än en myndighetsspecifik föreskrift. Under 2000-talet har
Riksarkivet upphävt över 1 500 myndighetsspecifika föreskrifter och ett 70tal generella föreskrifter. Ett sätt att ytterligare minska antalet
myndighetsspecifika föreskrifter är att istället utfärda generella föreskrifter
för specifika frågor. En enhetlig reglering av frågor om bevarande och
gallring i registerförfattningar skulle vara en förändring utifrån som
ytterligare skulle minska antalet myndighetsspecifika föreskrifter.
Kommunala arkivmyndigheters beslut
Det saknas översikt över arkivmyndigheternas reglering i 310 kommuner och
landsting, dessas nämnder, gemensamma nämnder, kommunalförbund,
samordningsförbund, förvaltningar och kommunala företag. Det förekommer
i kommuner och landsting att beslutsfattandet delegeras nedåt i
förvaltningarna, något som saknar motsvarighet i staten.
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Riksarkivets uppdrag gentemot kommunerna
Rollerna enligt arkivlagen är tydliga, där Riksarkivet har tillsyn över statliga
myndigheter medan kommunstyrelserna och landstingsfullmäktige har
motsvarande roll för kommunala och landstingskommunala myndigheter.
Riksarkivets ska enligt förordningen (2009:1593) med instruktion för
Riksarkivet, verka för ökad samordning och enhetlighet mellan den statliga
och den kommunala arkivhanteringen. Det sker tillsammans med Sveriges
kommuner och landsting genom samverkansorganet Samrådsgruppen för
kommunala arkivfrågor. Riksarkivet efterlyser ett tydliggörande om vad
denna rådgivning åsyftar med utgångspunkt i dagens förhållanden.
Riksarkivet vill också här ta upp frågan om helhetsperspektivet på
arkivfrågor. Riksarkivet har ingen föreskriftsrätt för gallring eller bevarande
hos kommunerna och det finns ett utrymme för kommunerna att göra olika
bedömningar och tolkningar av vad som ska bevaras och vad som ska
gallras. Att det inte finns någon part som är styrande för vad som ska bevaras
i den kommunala arkivsektorn är ett problem, inte minst för den
samhällsviktiga informationen. Riksarkivet efterlyser istället en möjlighet till
klassificering av samhällsviktig information som styrmedel för bevarande av
information av allmänt intresse. Klassificeringen måste bygga på
informationsinnehållet och inte på vem som har producerat informationen
och Riksarkivet, som expertmyndighet på arkivområdet, är bäst skickad att
avgöra vilken information som behöver bevaras. Riksarkivet avser att
utveckla detta i en senare skrivelse till arkivutredningen.
Riksarkivet ska ha en nationell överblick över arkivhanteringen och kan vara
ett stöd för hela den offentliga förvaltningen. Det är en viktig i del i
regeringens ambition om en sammanhållen offentlig förvaltning samt för
Riksarkivets roll för samhällets informationsförsörjning. Det kommer att
behövas ytterligare resurser samt förtydligande av vad sådana uppgifter
innebär och vilka eventuella avgränsningar som finns, t.ex. gentemot
kommunernas och landstingens uppgifter och mandat.
Förordningen (2013:791) om särskilda arkivuppgifter för vissa
kommunala arkivmyndigheter
Begreppet ”kommunala arkivmyndigheter” är missvisande. För Stockholms
stadsarkiv är det kulturnämnden som är arkivmyndighet, för Malmö
stadsarkiv är det kommunstyrelsen som är arkivmyndighet och
Värmlandsarkiv är en stiftelse. För Värmlandsarkivs kommunala huvudmän
har det inte enkelt gått att fastställa vilka som är arkivmyndigheter. Se också
kommentaren till 17 § arkivlagen, sidan 32.
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TEMA 2, ANDRA FRÅGAN

Vilka samband finns mellan arkivlagen och andra lagar
på kulturområdet, som bibliotekslagen och
museilagen?

Riksarkivet har beröringspunkter med andra aktörer inom politikområdet
kulturarv. Det finns idag flera exempel på god samverkan, med potential att
utvecklas vidare, men också gränsdragningsproblem som kan behöva redas
ut. Samtidigt är det viktigt att lyfta fram Riksarkivets och arkivens särart
inom kulturarvssektorn. Bland annat skiljer sig arkivlagen från andra lagar
inom politikområdet genom att den reglerar hur myndigheter ska uppfylla
den grundlagsskyddade rätten att ta del av allmänna handlingar. De övriga
lagarna har snarare en karaktär av främjandelagstiftning.
Vår genomgång av regleringarna inom arkivsektorn visar att det finns ett
stort antal lagar och förordningar som reglerar större eller mindre delar av all
verksamhet som rör arkiv, och en rad myndigheter med ansvar för dessa
frågor. Det finns också en rad andra lagar som behöver ses över, se sidan 39
ff. Sammantaget blir intrycket att det är väldigt många myndigheter och
väldigt mycket lagstiftning – så pass mycket att det är svårt för en enskild
aktör att överblicka helheten. Konsekvensen blir att ansvarsområden och
regleringar på vissa områden till synes överlappar, samtidigt som det finns
luckor där det är svårt att veta vad som gäller eller vem som äger en viss
fråga.
Bibliotekslagen och museilagen
Bibliotekslagen (2013:801) och museilagen (2017:563) har, till skillnad från
arkivlagen endast karaktären av främjandelagstiftning. Bestämmelser om
skydd av biblioteksmaterial, museiföremål och arkivalier finns i
kulturmiljölagen (1988:950) (KML).
Både museer och bibliotek förvarar arkivhandlingar som inte omfattas av
bestämmelserna om allmänna handlingar. Om man infogar de enskilda
arkiven av allmänt intresse i arkivlagstiftningen bör bibliotekslagen och
museilagen förses med hänvisningar till den bestämmelsen med avseende på
dessa arkiv, se kommentaren till 3 § arkivlagen, sidan 23 ff.
I sitt remissyttrande över betänkandet Ny museipolitik (SOU 2015:89)
kritiserade Riksarkivet utformningen av 2 § museilagen. Där definieras
museum som en institution som är öppen för allmänheten och som förvärvar,
bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella
vittnesbörd om människan och människans omvärld. Det finns många
institutioner, t.ex. arkiv, som uppfyller de kriterierna, men utan att vara
museer.
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Lagarna om pliktexemplar
Vissa dokument och visst elektroniskt material träffas både av reglerna på
arkivområdet och av lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument eller
lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material. Om
myndigheterna framställer publikationer så kan det innebära att de både
utgör allmänna handlingar som ska bevaras hos myndigheten och
pliktexemplar som ska bevaras hos biblioteken.
Kulturmiljölagen
Till skillnad från bibliotekslagen och museilagen innehåller KML
ansvarsbestämmelser.
Det har förekommit att allmänna handlingar har betraktats som kyrkliga
inventarier och tagits upp i de förteckningar som varje församling ska föra
över inventarier enligt 4 kap. 7 § KML. Därigenom kommer de att omfattas
av både TF, arkivlagen och KML, vilket knappast kan ha varit avsikten. Det
bör förtydligas att allmänna handlingar inte omfattas av bestämmelserna om
kyrkliga inventarier i KML.
Enligt 5 kap. KML och 30 § kulturmiljöförordningen (1988:1188) prövar
Riksarkivet frågor om utförsel av manuskript, inklusive kartor och partitur,
enstaka eller i samlingar som är äldre än 50 år och inte tillhör
upphovsmannen, samt arkiv och däri ingående delar, som är äldre än 50 år,
och av vilket slag och på vilket underlag som helst.
Riksarkivet vill väcka frågan om KML:s bestämmelser om byggnadsminne
eller äldre kulturföremål kan utgöra förebild för nya bestämmelser om att
eventuellt skydda kulturhistoriskt värdefulla enskilda arkiv i enlighet med
arkivutredningens direktiv, Dir. 2017:106.
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TEMA 2, TREDJE FRÅGAN

Vilka andra lagar behöver ses över i det här
sammanhanget, t.ex. tryckfrihetsförordningen,
yttrandefrihetsgrundlagen, offentlighets- och
sekretesslagen, kommunallagen, upphovsrättslagen,
bokföringslagen och förvaltningslagen?

Tryckfrihetsförordningen
Riksarkivet skulle välkomna en språklig översyn av tryckfrihetsförordningen
(1949:105) (TF), inte minst med avseende på den digitala utvecklingen. Se
också Riksarkivets inspel till arkivutredningen om juridiska frågor den 21
juni 2018, dnr RA 02-2018/06390.
Trots att arkivutredningen inte har i uppdrag att föreslå några ändringar i 2
kap. 12 § TF vill Riksarkivet lyfta frågan om att medge ett undantag för
kravet på utlämnande av originalhandlingar som finns hos en
arkivmyndighet när de också finns tillgängliga som digitala kopior av god
kvalitet.
Enligt 2 kap 12 § 2 st. TF kan en myndighet endast neka någon att ta del av
en handling på stället om det finns betydande hinder mot att lämna ut
handlingarna, t.ex. på grund av att de riskerar att skadas. För
pappershandlingar kan inte handlingsbegreppet i 2 kap 3 § förstås på annat
sätt än att det avser originalhandlingen. En ny prövning av om en handling
kan lämnas ut måste göras varje gång någon begär att få ta del av den. Det
finns ingen möjlighet för Riksarkivet att göra en bedömning ”en gång för
alla” av att det finns betydande hinder att lämna ut en viss handling och
istället hänvisa till den digitala kopian. Det faktum att pappershandlingar
måste kunna lämnas ut i original hindrar den effektivisering som annars hade
kunnat uppnås genom skanning.
Bestämmelserna i TF 2 kap. är inte teknikneutrala. När det gäller digitala
originalhandlingar gäller det motsatta. Enligt 2 kap. 13 § är myndigheterna
inte skyldiga att lämna ut en upptagning för automatiserad behandling i
annan form än utskrift, om inte myndigheten kan tillhandahålla dem enligt 6
kap 6 § OSL.
Både Riksarkivet och privata aktörer lägger ned stora resurser på att skanna
handlingar ur arkiven. Även om den större delen av Riksarkivets bestånd
bara är tillgängligt i analog form, är ambitionen att det som är mest
efterfrågat ska göras tillgängligt digitalt. Då kan fler ta del av handlingarna
och risken för slitage minskar. Särskilt när det gäller äldre arkivhandlingar är
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det senare en viktig aspekt. Om dokument som är ett par hundra år gamla
ständigt ska hanteras i våra läsesalar är risken uppenbar att de tar skada av
detta, hur mycket försiktighetsåtgärder man än vidtar.
Praxis i Riksarkivet och landsarkiven, när de var egna myndigheter, har
under långt tid varit att handlingar som finns på mikrofilm eller i digital form
inte ska lämnas ut i original. Bara i de fall bilderna inte hållit tillräckligt hög
kvalitet har originalet tagits fram till besökaren. På senare år har en ökning
skett av beställningar av originalen till digitaliserade handlingar. Motiven till
detta är av skiftande slag. I vissa fall passar inte de digitaliserade bilderna för
det ändamål man tänkt sig, till exempel kan man behöva en högupplöst bild
för publicering. En annan anledning kan vara att besökaren vill ta egna bilder
av handlingen ifråga, t.ex. till en egenhändigt konstruerad databas. En annan
anledning kan vara att personen vill se originalen istället för att läsa på
datorskärm.
En av poängerna med digitalisering av arkiv är att handlingarna då inte
behöver finnas tillhands för handläggning och frambeställning till läsesal,
utan att man använder de digitala kopiorna till dessa ändamål. Originalen kan
då placeras i fjärrdepåer som är mer kostnadseffektiva och mindre
personalkrävande än huvuddepåerna som ligger i anslutning till läsesalarna.
Exempel på sådana depålösningar är höglager och tätpackning av volymer
finns hos danska respektive finska Riksarkivet.
Riksarkivet vill också uppmärksamma arkivutredningen på kammarrätten i
Stockholms dom den 13 juni 2018 i mål nr 4101-18. Målet handlar om
mycket ömtåliga länsräkenskapshandlingar från 1600-och 1700-talen som
finns hos Riksarkivet och som är mögel- och brandskadade. Riksarkivet
menar att handlingarnas skick utgör ett betydande hinder mot utlämnande på
plats enligt 2 kap 12 § TF. Det är inte ens möjligt att framställa kopior då
handlingarna vid hantering riskerar att förstöras för all framtid och således
inte heller kan lämnas ut i avskrift eller kopia enligt 2 kap 13 § TF. I tidigare
praxis har denna skyldighet ansetts som ovillkorlig16. Kammarrätten menar
att situationen i detta mål är ovanlig och inte tidigare har prövats. Domstolen
delar Riksarkivets bedömning att ett utlämnade av handlingarna inte är
möjligt vare sig det sker på plats hos myndigheten, eller genom avskrift eller
i kopia – utan att handlingarna förstörs och dess innehåll går förlorat. Mot
bakgrund av att det i 2 kap. 18 § TF finns en bestämmelse vars syfte är att
betona arkivreglernas betydelse för offentlighetsinsynen och att
bestämmelserna i 2 kap. TF kan sägas medföra krav på att allmänna
handlingar ska bevaras, ordnas så att det går att hitta bland dem och vårdas
så att de inte skingras eller förstörs utgör handlingarnas skick därmed ett
permanent och betydande hinder mot utlämnande. Klaganden har fått
prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen den 2018-09-14 i mål nr.
3514-18.
16

RÅ 1976:122, JO 1968 s. 500 och JO 2015/16 s. 653
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Yttrandefrihetsgrundlagen
Riksarkivet kan inte se något behov av översyn i sammanhanget.
Offentlighets- och sekretesslagen
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) är utformad för
pågående verksamhet och är ibland svår att tillämpa på arkiv som har
överlämnats till Riksarkivet. Det handlar främst om de
sekretessbestämmelser som har ett rakt eller kvalificerat rakt skaderekvisit.
En menprövning är i de fallen beroende av att den som gör prövningen
känner till omständigheter i det enskilda fallet som kan motivera ett
hemlighållande. En sådan detaljkännedom om enskilda ärenden är mycket
svår att upprätthålla över tid, även hos den arkivbildande myndigheten. Detta
blir än svårare när handlingarna överlämnats till arkivmyndigheten.
I 4 kap. 2 § OSL finns det bestämmelser om beskrivning av en myndighets
allmänna handlingar som delvis överlappar 5-6 §§ arkivlagen. Se
kommentarerna till de paragraferna på sidan 25 ff och Riksarkivets inspel till
arkivutredningen den 27 september 2018, Helhetssyn på informationsförsörjning – Riksarkivets perspektiv, Dnr RA 04-2017/5870.
De myndigheter som står under Riksarkivets tillsyn vänder sig ofta till
Riksarkivet för att få rådgivning om tillämpningen av OSL. Detta ingår inte i
Riksarkivets uppdrag. Det skulle vara önskvärt att någon myndighet ges en
rådgivande roll.
OSL-bilagan
I sitt inspel till arkivutredningen om juridiska frågor den 21 juni 2018, dnr
RA 02-2018/06390 har Riksarkivet tagit upp de problem som konstruktionen
med bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) ger
upphov till. Det är svårt att bevaka vilka organ som omfattas genom att de
registreras, förordnas, ackrediteras eller genom andra beslut av myndigheter
eller andra aktörer och därmed vilka som omfattas av bestämmelserna om
allmänna handlingar. Det finns inte heller några regler eller rutiner för vad
som ska hända med handlingarna om ett organ upphör att omfattas av
bestämmelserna. Det gäller både de organ som varit direkt utpekade men tas
bort från bilagan genom beslut av riksdagen och de organ som upphör att
omfattas genom att de inte längre är registrerade, förordnade, ackrediterade,
osv. genom beslut av myndigheter och andra aktörer. Riksarkivet befarar att
konstruktionen leder till att allmänna handlingar går förlorade.
Överlämnandelagen
Riksarkivet har redogjort för sin syn på lagen (2015:602) om överlämnande
av allmänna handlingar för förvaring och förordningen (2015:605) om
överlämnande av allmänna handlingar för förvaring i sitt inspel till
arkivutredningen om juridiska frågor den 21 juni 2018, dnr RA 022018/06390. Den viktigaste invändningen mot utformningen av
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bestämmelserna är att de inte garanterar att allmänna handlingar faktiskt
bevaras och kan lämnas ut.
Kyrkans överlämnandelag
Riksarkivet har redogjort för sin syn på lagen (1999:288) om överlämnande
av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess
organisatoriska delar för förvaring, m.m. och förordningen (1999:976) om
överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av
dess organisatoriska delar för förvaring i sitt inspel till arkivutredningen om
juridiska frågor den 21 juni 2018, dnr RA 02-2018/06390.
Lagen om Svenska kyrkan
Riksarkivet har redogjort för sin syn på 11-14 §§ lagen (1998:1591) om
Svenska kyrkan i sitt inspel till arkivutredningen om juridiska frågor den 21
juni 2018, dnr RA 02-2018/06390. Riksarkivets viktigaste farhåga är att
bestämmelsen i 13 § om överprövning av beslut om begränsning av rätten att
ta del av Svenska kyrkans handlingar skulle utgöra ett hinder mot att
Svenska kyrkan så småningom lämnar över sina arkiv till Riksarkivet.
Registerförfattningar
Som Riksarkivet redan tidigare har påtalat är registerförfattningarna inte
konsekventa när det gäller gallringsbestämmelser och bestämmelser om
undantag från gallring kombinerade med tvingande regler om överlämnande
till arkivmyndigheterna. Olikheterna tar stora resurser i anspråk eftersom
både överlämnande och utlämnande av sådant material måste hanteras på
olika sätt för olika registerförfattningar.
Riksarkivet ser också ett stort behov av att ensa begreppsapparaten i
registerförfattningarna. Olika politikområden använder samma begrepp med
olika innebörd – eller omvänt, använder olika begrepp för samma syfte, t.ex.
arkivera, bevara, omhänderta, ta om hand, avföra, avskilja och, i dagligt tal,
avställa eller ställa av. I vissa fall använder man till och med begrepp på ett
felaktigt sätt. Mängden registerförfattningar har gjort det svårt för
Riksarkivet att fullt ut bevaka förändringar i regelverken och lämna
yttranden på förslagen. Det finns också exempel på hur Riksarkivets
yttranden avfärdats, ibland i ganska allmänna ordalag och ofta med
hänvisning till att det inte finns anledning att göra avsteg från de principer
som kommer till uttryck i befintlig lagstiftning. Riksarkivets uppfattning är
att det inte finns några enhetliga principer. Se också sista stycket på sidan 24,
om begreppet bevara.
Vi vill understryka behovet av samråd med eller remittering till Riksarkivet
under beredningen av registerförfattningar, eftersom det är Riksarkivet som
är expertmyndighet när det gäller gallring. Riksarkivet skulle välkomna
gemensamma bestämmelser om bevarande och gallring för myndigheterna,
men förslaget till myndighetsdatalag SOU 2015:39, var inte tillräckligt
genomarbetat i den delen och har inte heller genomförts. Riksarkivet avser
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att utveckla frågan ytterligare i en separat skrivelse som svar på
arkivutredningens fråga ”Vilka förändringar behöver genomföras när det
gäller regler och finansieringsmodell för arkivleveranser till Riksarkivet?”.
Nedan följer några exempel ur registerförfattningar:
Lagen (2001:99) om den officiella statistiken

Enligt 19 § lagen om den officiella statistiken ska personuppgifter gallras hos
de statistikansvariga myndigheterna när uppgifterna inte längre behövs för
sitt ändamål. Enligt 12 § förordningen (2001:100) om den officiella
statistiken ska en statistikansvarig myndighet underrätta Riksarkivet innan
den gallrar sådana uppgifter. Riksarkivet får och har meddelat föreskrifter
om undantag från gallring enligt samma bestämmelse.
En statistikansvarig myndighet avgör alltså själv när den inte längre behöver
uppgifterna och kan när som helst meddela Riksarkivet att den önskar
överlämna dem. I praktiken innebär det att Riksarkivet inte har någon
möjlighet till framförhållning och beredskap för att ta emot uppgifterna
eftersom det kan variera stort från år till år. Riksarkivet vänder sig inte mot
modellen att handlingar ska lämnas till arkivmyndigheten när uppgifterna
inte längre behövs för sitt ändamål eller för verksamheten. Däremot behöver
den utvecklas så att överlämnandet blir mer förutsebart. Riksarkivet avser att
utveckla frågan ytterligare i en separat skrivelse som svar på
arkivutredningens fråga ”Vilka förändringar behöver genomföras när det
gäller regler och finansieringsmodell för arkivleveranser till Riksarkivet?”.
Lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Enligt 16 § lagen om behandling av personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten och 21 § förordningen (2002:623) om
behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
ska uppgifter om arbetssökande i en arbetsmarknadspolitisk databas gallras
senast tre år efter utgången av det år då behandlingen av uppgifterna har
avslutats i ett ärende hos Arbetsförmedlingen. Riksarkivet har meddelat
föreskrifter om sådant bevarande av material för vetenskapliga eller
historiska forskningsändamål enligt samma bestämmelser och materialet ska
då överlämnas till Riksarkivet.
I praktiken innebär det att Riksarkivet tar emot nästan helt aktuella uppgifter,
uppgifter som Arbetsförmedlingen fortfarande behöver i sin verksamhet. Det
innebär också att Arbetsförmedlingens ärenden splittras, att den som vill få
ut handlingar om sig själv behöver vända sig till flera myndigheter samt
försvårar vården av arkivet. För Riksarkivet innebär det dessutom att man
måste göra sekretessprövningar av mycket aktuella uppgifter, utan att ha den
insyn i ärendena som behövs för att göra en rättssäker prövning.
Arbetsförmedlingen avser att kontakta Arbetsmarknadsdepartementet för att
få till stånd en ändring av regelverket.
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Lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

Enligt 15 § lagen om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga
ska personuppgifter som undantas från gallring istället för att bevaras för
forskningens behov avföras från registret. I förslaget till ny
totalförsvarsdatalag föreslår man istället begreppet avskiljas. Förslaget
innebär inte någon ändring av rådande förhållanden. Uppgifterna bevaras hos
Rekryteringsmyndigheten i det s.k. forskningsarkivregistret, men hålls
avskilda från den löpande verksamheten. I sitt remissvar (dnr RA 042018/01643) ställer sig Riksarkivet positiv till lösningen.
Riksarkivet skulle gärna se motsvarande lösningar även för andra
registerförfattningar, istället för bestämmelser om gallring med möjlighet för
Riksarkivet att besluta om bevarande. Det gäller särskilt i de fall då de
bevarade uppgifterna ska överlämnas till arkivmyndighet, se exemplet om
personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, ovan. En
förutsättning är dock en enhetlig begreppsapparat. Se också sista stycket på
sidan 24, om begreppet bevara.
Lagen (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för
läkemedel

I 19 § lagen om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för
läkemedel står det att ”Personuppgifter som bevaras ska gallras [senast 36
månader efter beslut i ärendet]”. Begreppen används på ett märkligt sätt ur
arkivteoretisk synvinkel. Vad meningen betyder är: Personuppgifter som ska
sparas för evigt, ska slängas bort [senast 36 månader efter beslut i ärendet].
Begreppet ”bevaras” används också på ett svårbegripligt sätt i 8 § samma
lag.
Förvaltningslagen
Den skyldighet att låna ut handlingar till andra myndigheter som följde av 6
§ i 1986 års förvaltningslag (1986:223) gäller fortfarande i förvaltningslagen
(2017:900), men nu med stöd av 8 §. Se också stycket om 7 och 16 §§
arkivförordningen, på sidan 35.
Riksarkivet kan ännu inte se något behov av översyn av den nya
förvaltningslagen. Däremot har Riksarkivet invändningar mot ett förslag till
ny 8 a § i Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25).
På s. 485 står det att ”Vårt förslag i kapitel 8.3.6 om en ny huvudregel om
Digitalt först vid förvaltningens kommunikation med enskilda träffar vidare
endast kommunikation som äger rum med den lagen som stöd. Förslaget har
alltså inte påverkan på frågan om elektroniskt utlämnande av allmänna
handlingar.” Så som förslaget till 8 a § är utformat saknar Riksarkivet ett
resonemang om hur bestämmelsen närmare förhåller sig till 2 kap. 13 §
tryckfrihetsförordningen där det står att ”En myndighet är dock inte skyldig
att i större utsträckning än vad som följer av lag lämna ut en upptagning för
automatiserad behandling i annan form än utskrift.” Riksarkivet kan inte se
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på vilket sätt ärenden om utlämnande av allmän handling inte skulle omfattas
av bestämmelserna i förvaltningslagen. På Riksarkivet är utlämnande av
allmän handling den dominerande ärendetypen. I tillämpliga delar följer
Riksarkivet bestämmelserna i förvaltningslagen i de ärendena, eftersom vi
anser att det handlar om ”handläggning av ärenden hos
förvaltningsmyndigheterna”, enligt 1 § förvaltningslagen. Begreppet ”andra
handlingar” i förslaget kan inte anses utesluta utlämnande av allmänna
handlingar. Om förslaget ska tolkas så som utredningen skriver på s. 485 får
det också en annan effekt, som inte tas upp. Då kommer det att bli skillnad
på om en part begär ut en allmän handling och om någon annan begär ut
samma handling. Parten har rätt att få den digitalt, men den andre har bara
rätt att få en papperskopia. Det skulle leda till att myndigheterna måste göra
en bedömning om någon kan anses som part, vid utlämnanden, även i de fall
då ingen sekretess gäller för handlingen. Riksarkivet har tagit upp frågan i
sitt remissyttrande över utredningen, 2018-09-17, Dnr RA 04-208/5424.
Kommunallagen
Regelverket i arkivlagen och kommunallagen (2017:725) behöver ses över i
förhållande till kommunöverskridande arkivlösningar, som t.ex. Sydarkivera,
i och med att det är kommunstyrelsen i varje kommun som är kommunal
arkivmyndighet. Det kan vara oklart vad som går att delegera eller outsourca.
Se också kommentarerna till 9 § och 17 § arkivlagen, sidorna 27 f och 31.
Upphovsrättslagen
2 kap. 16 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga
verk (upphovsrättslagen) lyder:
De statliga och kommunala arkivmyndigheterna, de vetenskapliga bibliotek och
fackbibliotek som drivs av det allmänna och folkbiblioteken har rätt att framställa
exemplar av verk, dock inte datorprogram,
1. för bevarande-, kompletterings- eller forskningsändamål,
2. för att tillgodose lånesökandes önskemål om enskilda artiklar eller korta
avsnitt eller om material som av säkerhetsskäl inte bör lämnas ut i original, eller
3. för användning i läsapparater.
Exemplar som framställs på papper med stöd av första stycket 2 får spridas till
lånesökande.
Andra arkiv har rätt att framställa exemplar av verk, dock inte datorprogram, för
bevarandeändamål. Detsamma gäller andra bibliotek som är tillgängliga för
allmänheten.

Bestämmelsen i andra stycket innebär att Riksarkivet inte kan skicka digitala
kopior av arkivhandlingar eller böcker som omfattas av upphovsrätt med
stöd av bestämmelsen. Att Riksarkivet bara kan skicka papperskopior á 4
kronor per sida, eller att våra användare ska behöva resa till arkivet, upplevs
som orättvist och provocerande. Men enligt Olsson och Rosén17 kan digitala
exemplar framställas av arkiv och bibliotek på begäran av den lånesökande
för dennes personliga privata bruk om förutsättningarna i 2 kap. 12 § är
17

Upphovsrättslagstiftningen, Henry Olsson och Jan Rosén, Zeteo, version 4
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uppfyllda. Kopieringen sker då på den lånesökandes begäran och på dennes
ansvar. Dessutom får sådan framställning endast ske på begäran av fysiska
personer. Den exemplarframställning som avses i 2 kap 16 § är av annan
karaktär och sker på arkivets eller bibliotekets ansvar. Bestämmelsen upplevs
som motsägelsefull i förhållande till 2 kap. 12 § och Riksarkivet anser att
paragrafen behöver förtydligas så att det framgår att den inte hindrar att arkiv
och bibliotek gör kopior på en enskild persons begäran, enligt 2 kap 12 §.
Paragrafen är också i övrigt svårtillämpad och omodern och Riksarkivet
önskar en teknikneutral bestämmelse. Begreppet ”lånesökande” tar främst
sikte på biblioteksverksamhet och borde bytas ut mot något som också
inkluderar arkivens användare.
Bokföringslagen
Staten, kommunerna, landstingen, kommunalförbunden och regionförbunden
är inte bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen (1999:1078) och omfattas
inte av bokföringslagens regler om arkivering av räkenskapsinformation.
Dessa juridiska personers räkenskapsinformation är allmänna handlingar och
för statliga myndigheter gäller istället förordningen (1994:1261) om statliga
myndigheters redovisningssystem, förordningen (2000:605) om
årsredovisning och budgetunderlag och förordningen (2000:606) om
myndigheters bokföring, samt Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2015:2) och
allmänna råd om gallring och utlån av räkenskapsinformation m.m.
Kommunala bolag omfattas däremot av bokföringslagen. Riksarkivet kan
inte se något behov av översyn.
Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den
offentliga förvaltningen (PSI-lagen)
Enligt 11 § PSI-lagen ska myndigheterna publicera en förteckning över vilka
typer av handlingar som vanligen kan tillhandahållas elektroniskt för
vidareutnyttjande samt tillhörande information. Denna reglering och
Myndigheten för digital förvaltnings föreskriftsrätt för utformningen av PSIförteckningen överlappar bestämmelsen om den arkivförteckning som
myndigheterna ska upprätta enligt 6 § arkivlagen och Riksarkivets
föreskrifter om verksamhetsbaserad arkivredovisning18.
Se också vad som sägs om Myndigheten för digital förvaltning i avsnittet
Myndigheternas ansvar för sitt eget arkiv, 50 f.
Tvingande regler om att lämna handlingar till myndigheter
Handlingar kommer in till myndigheter för att olika aktörer skickar in dem,
mer eller mindre frivilligt. Ibland finns det tvingande bestämmelser, särskilt i
samband med olika myndigheters tillsyn. Dessa är många gånger utformade

Riksarkivets föreskrifter (2008:4) om ändring i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:1) om arkiv hos
statliga myndigheter
18
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på väldigt olika sätt, både lagtekniskt och i regler med olika dignitet; lag,
förordning eller genom tillsynsmyndigheternas föreskrifter.
I SOU 2004:100, Tillsyn. Förslag om en tydligare och effektivare tillsyn, s.
209 och i regeringens skrivelse 2009/10:79 En tydlig, rättssäker och effektiv
tillsyn, s. 51, tar man upp frågan om tillsynsmyndigheternas rätt att ta del av
handlingar hos tillsynsobjekten. Såvitt Riksarkivet känner till har inte
förslagen genomförts på något systematiskt sätt, även om de kan ha påverkat
revidering av lagstiftning om tillsyn i olika sektorer.
Riksarkivet efterlyser en större enhetlighet, framför allt så att det blir helt
tydligt för alla om handlingar som inhämtas från tillsynsobjekten blir
allmänna handlingar, eller inte.
Nedan följer några exempel:
Brev (1963:580) till Sveriges Advokatsamfund angående fastställelse å
stadgar för advokatsamfundet

Enligt 45 § 3 st. ska Advokatsamfundets beslut om uteslutning av ledamot
tillställas Justitiekanslern och de blir då allmänna handlingar hos
Justitiekanslern.
Lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling

Om en auktoriserad sammanslutning för internationell adoptionsförmedling
upphör med sin förmedlingsverksamhet, ska dokumentation av
förmedlingsverksamheten, enligt 8 b § 3 st., överlämnas till Myndigheten för
familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) för förvaring. Bestämmelsen måste
läsas tillsammans med 26 kap. 13 § OSL för att det ska framgå att
handlingarna genom överlämnandet blir allmänna handlingar hos MFoF.
Strålskyddslagen (2018:396)

Enligt 7 § strålskyddsförordningen (1988:293) får
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) meddela sådana ytterligare föreskrifter om
allmänna skyldigheter enligt 6–11 §§ strålskyddslagen (1988:220), som
krävs till skydd mot eller för kontroll av strålning. Det innebär bl.a. att SSM
har meddelat föreskrifter om hur deras tillsynsobjekt ska hantera sina arkiv.
Riksarkivets uppfattning är att 5 § i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter
(SSMFS 2008:38) om arkivering vid kärntekniska anläggningar är ogiltig
eftersom SSM saknar rätt att föreskriva om att Riksarkivet ska ta emot
arkivhandlingar från deras tillsynsobjekt. ”Om verksamheten upphör ska
arkivet, ordnat och förtecknat, överlämnas till Riks- eller landsarkiv.”, jfr 2
kap. 11 § TF.
Konkurslagen (1987:672)

När en verksamhet går i konkurs ska gäldenärens räkenskapsmaterial och
andra handlingar rörande konkursboet i vissa fall överlämnas till
Kronofogdemyndigheten enligt 7 kap. 22 § konkurslagen. I ett ärende
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nyligen har det inneburit att handlingar som har bedömts vara en viktig del
av det nationella kulturarvet kan gå förlorade. Verksamheten Folkets
Husföreningen i Gävle gick 2018 i konkurs och Kronofogdemyndigheten
placerade arkivet hos Depona AB som har fått i uppdrag att gallra
handlingarna efter sju år enligt 7 kap. 2 § bokföringslagen. Folkets
Husföreningen var medlem i Arkiv Gävleborg och äldre handlingar från
verksamheten finns där. Arkiv Gävleborg har fått möjlighet att få ta del av
handlingarna rörande konkursboet hos Depona AB, men har ingen möjlighet
att få originalhandlingarna, som alltså kommer att förstöras. Riksarkivet
avser att inom ramen för sin tillsynsverksamhet utreda om det kan vara fråga
om en otillåten gallring.
Upphandlingslagstiftning
Se vad som sägs om Kungl. Biblioteket på sidan 58 f, i avsnittet om
Kulturarv och digitalisering.
Skyddslagen (2010:305)
Enligt 2 § skyddsförordningen (2010:523) får Försvarsmakten och enligt 3 §
länsstyrelserna besluta om att byggnader och andra anläggningar ska vara
skyddsobjekt enligt skyddslagen 4, 5 och 18 §§. Enligt 5 §
skyddsförordningen ska den myndighet som beslutat om ett skyddsobjekt vid
behov underrätta berörda statliga och kommunala myndigheter om beslutet.
Både Riksarkivet och kommunala och landstingskommunala arkiv förvarar
stora mängder kartor och ritningar och bör anses vara berörda myndigheter.
För kartor och ritningar som rör skyddsobjekt kan det råda sekretess, framför
allt enligt 18 kap. 8 § OSL (säkerhets- eller bevakningsåtgärd) som saknar
tidsgräns för sekretessen.
Riksarkivets enhet Krigsarkivet har en dialog med Försvarsmakten i frågan,
men det finns inget samarbete mellan länsstyrelserna och Riksarkivet
rörande skyddsobjekt.
Användningen av byggnader och anläggningar förändras över tid och
Riksarkivet har svårt att upprätthålla den kompetens som krävs för att göra
korrekta sekretessprövningar inom detta område. Det är i princip ogörligt att
vid varje utlämnande få tag på rätt person för att stämma av om en byggnad
eller anläggning omfattas av sekretess för säkerhets- eller bevakningsåtgärd.
Mot bakgrund av regeringens uppdrag den 11 maj 2017 till Försvarsmakten
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att främja och utveckla
en sammanhängande planering för totalförsvaret (Fö2017/00688/MFI) har
Försvarsmakten aviserat att många militära skyddsobjekt åter kan komma att
tas i bruk. Det innebär att ”avhemligade” kartor och ritningar och andra
handlingar (dvs. handlingar där hemligstämpeln har kryssats över och
försetts med tjänstemannens signatur) återigen kan komma att omfattas av
sekretess och behöver ”påhemligas” igen.
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Tema 3: Riksarkivets roll
Utredningen ska analysera Riksarkivets roll och lämna förslag på uppgifter i
förhållande till andra myndigheter.
Sammanfattning
Riksarkivets hållning är att det inte går att dela upp myndighetens uppdrag i
en förvaltningsdel och kulturarvsdel. Uppdraget är odelbart och vi vill ha
rollen och ansvaret för helheten tydligare uttryckt i arkivlagen. Bara då kan
Riksarkivet ha ett helhetsperspektiv på informationsförsörjningen. Det är en
förutsättning för att både samhällsviktig information och information av
betydelse för forskning och kulturarv bevaras.
•

Det är viktigt att inte splittra upp ansvaret för informationshanteringen beroende på om informationen är i analog eller digital
form, om det är skriven text eller bild (rörlig eller stillbild).

•

Offentliga arkiv är grundläggande för demokratin i och med
medborgarnas rätt att ta del av allmänna handlingar.
Arkivinstitutionerna har i uppdrag att tillhandahålla arkiv för insyns-,
förvaltnings- och forskningsändamål och arkiven kan användas till att
diskutera frågor och värden som bildar grunden för demokratin.

•

En ökad digitisering av analoga arkivhandlingar skulle möta
användarnas önskemål och främja en allsidig historieskrivning, men
även ge Riksarkivet kraftigt ökade bevarandekostnader.

•

Systemet med statliga arkiv som förvaras hos kommunala
myndigheter innebär komplikationer när det gäller styrning, ledning,
samordning och enhetlighet. Riksarkivets generella hållning är att
statligt material ska hanteras av staten.
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TEMA 3, FÖRSTA FRÅGAN

Hur ser relationen till andra myndigheter ut och var finns det
gränsdragningsproblem som kan behöva rättas till?

Riksarkivet har ett särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och
arkivvården i riket, vilket innebär att säkerställa samhällets behov av en
långsiktig informationsförsörjning som garanterar innehåll, sammanhang och
äkthet. Det finns dock många andra myndigheter med ansvarsområden som
gränsar till Riksarkivets. Inte minst gäller detta flera viktiga
utvecklingsområden inför framtiden, som informationssäkerhet och digitalt
bevarande av information. I vissa fall kompletterar dessa andra myndigheters
uppdrag Riksarkivets, men det förekommer också att uppdragen är
överlappande eller rent av motstridiga. Se också Riksarkivets inspel till
arkivutredningen den 27 september 2018, Helhetssyn på
informationsförsörjning – Riksarkivets perspektiv, Dnr RA 04-2017/5870.
Allmänna handlingar

Ett område där flera myndigheter har ett ansvar gäller myndigheternas
hantering av allmänna handlingar. Riksarkivet har tillsyn över
arkivhandlingar, och arkivhandlingar bildas av myndigheternas allmänna
handlingar. Det innebär att Riksarkivet i sin tillsyn och rådgivning ofta får
frågor från myndigheterna om vilka handlingar hos myndigheten som kan
anses vara allmänna handlingar. Det är dock inte Riksarkivets uppgift att
göra sådana bedömningar, utan varje myndighet bedömer själv vilka
handlingar som är allmänna handlingar hos myndigheten. Ett beslut om att
en handling inte är allmän kan prövas av kammarrätten. Vad som är
allmänna handlingar hos en myndighet omfattas också av
Justitieombudsmannens tillsyn. Genom att arkiv och allmänna handlingar
är så sammanflätade blir det en grannlaga uppgift för Riksarkivet att inte
blanda sig i en bedömning av vad som ska anses vara allmänna handlingar
hos sina tillsynsobjekt. Detta särskilt mot bakgrund av att
Justitieombudsmannen inte har någon rådgivande roll och att myndigheterna
uttrycker ett behov av stöd i sin bedömning av vad som är allmänna
handlingar och därmed omfattas av Riksarkivets tillsyn. Även
Justitiekanslern har ett tillsynsansvar som omfattar allmänna handlingar
hos myndigheterna. Riksarkivets erfarenhet är att allmänheten och
myndigheterna har svårt att förstå skillnaden mellan Riksarkivets,
Justitieombudsmannens och Justitiekanslerns tillsyn och önskar att detta
skulle uttryckas tydligare.
Myndigheternas ansvar för sitt eget arkiv

Riksarkivets ska ha överinseende över den offentliga arkivverksamheten och
har ett särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten. Det omfattar bland
annat ett mandat att föreskriva för och utöva tillsyn över de statliga
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myndigheternas arkivverksamhet. Den svenska förvaltningsmodellen innebär
att varje myndighet själv ansvarar för sitt arkiv. Men Riksarkivets
tillsynsansvar och mandat är brett och gör exempelvis ingen åtskillnad vad
gäller informationshantering beroende på medietyp, t.ex. om informationen
är i analog eller i digital form. Det är heller inte ovanligt med konvertering
från analogt till digitalt. Riksarkivet anser att det är viktigt att inte splittra
upp ansvaret beroende på om informationen är i analog eller digital form, om
det är skriven text, bild (rörlig eller stillbild) etc. Riksarkivet har både
ansvaret och kompetensen för att ge myndigheterna stöd i att hålla samman
informationshanteringen oavsett vilken form informationen har. Däremot är
det viktigt att samverka mellan myndigheterna och tydliggöra vilka olika
roller och ansvar man har, och på så sätt borga för en helhetssyn på
informationsförsörjningen.
I sin delrapport i december 2016 om En förvaltningsgemensam tjänst för earkiv, s. 17 konstaterar Statens servicecenter att:
”Kundmyndigheterna har en skyldighet att följa arkivrättsliga regelverk vid
arkivering av elektroniska handlingar, och ansvarar för detta till dess att
handlingarna överlämnas för slutförvaring hos Riksarkivet. e-arkivtjänsten
hos Statens servicecenter ska fungera som ett mellanarkiv, vilket innebär att
myndigheterna fortfarande har ansvar för hanteringen för den information de
för över till tjänsten och hur den hanteras där.”
Det är viktigt att säkerställa att det inte blir ett praktiskt problem för
myndigheterna att upprätthålla sitt ansvar för handlingarna och att
Riksarkivets tillsyn av myndigheternas arkiv kan fungera även för de
handlingar som förvaras i e-arkivtjänsten.
Från den 1 september 2018 övergick Riksarkivets föreskriftsrätt för
vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI/öppna
data) till Myndigheten för digital förvaltning. Myndigheten för digital
förvaltning får, enligt 15 § arkivförordningen (1991:446), för statliga
myndigheter samt organ som anges i bilagan till offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) meddela närmare föreskrifter om innehållet i och
utformningen av den förteckning som ska publiceras enligt 11 § andra
stycket lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den
offentliga förvaltningen (PSI-lagen). I Riksarkivets yttrande (dnr RA 042018/909) över Reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU
2017:114) motsatte sig Riksarkivet att Myndigheten för digital förvaltning
skulle ta över föreskriftsrätten från Riksarkivet, men fick inget gehör för sin
ståndpunkt.
För att säkerställa att inte ansvaret splittras ytterligare vill Riksarkivet föreslå
att 15 § arkivförordningen kompletteras med en bestämmelse om skyldighet
för Myndigheten för digital förvaltning att samråda med Riksarkivet innan
man utfärdar föreskrifter enligt 11 § andra stycket PSI-lagen.
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Samma sak gäller för förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS).
Riksarkivet har föreskriftsrätt för statliga myndigheter inom informationsoch arkivhanteringsområdet. Därmed faller det sig naturligt att Riksarkivet
har ansvar för att, efter samråd, fastställa och publicera samt, eventuellt,
föreskriva om förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) inom detta
område.
Informationssäkerhet

Inom området informationssäkerhet finns olika föreskrifter som delvis
överlappar varandra. En följd av att ansvaret är utspritt på så många
myndigheter, utan tvingande regler om samråd, är att föreskrifterna på
området riskerar att bli otydliga och motstridiga. Se också kommentaren till
6 § arkivlagen, sista stycket på sidan 26.
Riksarkivet föreskriver om informationssäkerhet, med stöd av 11 §
arkivförordningen, i 6 kap. Riksarkivets föreskrifter (2009:1) och allmänna
råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling).
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) får enligt 21 §
förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga
myndigheters åtgärder vid höjd beredskap meddela föreskrifter om sådana
säkerhetskrav som varje myndighet enligt 19 § ansvarar för, dvs. att de egna
informationshanteringssystemen uppfyller sådana säkerhetskrav att
myndighetens verksamhet kan utföras på ett tillfredsställande sätt. Därvid
ska behovet av säkra ledningssystem särskilt beaktas. MSB har föreskrivit
om sådana säkerhetskrav i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
föreskrifter (MSBFS 2016:1) om statliga myndigheters informationssäkerhet.
Sedan den 28 augusti 2018 har MSB också föreskriftsrätt, efter samråd med
Socialstyrelsen, enligt förordningen (2018:1175) om informationssäkerhet
för samhällsviktiga och digitala tjänster.
Säkerhetspolisen får, enligt 33 § säkerhetsskyddslagen (1996:627) och 4344 §§ säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) föreskriva om hantering av
hemliga handlingar hos civila myndigheter och har gjort det genom
Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2015:3) och allmänna råd om
säkerhetsskydd. Från den 1 april 2019 gäller istället säkerhetsskyddslagen
(2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).
Försvarsmakten får, på motsvarande sätt, enligt 33 § säkerhetsskyddslagen
(1996:627) och 43-44 §§ säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) föreskriva
om hantering av hemliga handlingar hos myndigheter under
försvarsdepartementet och har gjort det genom Försvarsmaktens föreskrifter
(FFS 2015:2) om säkerhetsskydd. Från den 1 april 2019 gäller istället
säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen
(2018:658).
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Myndigheten för digital förvaltning har, enligt 8 § förordningen
(2018:1486) med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning, i
uppdrag bedriva arbetet med digitalisering av den offentliga förvaltningen på
ett sätt som säkerställer skyddet av säkerhetskänslig verksamhet och
informationssäkerhet.
Även mandaten för Riksarkivet och Datainspektionen tangerar ibland
varandra på ett sådant sätt att de intressen som respektive myndighet är satta
att värna står emot varandra. Riksarkivets uppfattning är att
integritetskänsliga personuppgifter som huvudregel inte bör gallras. De bör
istället skyddas genom bestämmelser om sekretess och informationssäker
behandling av uppgifterna. Ett sådant synsätt ger en större rättssäkerhet vid
misstankar om integritetskränkande behandling av personuppgifterna. Då
finns uppgifterna kvar i den kontext de uppkommit liksom uppgifter om t.ex.
behörighetskontroll- och loggsystem. Om man hårdrar det kan man säga att
Riksarkivets uppdrag är att spara så mycket information som möjligt om
enskilda individer, medan Datainspektionens uppdrag är att se till att så lite
som möjligt sparas. Riksarkivet har många gånger påtalat att den nu
upphävda personuppgiftslagen (1998:204) var otydlig på ett sätt som kunde
uppfattas som att den stod i direkt motsättning till arkivlagen. Genom
införandet av GDPR har det tydliggjorts att personuppgifter får behandlas för
arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska
forskningsändamål eller statistiska ändamål.
Riksarkivet önskar att utredningen ska se över hur man kan säkerställa att
denna omvända integritetssyn – att bevara istället för att gallra – beaktas i
större utsträckning i registerförfattningarna. Se också avsnittet om
Registerförfattningar på sidan 42 ff.
Länsstyrelserna och Försvarsmakten har också föreskriftsrätt för
skyddsobjekt, se avsnittet om Skyddslagen på sidan 48.
Ansvaret för myndigheter som upphört

Enligt 5 § 8 p. förordningen (2007:824) med instruktion för
Kammarkollegiet ska myndigheten ansvara för att efter beslut av regeringen
hantera avvecklingsfrågor som återstår efter det att en myndighet har
upphört. Det innebär bl.a. att Kammarkollegiet ansvarar för att myndighetens
arkiv överlämnas till Riksarkivet enligt 11 § arkivlagen (1990:782), samt för
ersättningen till Riksarkivet för mottagningsavgifter, bevarandeavgifter och
eventuella tilläggsavgifter. Men bara om det finns ett beslut av regeringen,
något som inte alltid har varit fallet. Riksarkivet önskar en tydligare reglering
av vem som blir Riksarkivets motpart när myndigheter upphör. Dessutom är
fristen på tre månader för att överlämna arkivet till Riksarkivet en för kort tid
i vissa fall. Se också kommentaren till 11 § arkivlagen, sidan 30.
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Enligt regleringsbrevet för Kammarkollegiet för 201819 har myndigheten i
uppdrag att redovisa de uppdrag i vilka regeringen beslutat att
Kammarkollegiet ska hantera avvecklingsfrågor som återstår efter det att en
myndighet har upphört samt överta tillgångar och skulder för avvecklade
myndigheter till bokfört värde enligt 5 kap. 3 och 8 §§ förordningen
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Övertagandet sker vid
den tidpunkt då en myndighet har upphört, med utgångspunkt från upprättad
årsredovisning.
Det saknas tydliga regler om vem som har ansvar för de avgifter som
Riksarkivet tar ut för övertagande av arkiv, i de fall då en myndighet upphör
innan den har hunnit överlämna arkivet till Riksarkivet.
Ekonomistyrningsverket, har gett ut en handledning Myndighet startar –
myndighet upphör, och hänvisar där till Riksarkivet för arkivfrågor. Framför
allt är det viktigt Riksarkivet kan och bör ha en mer uttalad roll när
myndigheter startar eller upphör. Det gäller inte minst för digitala system
som måste förberedas så att de uppfyller kraven i arkivlagstiftningen, se
kommentaren till 5 § arkivlagen, sidan 25. Se också Riksarkivets inspel till
arkivutredningen den 27 september 2018, Helhetssyn på informationsförsörjning – Riksarkivets perspektiv, Dnr RA 04-2017/5870.
Upphovsrätt

Riksarkivet får ofta frågor om upphovsrätt men har varken uppdrag eller
resurser att hjälpa allmänheten eller myndigheterna med dessa frågor. Det
gäller både frågor om upphovsrätt i handlingar hos Riksarkivet och i äldre
handlingar över huvud taget. Det är därför angeläget att uppdraget till
Patent- och registreringsverket att genomföra kunskapshöjande insatser för
ökad förståelse om upphovsrättens innebörd (regeringsbeslut 2017-06-08
N2017/04031/IFK) övergår i ett permanent uppdrag.
Arkiven och kulturarvspolitiken
Arkivens betydelse för demokratin

Den svenska riksdagen antog i oktober 1766 ett förslag till
tryckfrihetsförordning, som den 2 december samma år fastställdes av
regeringen. Tryckfrihetsförordningen medgav inte bara en omfattande
tryckfrihet, utan föreskrev också en i princip fri tillgång till myndigheternas
arkiv. Offentlighetsprincipen och yttrandefriheten var redan från början
sammankopplade i svensk lagstiftning. 1766 års tryckfrihetsförordning är
världens första tryckfrihetslag.
Men synen på handlingsoffentligheten har växlat, inte bara med synen på
yttrandefriheten, utan också med synen på allmänhetens rätt till insyn i
myndigheternas handläggning och beslut. Det finns ett klart och tydligt
samband mellan demokratins frammarsch och en ökad rätt till insyn i
19
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myndigheternas arkiv. Idag ses handlingsoffentligheten som en av folkstyrets
hörnstenar. Arkivlagen (1990:782) nämner tre syften med myndigheternas
arkivvård. Det är ingen tillfällighet att rätten att ta del av allmänna
handlingar nämns före såväl behovet av information för rättskipningen och
förvaltningen som forskningens behov.
Några grundelement för den svenska synen på ett demokratiskt samhälle
anges i regeringsformen (1974:152) där det bl.a. sägs att den offentliga
makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den
enskilda människans frihet och värdighet. Det heter vidare att etniska,
språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett
eget kultur- och samfundsliv bör främjas.
En vidsträckt yttrande- och informationsfrihet utgör också en av
grundvalarna i ett demokratiskt styrt samhälle. Insynsreglerna i
tryckfrihetsförordningen möjliggör en kontroll av styrande politiker och
offentlig förvaltning, de är ägnade att motverka oskicklig handläggning,
rättsövergrepp och maktmissbruk, de ska främja ett fritt meningsutbyte och
en allsidig upplysning och de ska bidra till att ge medborgarna sådan
information som de behöver för att göra sina val i en demokratiskt styrd
statsbildning.
Arkiven är av central betydelse för demokratin, inte minst i övergången från
auktoritärt till demokratiskt styre, eller från konflikt till fred. Det kan
illustreras av att det vid den första brottmålstribunalen i modern tid,
Nürnbergprocessen, fastslogs att domstolen skulle förlita sig enbart på
skriftliga bevis. Beslutet var kontroversiellt, men är alltjämt en av de
viktigaste principerna i internationella brottmål. Den skriftliga bevisningen
står i centrum inte bara i rättsfall mot förövare av brott mot mänskliga
rättigheter, utan också för en korrekt historiebeskrivning och av avgörande
betydelse vid insatser riktade till offer för människorättskränkningar.
Att skilja på kulturarv och demokrati låter sig inte göras, då kulturarvet som
sådant också har funktioner i det demokratiska samhället. Det är angeläget
att kulturarvet presenteras så att man möjliggör olika tolkningar och att den
processen är inkluderande. Det är väsentligt att framhålla att kunskap om
arkiv inte garanterar de demokratiska värdena då arkiv kan användas till
vilka syften som helst. Däremot kan arkiv användas till att diskutera frågor
och värden som kan bilda själva grunden för demokrati. Riksarkivet har som
grundläggande uppdrag att tillhandahålla statliga och i vissa fall enskilda
arkiv för insyns-, förvaltnings- och forskningsändamål. Offentliga arkiv är
grundläggande för demokratin i och med medborgarnas rätt att ta del av
allmänna handlingar.
Här vill Riksarkivet understryka att demokratiaspekten både kan handla om
att införa bestämmelser som säkerställer att samhällsviktig information
utanför myndighetssfären bevaras och att säkerställa den omvända
integritetssynen – att inte gallra med hänvisning till den personliga
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integriteten utan istället bevara information så att den enskilde kan få en
rättssäker prövning vid misstankar om integritetskränkande behandling av
personuppgifterna.
Arkiv som kulturarv

Arkiven har inte alltid inkluderats i kulturpolitiken i Sverige. Bland annat
inräknades inte arkivsektorn i 1974 års kulturpolitik, vilket däremot andra
delar av det vi idag kallar kulturarvssektorn gjorde. Under 1990-talet blev det
allt vanligare att tala om begreppet kulturarv och kulturarvspolitik för att
sammankoppla frågor rörande till exempel museer, kulturminnesvård och
arkiv. I ljuset av den utvecklingen kan läsas att det i arkivlagen (1990:782), i
dess 3 § under rubriken ”Arkivbildningen och dess syften”, står att
”Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet.” Propositionen
(1989/90:72) som föregick arkivlagen framhåller “det för en kulturnation
självklara att bevara minnet av sin utveckling” (s. 32).
Sedan 1990-talet har kulturarvsbegreppet och kulturarvspolitiken utvecklats,
vilket bland annat redovisas i propositionen Kulturarvspolitik (2016/17:116)
som behandlar kulturarvspolitiska prioriteringar och kulturarvsområdets
framväxt som eget politikområde i Sverige. I propositionen definieras
kulturarv som ”spår och uttryck från det förflutna som tillskrivs värde och
används i samtiden”, och det poängteras att inget är kulturarv i sig, utan blir
det först då det uppfattas och används som sådant: ”en aktiv, tolkande
aktivitet är en viktig del av kulturarvets tillblivelse” (s. 58). Därmed finns
viss motsägelse mellan propositionens definition av ”kulturarv” och
användningen av begreppet i arkivlagen. Riksarkivet skulle föredra en
definition som också innefattar en möjlig framtida användning, så att arkiv
inte exkluderas, även om de inte används just nu.
Ur ett arkivperspektiv kan den kulturarvsskapande processen ses i flera olika
nivåer. Då information blir del av allmän handling, som utgör
myndighetsarkiv, tillskrivs den värde. Eller, då ett enskilt arkiv överlämnas
till arkivinstitution, tillskrivs det värde då det kan antas att intentionen finns
att bevara arkivet för framtiden och göra det tillgängligt för användande.
Samtidigt förutsätter kulturarvsskapande genom arkivanvändande mer än
bevarande – arkivens ”spår och uttryck” behöver vara tillgängliga, kända och
kunna återsökas för att användas. En stor del av den information som
förvaras av Riksarkivet och andra arkivinstitutioner är för många svår
och/eller tidskrävande att söka fram. Delar av arbetet vid arkivverksamheter,
såsom upprättande av sökregister, arkivredovisningar, urval vid
digitaliseringssatsningar och förmedlingsaktiviteter – arkivpraktiker som
synliggör och skapar sökbarhet i arkivinformation – underlättar därmed
kulturarvsskapande i den meningen att de påverkar användandet av spår och
uttryck från det förflutna. Detta resonemang är i linje med
kulturarvspropositionens beskrivning av begreppet kulturarv, som något
”alltid föränderligt och beroende av människors användning” (s. 58).
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Förutom denna nyansering av kopplingen mellan kulturarvsbegreppet och
arkiv, kan nämnas några särdrag som utmärker arkiv i ett bredare
kulturarvsfält i förhållande till kulturarvspolitiken.
Kulturarvspolitik poängterar att kulturarvsskapande processer handlar om
maktfrågor: ”Kulturarv skapas i legitimerande processer som styrs av
specifika värdeskalor, värdeskalor som ändras över tid” (s. 59). Öppna arkiv
är en förutsättning för både forskare och allmänhet att kunna belysa det
okända och osynliggjorda, för att kunna utmana, ifrågasätta och ompröva
etablerade historiska narrativ och tidigare forskning.
De miljontals bilder av arkivhandlingar som är fritt tillgängliga i Riksarkivet
digitala forskarsal bidrar till den strävan som Kulturarvspolitik presenterar,
att kulturarvet ska vara angeläget för alla, och att ”alla människor i alla delar
av landet har rätt till det gemensamma kulturarvet” (s. 69). När arkiv i form
av digital kulturarvsinformation görs fritt tillgänglig kan den vidareanvändas
och vidareutvecklas i en rad syften. För arkivens del har den digitala
tillgängligheten kraftigt påverkat arkivens tillgänglighet och därmed
underlättat arkivanvändande, även med nya metoder och med influenser från
forskningsfält såsom digital humaniora. Det kan dock noteras att forskning
visar att en ökning av användande av digitiserade arkiv bidrar till att de arkiv
som inte är digitalt tillgängliga används i mindre utsträckning än tidigare.
Urvalsprocessen vid digitisering påverkar med andra ord kulturarvets
tillblivelse och samhällets kunskapsproduktion om det förflutna.
I samband med denna problematisering vill Riksarkivet lyfta fram frågan om
den löpande kostnad som tillkommer för bevarande av stora mängder digitala
bilder, vid sidan av kostnaden för fortsatt bevarande av de fysiska
originalhandlingarna. Med andra ord skulle en ökad digitiseringstakt främja
en allsidig historieskrivning, men även ge Riksarkivet kraftigt ökade
bevarandekostnader. Se också avsnittet Digitalisering, teknikutveckling och
effektivisering, 13 ff.
Bland arkivens besökare och användare finns en etablerad kultur att aktivt
”göra själv”, vilket i kombination med digitaliseringens möjligheter skapar
en stor potential att inkludera arkivanvändare i olika former av
deltagandeprocesser. Detta möter regeringens prioriteringar för en förnyad
kulturarvspolitik som framhåller vikten av att främja medskapande och
engagemang. Till exempel kan arkiv vara utgångspunkt för satsningar som
innefattar digital interaktion såsom crowd sourcing och andra citizen
science-aktiviteter.
Sammanfattningsvis är arkiv betydelsefulla för de prioriteringar och
önskemål som regeringen presenterar i Kulturarvspolitik, och i Riksarkivet
bedrivs arbete med och metodutveckling kring uppgifter och aktiviteter som
påverkar kulturarvets tillblivelse.
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Instruktionen för Riksantikvarieämbetet fastslår att det ska finnas ett
centrum för utveckling av kulturarvsarbetet (§ 7). Intentionerna kring detta
uppdrag utvecklas i propositionen Kulturarvspolitik, där det beskrivs att
syftet är att “utveckla kunskap och metoder som bidrar till att göra kulturarv
tillgängligt och till en angelägenhet för alla”. Det framhålls också att
verksamheten ska vara ett viktigt stöd för kulturarvsinstitutioner av olika
slag (s. 77), och ska därför ”inte avgränsas till museer och kulturmiljö utan
bör kunna omfatta hela kulturarvsområdet” (s. 78).
Kulturarv och digitalisering

Förordningen (2014:1585) med instruktion för Riksantikvarieämbetet
uppdrar åt myndigheten att ”samordna och stödja arbetet med digitalisering,
digitalt bevarande och digital förmedling inom kulturarvsområdet” (§ 8).
Propositionen Kulturarvspolitik föreslår också att myndigheten ”ges ett
särskilt uppdrag om att under de kommande åren prioritera frågan om
långsiktigt digitalt bevarande” (s. 187). Uppdraget i Riksantikvarieämbetets
instruktion har sin bakgrund i att ansvaret för samordningen av Digisam –
Det nationella samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt
bevarande och digital förmedling av kulturarvet, som Riksarkivet 2011
fick i uppdrag att inrätta – överfördes till Riksantikvarieämbetet 2017.
Digisam arbetar med frågor som berör hela kulturarvsområdet och i dess
styrgrupp finns bland annat riksarkivarien och i beredningsgruppen en
representant för Riksarkivet.
Enligt sin instruktion ska Riksantikvarieämbetet bland annat förvalta
databaser för kulturhistorisk information (2 §, punkt 9). I analogi med detta
vill Riksarkivet att ett tydligt uppdrag om förvaltningen av Nationell
Arkivdatabas, NAD, som nationell infrastruktur för arkivinformation, införs i
förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet. Se också avsnittet
om Nationell arkivdatabas, sidan 11 f.
Riksarkivet och Kungl. biblioteket har under det senaste decenniet i nära
samverkan byggt upp en produktionslinje för digitisering av tidningar. I dag
är de två myndigheternas arbetsprocesser och infrastrukturer tätt
sammankopplade på ett kostnadseffektivt och högkvalitativt sätt. En mycket
stor del av finansieringen har kommit från europeiska och regionala
strukturfonder. Mot bakgrund av Kammarrätten i Stockholms dom den 21
juni 2017, mål nr 7355-16 (Kungl. biblioteket./. Depona AB) finns det ett
starkt behov av en ökad rättslig tydlighet vad avser förhållandet till
upphandlingslagstiftningen.
Detta gäller inte bara för samverkan mellan Riksarkivet och Kungl.
biblioteket utan även för det uppdrag som Riksarkivet har enligt sin
instruktion att digitisera andra myndigheters och offentliga institutioners
kulturarvsmaterial. Oklarheterna i det upphandlingsrättsliga regelverket
utgör i detta sammanhang ett hinder för myndighetssamverkan.
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I sitt regleringsbrev för 201820 fick Kungl. biblioteket i uppdrag att
tillsammans med Svenska filminstitutet utreda hur ökad samverkan kan
effektivisera digitaliseringen av audiovisuellt material. Den 3 oktober
överlämnades utredningens resultat till regeringen i rapporten Digitisering av
audiovisuella samlingar (KB Dnr 1.1.5-2018-120). För att svara mot
identifierade behov föreslår utredningen att KB får i uppdrag att, i samverkan
med Riksarkivet, Svenska filminstitutet och företrädare för forskningen,
under 2019 resursberäkna och utreda förutsättningarna för en nationell
inventering av audiovisuellt material. Den föreslår även att KB och
Filminstitutet utvecklas till nationella resurser för digitisering av
audiovisuellt material. Riksarkivet förvarar omfattande audiovisuella
samlingar: cirka 30 000 ljud- och videoupptagningar på magnetband, och
grovt uppskattat 10 000 filmer. Stora delar av detta material tillhör
myndighetsarkiv och utgör allmänna handlingar, och ur Riksarkivets
perspektiv är en samverkan myndigheterna emellan en viktig förutsättning
för att sådana allmänna handlingar ska kunna digitaliseras och bevaras för
eftervärlden. Riksarkivet är därmed positivt till utredningens förslag, vilket
är i linje med avsiktsförklaringen mellan Riksarkivet och Kungl. biblioteket
från 2016 rörande fördjupad samverkan kring storskalig digitalisering av
såväl tryckt som audiovisuellt material (RA Dnr 04-2016/9620). Om
regeringen beslutar enligt utredningens förslag vill vi för det fortsatta arbetet
framhålla vikten av att ta hänsyn till allmänna handlingars juridiska status, i
förhållande till exempelvis resonemang om verkshöjd, samt att Riksarkivet
har föreskriftsrätt i frågor rörande format för bevarande av audiovisuellt
material i myndighetsarkiv.
Minoriteter och immateriella kulturarv

I betänkandet Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU
2017:88) föreslår utredningen att regeringen ger Riksarkivet ett tydligt
uppdrag att inkludera de nationella minoriteterna och deras immateriella
kulturarv i sitt uppdrag, samt att regeringen ger Riksarkivet och Institutet
för språk och folkminnen (ISOF) i uppdrag att samarbeta i frågor rörande
de nationella minoriteternas kulturarv (sammanfattning s. 20). I sina
remissvar pekade Riksarkivet (Dnr RA 04-2017/12091) och ISOF (Dnr 6117/1753) på skillnader i sina respektive uppdrag och i sin arkivpraktik, och
framhöll att det är viktigt att de föreslagna uppdragen, för att bli
ändamålsenliga, grundar sig i de båda myndigheternas olika uppdrag och
verksamheter.
I propositionen Kulturarvspolitik föreslog regeringen att ISOF skulle få i
uppdrag att se över behovet av insatser för att samla in, bevara och
vetenskapligt bearbeta arkivmaterial med koppling till urfolket samerna och
de samiska språken. Regeringen fastslår att ISOF inte har något utpekat
ansvar för att samla in, bevara och vetenskapligt bearbeta arkivmaterial på
eller om de samiska språken, men att det inte finns något som hindrar att de
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Kungl. biblioteket Regeringsbeslut, III:37, 2017-12-18, U2017/05023/BS och
U2017/05087/F
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gör det. Förslaget ingår i regleringsbrevet för 201821 för ISOF, som ska
utföra uppdraget i samråd med Sametinget. ISOF kommenterade uppdraget i
sitt remissvar (Dnr 61-17/1753) rörande betänkandet Nästa steg? Del 2.
Förslag för en stärkt minoritetspolitik och lyfte då fram problematiken kring
att ”bryta ut” arkivmaterial ur etablerade samlingar, med hänvisning till
proveniensprincipen som man arbetat utifrån det senaste seklet i svensk
arkivverksamhet. Riksarkivet avser att återkomma till frågan i en separat
skrivelse om frågor som rör de enskilda arkiven.
I sammanhanget kan nämnas att det i Riksarkivets förvar sedan länge finns
arkiv från civilsamhällets sammanslutningar, däribland de nationella
minoriteternas organisationer.
Forskningens kvalitet och en effektiv forskningsinfrastruktur

Enligt 1 § förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket
ska den svenska forskningens kvalitet och en demokratisk
samhällsutveckling främjas genom att Kungl. biblioteket tillhandahåller
källmaterial och en effektiv forskningsinfrastruktur. Riksarkivet har inte
någon motsvarande skrivning i sin instruktion. Däremot ingår detta i
Riksarkivets övergripande mål. Riksarkivet kan se ett behov av ensartade
skrivningar i instruktionerna för myndigheter med näraliggande uppdrag.

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Institutet för språk och folkminnen, Regeringsbeslut I:15, 2017-12-13,
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TEMA 3, ANDRA FRÅGAN

Hur fungerar Riksarkivets nuvarande organisation och
prestationer i förhållande till myndighetens uppdrag och vad
skulle eventuellt behöva förändras?

Enligt Myndighetsanalys av Riksarkivet, Statskontoret 2017:4, fullgör
Riksarkivet sitt uppdrag på ett tillfredställande sätt. Riksarkivet vill i
sammanhanget kommentera några av de utmaningar som Statskontoret har
lyft fram och som är betydelsefulla för Riksarkivets verksamhet och resultat
framöver.
Effektivisera arbetet med skriftliga förfrågningar

Riksarkivet har svårt att besvara det stora antalet skriftliga förfrågningar
inom rimlig tid och verksamheten tar också stora resurser i anspråk. Arbetet
med att effektivisera verksamheten pågår bl.a. genom åtgärder för ökat
digitalt handläggarstöd på samtliga verksamhetsorter. Se också kommentaren
till 17 § arkivlagen på sidan 32.
Digitisera mottagna arkiv

Att digitisera arkiven ger stora möjligheter till tid- och platsoberoende
tillgänglighet och sedan den 1 februari 2018 är den digitala forskarsalen helt
kostnadsfri. Men då endast tre procent av bestånden är digitiserade skulle
Riksarkivet behöva digitisera i stor skala under många år för att ytterligare
förbättra tillgången till arkiven. Mediekonverteringscentrum (MKC) inom
Riksarkivet bedriver storskalig digitisering och utgör en resurs för hela
kulturarvssektorn. Riksarkivet har ett samarbete med Arkiv Digital och
Family search som producerar ytterligare digitiserat material, vilket påverkar
tillgängliggörandet av digitala arkivhandlingar i positiv riktning.
Riksarkivet har ett uppdrag enligt sitt regleringsbrev för 201822 att redovisa
vilka åtgärder som har vidtagits för att effektivisera arbetet med att besvara
skriftliga förfrågningar. Riksarkivet har identifierat de arkivbestånd som är
mest angelägna att digitisera: De arkiv som prioriteras ska vara frekvent
använda inom ärendehandläggningen och en digitisering skulle möjliggöra
platsoberoende handläggning och utvecklingen av e-tjänster för
självbetjäning.
Organisation och instruktion

Verksamheten genomgick en stor förändring 2010 då landsarkiven slogs
samman med det dåvarande Riksarkivet till myndigheten Riksarkivet.
Regeringen har i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Riksarkivet, Regeringsbeslut I:4, 2018-04-19, Ku2018/00477/KL och
Ku2018/00982/KL
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(instruktionen) fastslagit att det ska finnas landsarkiv på sju orter i landet.
Riksarkivet anser att denna starka styrning av den interna organisationen inte
är ändamålsenlig i en modern förvaltning. Riksarkivet vill att instruktionen
ändras och blir mer öppen då den begränsar Riksarkivets möjligheter att
själva organisera sin verksamhet på det sätt som vi bedömer är lämpligt och
effektivt ur både ett verksamhets- och kostnadsperspektiv.
Systemet med statliga arkiv som förvaras hos kommunala myndigheter
innebär komplikationer när det gäller styrning, ledning, samordning och
enhetlighet, vilket också framkommer i Myndighetsanalys av Riksarkivet,
Statskontoret 2017:4, s. 57. Riksarkivets generella hållning är att statligt
material ska hanteras av staten och att ett nytt uppdrag kräver en ny
organisation. Riksarkivet avser att begära en ändring av instruktionen i den
delen. Se också kommentaren till 17 § arkivlagen, sidan 32.

63 (65)

TEMA 3, TREDJE FRÅGAN

Vilka förändringar behöver genomföras när det gäller regler och
finansieringsmodell för arkivleveranser till Riksarkivet?

Riksarkivet avser att utveckla frågan om överlämnande av arkiv till
Riksarkivet ytterligare i en separat skrivelse som svar på arkivutredningens
fråga.
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TEMA 3, FJÄRDE FRÅGAN

Bör Riksarkivet fortsatt ha en normerande och samordnande roll
eller bör ansvaret delas upp i ett kulturarvsuppdrag och ett
förvaltningsorienterat uppdrag?

Riksarkivets hållning är att det inte går att dela upp myndighetens uppdrag i
en förvaltningsdel och kulturarvsdel. Uppdraget är odelbart och vi vill ha
rollen och ansvaret för helheten tydligare uttryckt i arkivlagen. Bara då kan
Riksarkivet ha ett helhetsperspektiv på informationsförsörjningen. Det är en
förutsättning för att både samhällsviktig information och information av
betydelse för forskning och kulturarv bevaras, oavsett i vilken sektor den
tillkommer. Riksarkivet svarar alltså jakande på frågans första del.
Riksarkivet svarar däremot nekande på frågans andra del.
Helhetsperspektivet behöver förtydligas så att helhetsförståelsen förstärks i
samhället. Se också kommentaren till 3 § arkivlagen, sidan 23 ff.
Riksarkivet har utvecklat detta ytterligare i sitt inspel till arkivutredningen
den 27 september 2018, Helhetssyn på informationsförsörjning –
Riksarkivets perspektiv, Dnr RA 04-2017/5870.
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Tema 4: Arkivstatistiken
Utredningen ska utreda behovet av insamling av statistikuppgifter på
arkivområdet.
TEMA 4, BÅDA FRÅGORNA

Vilka uppgifter av statistikkaraktär saknas i dag på arkivområdet
och vilka uppgifter skulle behöva samlas in.
Vilken myndighet bör ha ett samlat ansvar för statistiken på
arkivområdet?

Riksarkivet ser att det finns ett behov av bred statistik om arkivverksamheten
i Sverige. Vi menar samtidigt att statistiken på kulturområdet bör
kompletteras, från att i dag vara sektoriell, till att i huvudsak bli tematisk.
För att uppnå en sådan förändring menar Riksarkivet att ansvaret för en
utvecklad arkivstatistik, den nationella biblioteksstatistiken samt musei- och
kulturmiljövårdsstatistiken tilldelas Myndigheten för kulturanalys.
Riksarkivet ser uppenbara fördelar i denna lösning:
•
En samlad statistikkompetens med överblick över hela ABM-området
skapar förutsättningar för en helhetsbild av viktiga
sektorsgemensamma frågor, inte minst digitaliseringen av kulturarvet.
•
Statistikmyndigheten blir en neutral part, som med utifrånblick kan
identifiera beröringspunkter, liksom olikheter, mellan sektorerna.
•
Ett effektivare resursutnyttjande. De olika sektorerna behöver inte var
för sig bygga upp kvalificerad statistikkompetens.
Självklart kommer det fortfarande finnas behov av sektorsspecifik statistik
inom ABM-myndigheterna för uppföljning och styrning av respektive
verksamheten, vilket rimligtvis inte bör ligga i uppdraget till en central
statistikmyndighet. För Riksarkivets del handlar det till exempel om statistik
över beståndens omfattning och tillväxt, såväl fysiska som digitala samt
framtida överlämnanden av analoga och digitala arkiv. Dessa uppgifter är
dock inte alltid av allmänt intresse utan handlar snarare om Riksarkivets
styrning och resursanvändande. Dock skulle vissa uppgifter, t.ex. kunna
användas både internt sektorsvis och i en samlad bred ABM-statistik.
Till en början kommer givetvis en sådan här ändring att leda till ett stort
behov av samverkan och kunskapsöverföring. I en uppbyggnadsfas kommer
därför viss resurs- och kompetensförstärkning krävas, både i Riksarkivet och
inom andra berörda myndigheter. Vi tror dock att denna samordning är en
förutsättning för att kunna göra relevanta jämförelser som går att använda
över domängränserna, inte minst när det gäller digitaliseringen inom
kulturarvsområdet.

