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Om Riksarkivets inspel till arkivutredningen
Riksarkivets olika inspel till arkivutredningen spänner över ett brett område.
Frågeställningarna kan sammanfattas i tre huvudspår:
1) Helhetsperspektiv
Riksarkivet har en central roll inom landets informationsförsörjning. Som nationalarkiv
har vi ett särskilt ansvar för både reglering, och tillsyn, bevarande och tillhandahållande av
statsförvaltningens information. Ansvaret innebär även en nationell överblick.
Riksarkivets uppdrag berör i olika omfattning både offentlig och privat sektor.
Riksarkivet anser att det måste finnas en samlad syn på informationsförsörjningen, där
reglering och strukturering av information inte sprids ut på olika aktörer beroende på
informationens typ och funktion, t.ex. om den är analog eller digital, offentlig eller privat.
Oavsett var information skapas och i vilken form den har, bör likartade förutsättningar
finnas för att hantera, säkerställa, bevara och tillgängliggöra den på både kort och lång
sikt.
Ett helhetsperspektiv på informationsförsörjning minskar risken för att samhällsviktig
information förloras och att kulturarvet utarmas.
2) Informationens värde och värdering
Informationens värde kan betraktas från olika perspektiv; på kort och på lång sikt, för den
enskilde individen och för samhället i stort. Var information skapas säger egentligen inget
om dess värde. Inte heller vem som ansvarar för hanteringen av informationen. Om det
finns ett regelverk eller inte har däremot stor betydelse för informationens värde och hur
den värderas.
Värdering av information ska säkerställa att rätt information finns för verksamheten där
den uppstått, för allmänhetens insyn samt behoven från rättskipning och forskning. Det
framgår av arkivlagen som gäller för offentlig sektor. Motsvarande lagstiftning finns inte
för privat sektor. Här finns ett behov av gemensamma utgångspunkter för värdering.
3) Samhällsviktig information
Riksarkivet efterlyser också fokus på så kallade samhällsviktiga verksamheter och den
information som hanteras där. Det kan handla om energiförsörjning, hälso- och sjukvård,
finansiella tjänster, infrastruktur samt självklart kärnkraft.
Samhällsviktiga verksamheter skapar information inom både offentlig och privat sektor.
En enhetlig reglering av informationen saknas.
Vad som ska betraktas samhällsviktig information behöver tydliggöras och kretsen som
ska tillämpa (delar av) arkivlagen bör utökas så att samhällsviktig information, och annan
information av allmänt intresse som inte finns i allmänna handlingar, bevaras och hålls
tillgänglig.
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Sammanfattning
Riksarkivets förslag i sammanfattning.
Ett utökat regelverk om enskilda arkiv

•

Riksarkivet föreslår att man infogar de enskilda arkivbestånden i
arkivlagen så att vissa baskrav ställs för hanteringen. Förslaget
innebär en ändring av 3 § arkivlagen till att omfatta även ”enskilda
arkivbestånd av särskilt samhällsviktig eller kulturell betydelse”. I
förslaget ligger även föreskriftsrätt och tillsyn för Riksarkivet, över
de enskilda arkivbestånd som är tänkta att omfattas, men inte över
enskilda arkivinstitutioner.

•

Riksarkivet vill ha i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för hur
man värderar arkiv, för att få en gemensam utgångspunkt för hela
sektorn. Uppdraget bör utföras i samråd med enskilda arkivsektorn
och andra relevanta aktörer.

•

Riksarkivet vill att arkivutredningen överväger om det är lämpligt att
ändra det svenska begreppet enskilda arkiv till privata arkiv i likhet
med många andra länders terminologi.

•

Riksarkivet vill att det, i arkivregelverket, införs en möjlighet att
ansöka om någon form av preklusion för de depositioner av enskilda
arkivbestånd hos arkivmyndigheterna, där ägaren inte går att finna.

•

Riksarkivet lämnar två olika förslag om möjligheten att kopiera
enskilda arkivbestånd:
• Dels en bestämmelse som ger Riksarkivet möjlighet att kopiera
”enskilda arkivbestånd av särskilt samhällsviktig eller kulturell
betydelse”, om det finns en uppenbar risk att arkivet t.ex.
förstörs eller säljs till utlandet.
• Dels en möjlighet att kopiera deponerade arkivbestånd innan
ägaren återtar dem.

•

Riksarkivet vill att arkivutredningen överväger om det är lämpligt att,
enligt nordisk modell, införa sanktioner i vissa situationer.

•

Riksarkivet vill att bestämmelsen i konkurslagen ändras så att även
de enskilda arkivinstitutionerna får möjlighet att överta handlingar
efter ett konkursbo, i syfte att hålla samman ett arkivbestånd.
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Finansiering

•

Riksarkivet vill att arkivutredningen ser över bidragsmodellen för
enskilda arkivbestånd och arkivinstitutioner så att den bättre möter
den enskilda sektorns behov.

•

Om Riksarkivet ska kunna dela ut större bidrag till fler aktörer så
behövs det en annan finansieringsmodell för Arbetarrörelsens arkiv
och bibliotek, eller ett större anslag för bidragsgivning.

•

Om Riksarkivet får utökade uppgifter inom området enskilda arkiv
behöver det säkerställas att det finns finansiering.

•

Riksarkivet vill få resurser till ett uppdrag att genomföra ett nationellt
projekt för att skapa bättre möjligheter för enskilda aktörer att ansluta
sig till den nationella arkivdatabasen (NAD).

•

Riksarkivet vill att arkivutredningen utreder statens ansvar för
”herrelösa arkiv” dvs. arkivbestånd som ingen äger eller vill ta
ekonomiskt ansvar för.
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Inledning
I denna skrivelse utvecklar Riksarkivet sin syn på de enskilda arkiven och
den enskilda arkivsektorn. Det är ett mångfacetterat område med en mängd
aktörer och olika infallsvinklar. Riksarkivets vill bidra till att området blir
väl belyst och framföra sina ställningstaganden och förslag.
Det måste finnas en samlad syn på informationsförsörjningen i samhället, där
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.
De enskilda arkiven är en viktig del av samhällets information och kulturarv.
Utan tillgång till civilsamhällets och företagens information blir
samhällsdokumentationen ofullständig och dåtid och samtid riskerar att
feltolkas. Värderingen av arkiven måste bygga på informationsinnehållet och
inte på vem som har producerat informationen. Den offentliga informationen
kan inte ensam tillgodose allmänhetens behov av insyn och behoven från
rättskipningen och forskningen.
Det ska inte spela någon roll om informationen finns i allmänna handlingar,
om den finns hos enskilda arkivinstitutioner, hos företag eller hos
privatpersoner.
Lagskyddet för enskilda arkiv är generellt sett mycket svagt i jämförelse t.ex.
med de övriga nordiska länderna. Redan i sin skrivelse Inför översynen av
arkivområdet och Riksarkivets roll och uppgifter 1 poängterade Riksarkivet
problematiken med att lagskyddet för de enskilda arkiven är för svagt.

1
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Begreppet enskilda arkiv
I en text som handlar om arkiv är det viktigt att klargöra olika begrepp, så att
man undviker missförstånd och dubbeltydigheter.
Arkiv
I traditionell arkivteori har begreppet arkiv tre olika betydelser.
1.

Ett arkiv är ett sammanhållet bestånd av handlingar, även kallade
arkivalier, som har uppkommit ur en arkivbildande enhets
verksamhet. En arkivbildare kan vara en statlig eller kommunal
myndighet, eller ett privaträttsligt rättssubjekt som t.ex. förening,
företag, akademi eller stiftelse. Även enskilda personer kan vara
arkivbildare liksom, familjer, släkter, gårdar eller olika mera löst
sammansatta grupperingar. Om man vill vara tydlig med att det är den
här betydelsen av begreppet arkiv man avser, kan man istället säga
arkivbestånd, arkivmaterial, arkivhandlingar eller arkivalier.

2.

Begreppet arkiv kan också syfta på en arkivinstitution dvs. en
myndighet eller en enskild institution som samlar in, förvarar, bevarar,
tillgängliggör och tillhandahåller de arkivbestånd som har överlämnats
dit av arkivbildare. Till arkivinstitutionerna räknas
arkivmyndigheterna – Riksarkivet, inklusive landsarkiven, stads- och
kommunarkiven samt de landstingskommunala arkiven. Det finns
också ett antal arkivinstitutioner som inte har någon offentligrättslig
huvudman – förenings-, folkrörelse- och näringslivsarkiv. Förutom de
stora arkivinstitutionerna – Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
(ARAB), Centrum för näringslivshistoria (CfN) och Tjänstemäns och
akademikers arkiv (TAM-arkiv) – finns det ett antal regionala och
lokala arkivinstitutioner runt om i landet av olika storlek. För att vara
tydlig kan man istället använda begreppet arkivinstitution, för både de
enskilda och de statliga eller kommunala arkivinstitutionerna.

3.

Arkiv kan också syfta på lokalen där arkivhandlingarna förvaras. Det
kan vara ett rum eller en del av en byggnad, ofta i anslutning till
arkivbildarens verksamhetsställe. När det gäller arkivinstitutionerna
avser man istället ofta hela byggnaden där arkivinstitutionen bedriver
sin verksamhet. För tydlighetens skull kan man använda begreppen
arkivlokal eller arkivmagasin. Se också avsnittet Samlokalisering på
sidan 31.

Enskilda arkiv – enskilda handlingar
Arkiv som uppkommer i verksamheter som inte omfattas av
tryckfrihetsförordningens (1949:105) (TF) bestämmelser om allmänna
handlingar kallas enskilda arkiv. Enskilda arkiv omfattas inte heller av
arkivlagens (1990:782) bestämmelser. Det går alltså en skarp gräns mellan
enskilda handlingar och allmänna handlingar. Enskilda arkiv är, enkelt
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uttryckt, sådana arkiv som inte omfattas av principen om allmänna
handlingars offentlighet. I juridiskt språkbruk syftar begreppet ”enskild” på
en fysisk eller juridisk person, dvs. någon som inte är en myndighet eller
annat offentligt organ, särskilt när man rör sig inom det offentligrättsliga
området. Begreppet ”enskilda” ska alltså, i sammanhanget, förstås som
”privaträttsliga” i motsats till ”offentligrättsliga”.
Begreppet enskilda arkiv kan dessutom ibland missförstås eftersom
”enskilda” har många andra betydelser i svenskan, t.ex. individuella, enstaka
eller avskilda. Det leder ibland till missförstånd och begreppsförvirring. I
många andra länder, bl.a. våra grannländer, används istället begreppet
privata arkiv.
Allmänna handlingar hos enskilda organ
Vilka handlingar som är allmänna framgår av 2 kap. TF. Förutom de
handlingar som är allmänna därför att de inkommit eller upprättats i en
myndighets verksamhet så finns det flera regelverk som gör att handlingar
som förvaras hos enskilda organ (dvs. privaträttsliga, icke-offentliga organ)
omfattas av bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet:
1. Vissa bolag har fått ”ha kvar” bolagiserade statliga eller kommunala
myndigheters allmänna handlingar vid ombildningen från myndighet
till bolag. Anledningen är att bolagen behöver handlingarna för att
kunna bedriva sin verksamhet. Handlingarna är alltjämt allmänna
handlingar, trots att de inte förvaras hos en myndighet utan hos ett
enskilt organ. Vilka handlingar som omfattas framgår av lagen
(2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring
och den tillhörande förordningen (2015:605) om överlämnande av
allmänna handlingar för förvaring.
2. Enligt 2 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL)
är handlingar allmänna i vissa verksamheter utanför myndigheterna.
Det gäller för de enskilda organ och verksamheter som finns
upptagna i bilagan till OSL. Det handlar om aktiebolag, föreningar
och stiftelser som på statens uppdrag handhar förvaltningsuppgifter
som innefattar myndighetsutövning eller liknande.
3. Enligt 2 kap. 3 § OSL omfattas kommunala och
landstingskommunala aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska
föreningar och stiftelser av reglerna om allmänna handlingars
offentlighet om kommunen eller landstinget utövar ett rättsligt
bestämmande över organet i fråga.
4. Allmänna handlingar som hade kommit in till eller upprättats hos
Svenska kyrkan före skiljandet från staten omfattas fortsatt av TF:s
regler om allmänna handlingar och reglerna i OSL trots att de
förvaras hos Svenska kyrkan. Detta enligt lagen (1999:288) och
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förordningen (1999:976) om överlämnande av allmänna handlingar
till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för
förvaring.
Ett arkiv som bildas hos ett enskilt organ kan ibland alltså innehålla både
allmänna handlingar och handlingar som är enskilda, därför att bara en viss
del av verksamheten hos organet ifråga omfattas av bestämmelserna om
allmänna handlingars offentlighet. Ett exempel på en sådan arkivbildare är
Sveriges Riksidrottsförbund där handlingar om fördelning av statsbidrag till
idrottsverksamhet är allmänna, eftersom de finns upptagna i OSL-bilagan,
men handlingarna i övrig verksamhet hos Riksidrottsförbundet är enskilda.
Riksarkivet har närmare redogjort för bestämmelserna om allmänna
handlingar hos enskilda (privaträttsliga) organ i sitt Inspel om juridiska
frågor till arkivutredningen 2. Det pågår också ett lagstiftningsarbete om att
införa offentlighetsprincipen hos fristående skolor. 3
Enskilda arkiv hos myndigheter
Vad som är enskilda (privata) handlingar hos myndigheter regleras i 2 kap.
14 § 1 st. 3 p. TF som, något oegentligt, brukar kallas för
biblioteksundantaget: ” Som allmän handling anses inte [ - - - ] en tryckt
skrift, en ljud- eller bildupptagning eller någon annan handling som ingår i
ett bibliotek eller som från en enskild har tillförts ett allmänt arkiv
uteslutande för förvaring och vård eller forsknings- och studieändamål eller
privata brev, skrifter eller upptagningar som annars har överlämnats till en
myndighet uteslutande för något av de angivna ändamålen”. Riksarkivet har
närmare redogjort för biblioteksundantaget i sitt Inspel om juridiska frågor
till arkivutredningen 4.
Det är alltså ingen skillnad på den rättsliga statusen för enskilda
arkiv(handlingar) som finns hos Riksarkivet eller hos de kommunala
arkivmyndigheterna jämfört med de enskilda arkiv(handlingar) som finns
hos andra statliga eller kommunala myndigheter som t.ex. universiteten,
Naturvårdsverket eller en stadsbyggnadsnämnd.
Riksarkivet, får enligt 6 § förordningen (2009:1593) med instruktion för
Riksarkivet (instruktionen), ta emot arkivhandlingar från enskilda om de är
av särskild betydelse för forskning och kulturarv. Riksarkivet har också ett
uppdrag att tillhandahålla de enskilda arkiven. Många kommuner och
landsting har beslutat om att ta emot enskilda arkiv, även om det inte finns
något stöd för det i kommunallagen (2017:725).
Vissa myndigheter, särskilt inom kultur- kulturarvs- och utbildningsområdet,
har i direkt eller indirekt uppdrag att förvärva och tillhandahålla samlingar
Riksarkivets skrivelse till arkivutredningen den 25 juni 2018, dnr RA 02-2018/06390
Prop. 2017/18:281, Några frågor om tillämpning av offentlighetsprincipen s. 9
4
Riksarkivets skrivelse till arkivutredningen den 25 juni 2018, dnr RA 02-2018/06390
2
3
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med anknytning till sin verksamhet t.ex. Statens musikverk 5, Kungl.
biblioteket 6, universiteten (ofta genom universitetsbiblioteken 7) och de
statliga museerna 8. I många fall anses förvärv av enskilda arkivbestånd ingå i
detta uppdrag. Se också avsnittet Arkiv och samlingar på sidan 11.
Också andra myndigheter, som inte har i uppdrag att förvärva och
tillhandahålla samlingar, kan ha fått arkivhandlingar från enskilda
arkivbildare i sin ägo. Det kan handla om en generaldirektörs efterlämnade
arkiv, en personalförenings eller lokal fackförenings arkiv eller någon
utomstående enskild förening med anknytning till myndighetens
verksamhetsområde som har lämnat sitt arkiv till myndigheten. Många
myndigheter förvaltar också fonder eller andra stiftelser vars arkiv, i formell
mening, är att betrakta som enskilda 9.
Eftersom gränsen mellan den offentliga och enskilda sektorn har skiftat över
tid finns det också verksamheter som tidigare har bedrivits av aktörer i den
enskilda sektorn, som senare har övergått att hanteras av myndigheter. Ibland
finns handlingarna från dessa ”föregångare” hos myndigheter i form av
enskilda arkivbestånd.
Offentligt och hemligt
I arkivsammanhang är det viktigt att inte blanda ihop begreppet offentliga
handlingar med att handlingar kan finnas hos den offentliga sektorn, dvs.
hos arkivmyndigheterna eller hos andra myndigheter. Man får inte heller
blanda ihop begreppet offentliga handlingar med begreppet allmänna
handlingar.
Handlingar som är offentliga är sådana handlingar som envar får ta del av.
Motsatsen, handlingar som är ”icke-offentliga”, är alltså sådana handlingar
som inte vem som helst får ta del av. För allmänna handlingar är det OSL
som styr vilka uppgifter som är offentliga och vilka som är hemliga. För
enskilda handlingar och arkiv kan arkivbildaren, eller någon annan som äger
handlingarna, själv bestämma vem som får ta del av dem. Många enskilda
arkiv som förvaras hos arkivinstitutionerna (både hos arkivmyndigheterna
och hos de enskilda arkivinstitutionerna) är offentliga, eller som man också
säger ibland, ”öppna”. Andra enskilda handlingar och arkiv är belagda med
restriktioner, eller som man också säger ”villkor”. Villkoren finns ofta
nedtecknade i ett avtal mellan arkivbildaren eller ägaren, å ena sidan, och
arkivinstitutionen, å den andra. Ibland är det ägaren som ska avgöra vem som
får ta del av handlingarna i ett enskilt arkiv genom att lämna ett tillstånd till
1-2 §§ förordningen (2010:1922) med instruktion för Statens musikverk
2 § förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket
7
Se t.ex. 2 § Arbetsordning för universitetsbiblioteket vid Uppsala universitet
8
Se t.ex. 3 § förordningen (2013:71) med instruktion för Statens centrum för arkitektur och design – De flesta andra
statliga museer har motsvarande skrivningar i sina instruktioner.
9
Se t.ex. RÅ 2008 ref. 6 (Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond har inte ansetts jämställd med en myndighet vid
tillämpning av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om utlämnande av allmän handling.)
5
6
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den som vill titta på dem. Ibland har ägaren överlåtit den bedömningen till
arkivinstitutionen. För enskilda arkivhandlingar som finns hos andra än
arkivinstitutionerna är det förstås alltid upp till ägaren vem som ska få
tillgång till handlingarna. Se också avsnittet Gåvor och depositioner på sidan
23.
Arkivbildare – arkivbildning
Arkivbildning kallas den process varigenom ett arkiv växer fram genom att
det i en arkivbildares verksamhet tillkommer handlingar. Även den
fortlöpande avgränsningen och struktureringen av arkivet kan omfattas av
begreppet arkivbildning.
Arkivbildare är benämningen på företag, föreningar, myndigheter eller andra
organisationer – men också enskilda personer – genom vars verksamhet ett
arkiv uppstår.
Proveniensprincipen är den princip enligt vilken ett arkiv hålls samman som
en enhet och ordnas i enlighet med arkivbildarens organisation och
verksamhet. Det betyder att man i efterhand inte blandar handlingar från
olika arkivbestånd med varandra, eller gör ändringar i hur handlingarna var
organiserade från början.
Det är inte ovanligt att företag och föreningar inte ser sig själva som
arkivbildare eller tänker på att de bildar arkiv. Att avgränsa ett arkiv eller att
särskilja vad som är arkiv och vad som är annan dokumentation har blivit än
mera komplicerat i det digitaliserade samhället. Tidigare bedrevs olika
ideella verksamheter ofta i föreningsform, dvs. som juridiska personer. Nu
blir det allt vanligare med löst sammansatta nätgemenskaper som knappast
skulle uppfatta att de genom sina aktiviteter samtidigt bildar enskilda arkiv,
och i än högre grad kan ha svårt att se att de skulle utgöra arkivbildare.
Missing People och #metoo är några exempel som, åtminstone initialt, inte
utgjorde vad man brukar kalla arkivbildare i traditionell mening. Detta är en
komplex fråga och nya metoder och begrepp kan behöva utvecklas för att
arkivbildning ska anses omfatta även mera löst sammansatta grupperingar.
Arkiv och samlingar
Begreppet arkiv har, sedan proveniensprincipens införande kring sekelskiftet
1900, definierats som ett avgränsat bestånd av arkivhandlingar som har
skapats i en arkivbildares verksamhet. Modernare uttryckt kan man säga att
det är dokumenterad information som uppstår genom någon slags aktivitet,
eller snarare en kedja av sammanhängande, verksamhetsliknande aktiviteter.
Till skillnad från arkiv uppstår samlingar istället genom ett aktivt
insamlande av handlingar, trycksaker, föremål, uppteckningar av muntlig
historia och andra immateriella kulturarv kring ett tema eller ämne (jämför
med samlingar hos bibliotek och museer). Ett arkivbestånd har alltid en
arkivbildare men för en samling kan arkivbildaren vara oklar, eftersom
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samlingar är konstruerade. I traditionell arkivteori skiljer man mellan
samlingar och arkiv. Men i dagligt tal inkluderar man ofta oegentligt även
samlingarna när man talar om arkiv eller till och med om arkivsamlingar.
Den enskilda arkivsektorn
När man talar om den enskilda arkivsektorn menar man de olika enskilda
(privaträttsliga) arkivinstitutionerna (förenings-, folkrörelse- och
näringslivsarkiven) som grupp. Även arkivsektorns branschorganisationer
(se avsnittet Branschorganisationer på sidan 13) kan anses omfattas av
begreppet. Däremot brukar man inte omfatta alla de enskilda arkivbildarna –
dvs. föreningar, företag, enskilda personer osv. – annat än genom att de kan
företrädas av sina respektive arkivorganisationer.
Organisationerna i den enskilda sektorn
För en utomstående kan det ibland vara svårt att förstå exakt vad det är för
typ av organisation som döljer sig bakom ett namn. Arkivverksamheterna har
vuxit fram under lång tid och det finns stora lokala och regionala skillnader.
De arkivförvarande enskilda arkivinstitutionerna

Det finns både nationella, regionala och lokala enskilda arkivinstitutioner.
Ofta skiljer man på förenings- och folkrörelsearkiv å ena sidan, och
näringslivsarkiven å den andra. Förenings- och folkrörelsearkiven fokuserar
på att ge råd och ta emot arkiv från ideella föreningar. Vissa av föreningsoch folkrörelsearkiven tar numera ofta även emot arkiv från företag från sitt
upptagningsområde, ibland efter sammanslagningar med näringslivsarkiv i
upptagningsområdet. De fåtalet rena näringslivsarkiven fokuserar däremot
främst på företagsarkiv. Både förenings- folkrörelse- och näringslivsarkiven
tar emot personarkiv med anknytning till ideella föreningar respektive
företag.
De stora nationella arkivinstitutionerna är främst Arbetarrörelsens arkiv och
bibliotek (ARAB) och Tjänstemäns och akademikers arkiv (TAM-arkiv). På
näringslivssidan finns Centrum för näringslivshistoria.
Det finns också ett antal regionala och lokala arkivinstitutioner runt om i
landet. De föreningsarkiv som har ett upptagningsområde som följer de
gamla länsgränserna kallas, med ett gemensamt begrepp, ofta för länsarkiv
och cheferna har oftast titeln länsarkivarie. I förordningen (2010:2012) om
fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet används
begreppet ”regional enskild arkivverksamhet” för dessa. Det finns också
exempel på regionala arkivinstitutioner som är organiserade som paraplyorganisationer där både enskilda lokala arkiv och t.ex. kommunarkiv kan
vara medlemmar.
För en bättre bild av de regionala enskilda arkiven se t.ex. Föreningen
Sveriges Länsarkivariers webbplats, fsla.se.
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Bakom namn som Arkivcentrum Dalarna, Arkiv Västmanland, Skånes
arkivförbund och Skaraborgs föreningsarkiv kan det alltså dölja sig allt från
ganska likartade verksamheter till väldigt olika organisationer.
Det finns också många lokala arkivinstitutioner som förvarar arkiv från olika
arkivbildare, t.ex. med anknytning till hemorten eller till en viss folkrörelse.
Branschorganisationer

Det finns också branschorganisationer och nätverk, som bevakar
medlemmarnas gemensamma frågor och som alltså inte själva tar emot och
förvarar arkivhandlingar. Några exempel är Föreningen Sveriges
Länsarkivarier, Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI) och
det nybildade Svenska Arkivförbundet.

Regelverket
Bestämmelser om enskilda arkiv i svensk lagstiftning
De enskilda arkiven är sparsamt reglerade i svensk lagstiftning. Förutom ett
omnämnande i en bestämmelse i arkivlagen (1990:782) finns det ett fåtal
bestämmelser i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet
(instruktionen).
Nästan alla uppgifter som Riksarkivet har att göra när det gäller enskilda
arkiv är uttryckta så att Riksarkivet får göra olika saker, t.ex. ta emot enskilt
arkivmaterial. Det innebär att dessa uppgifter riskerar att få stå tillbaka vid
prioriteringar inom myndigheten till förmån för de tvingande uppgifter som
Riksarkivet ska göra som t.ex. tillsyn och mottagande av de statliga
myndigheternas arkiv eller att lämna ut allmänna handlingar. Om Riksarkivet
får utökade ”ska-uppgifter” behöver det säkerställas att det finns
finansiering.
Det finns också bestämmelser om statsbidrag som kan gå till enskild
arkivverksamhet i förordningen (2007:1368) om statsbidrag till enskilda
arkiv, i förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional
kulturverksamhet och i förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa
statsbidrag till regional kulturverksamhet. Se avsnittet Statsbidrag och
samverkan på sidan 25.
I 5 kap. kulturmiljölagen (1988:950) och 30 § kulturmiljöförordningen
(1988:1188) finns det bestämmelser om utförseltillstånd för arkivalier som är
äldre än 50 år.
Det är viktigt att notera att begreppet ”enskilda arkiv” i lagar och
förordningar både kan syfta på enskilda arkivbestånd eller handlingar och på
de enskilda arkivinstitutionerna. I regel framgår det av kontexten vad som
avses, men begreppet används inte på något systematiskt sätt.

14 (31)

Arkivlagen

Enligt 13 § arkivlagen får den statliga arkivmyndigheten ta emot
arkivmaterial också från enskilda.
Riksarkivets instruktion

Enligt 6 § instruktionen får Riksarkivet ta emot arkivhandlingar från enskilda
om de är av särskild betydelse för forskning och kulturarv. Enligt 33 §
instruktionen får Riksarkivet inom ramen för full kostnadstäckning ta ut
avgifter av enskilda för att ta emot, bevara, vårda och tillhandahålla de
enskilda arkiven som Riksarkivet har tagit emot. Om den som vill lämna sitt
arkiv till Riksarkivet saknar medel för att finansiera Riksarkivets kostnader
så kan Riksarkivet göra bedömningen att arkivet är så pass betydelsefullt att
Riksarkivet väljer att ta emot arkivet, även utan kostnadstäckning.
Bestämmelsen tillåter att Riksarkivet tar emot enskilda arkiv utan att beakta
om det riskerar att snedvrida konkurrensen på marknaden.
En förändring så att bestämmelsen istället blev tvingande, dvs. ”Riksarkivet
ska ta emot…” skulle knappast innebära någon större praktisk förändring,
eftersom Riksarkivet enligt sin policy redan tar emot arkiv även utan
kostnadstäckning om de är av särskild betydelse för forskning och kulturarv.
Däremot skulle en ändring till att ”Riksarkivet ska ta ut avgifter motsvarande
full kostnadstäckning” förmodligen innebära att vissa inte skulle ha råd att
lämna in sina arkiv till Riksarkivet.
Riksarkivet får ge rådgivning

Enligt 11 § instruktionen får Riksarkivet ge råd till enskilda i arkivfrågor.
Enligt 33 § instruktionen får Riksarkivet inom ramen för full
kostnadstäckning ta ut avgifter för sådan rådgivning.
Bestämmelserna är inte helt entydiga, men kan läsas som att Riksarkivet får
ge råd till enskilda arkivinstitutioner och enskilda arkivbildare och ta ut
avgifter för rådgivningen. Den kan också tolkas som att envar får ställa
frågor till Riksarkivet, även om andra arkivfrågor, t.ex. om de statliga
myndigheternas hantering av sina arkiv och Riksarkivets tillsyn.
Bestämmelsen måste tolkas så att råd till enskilda bör ges i en utsträckning
som sträcker sig längre än den allmänna serviceskyldigheten som alla
myndigheter har gentemot enskilda (i betydelsen enskilda fysiska eller
juridiska personer) inom sitt verksamhetsområde enligt 6 § förvaltningslagen
(2017:900) och den information som myndigheter ska ge enligt 6 §
myndighetsförordningen (2007:515).
De resurser som Riksarkivet har möjlighet att lägga på rådgivning om
enskilda arkiv är begränsad, på grund av att andra, tvingande uppgifter,
måste prioriteras. Riksarkivet tar sällan betalt för den rådgivning som ges till
enskilda i samband med främst överlämnande av enskilda arkiv till
Riksarkivet. Det kan förekomma om det handlar om omfattande
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arbetsinsatser. I sammanhanget kan nämnas att även branschorganisationerna
i den enskilda arkivsektorn har stor kompetens och en viktig roll när det
gäller rådgivning om enskilda arkiv.
Riksarkivet får åta sig uppdrag

Enligt 15 § instruktionen får Riksarkivet inom ramen för sitt
verksamhetsområde åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra
uppdrag åt myndigheter och enskilda, i den mån det inte snedvrider
konkurrensen på marknaden. Bestämmelsen handlar alltså om andra uppdrag
utöver att ta emot arkiv.
Riksarkivet ska ha ett samarbetsråd för enskilda arkiv

Enligt 20 § instruktionen ska det hos Riksarkivet finnas ett samarbetsråd för
enskilda arkiv. Enligt 22 § instruktionen ska samarbetsrådet för enskilda
arkiv, genom samarbete mellan Riksarkivet och den enskilda arkivsektorn,
främja utvecklingen av enskild arkivverksamhet och bevarande av för
kulturarvet betydelsefulla enskilda arkiv i landet. Se avsnittet Samabetsrådet
för enskilda arkiv på sidan 27.
Behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse

Enligt 7 § förordningen (2018:219) med kompletterande bestämmelser till
EU:s dataskyddsförordning får Riksarkivet meddela föreskrifter eller beslut
om att personuppgiftsansvariga som inte omfattas av föreskrifter om arkiv
får behandla personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse. Sådana
föreskrifter och beslut får även avse behandling känsliga personuppgifter.
Riksarkivet kommer, inom kort, att besluta om föreskrifter om behandling av
personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse inom den enskilda
sektorn. I sina allmänna råd till föreskrifterna kommer Riksarkivet att peka ut
ett antal av Riksarkivets föreskrifter, som egentligen bara gäller för de
statliga myndigheternas arkivhantering, men som de personuppgiftsansvariga
bör tillämpa för att uppfylla nödvändiga skyddsåtgärder för behandlingen av
personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse.
Det är rimligt att anta att det kommer vara i högst ett hundratal enskilda
arkivinstitutioner som kommer att omfattas av bestämmelserna. Förutom de
positiva praktiska konsekvenserna för hanteringen av arkiven kan man anta
att det kommer att uppfattas som en kvalitetsmärkning.
Ett utökat regelverk om enskilda arkiv?
De senaste decenniernas samhällsförändringar har gjort det svårare att på ett
sammanhållet sätt dokumentera och bevara enskilt arkivmaterial och annan
samhällsdokumentation utanför myndighetssfären – information som är
viktig för rättssäkerhet, kulturarv, forskning och för personers och gruppers
identitetsskapande.
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I Sverige saknas det ett tillräckligt lagskydd för det enskilda arkivmaterialet.
Riksarkivet vill ha en samlad syn på informationsförsörjningen i samhället så
att både samhällsviktig information och information av betydelse för
forskning och kulturarv bevaras. Det krävs samordning och enhetliga
regleringar på nationell nivå för att det enskilda arkivmaterialet ska kunna
skyddas mot t.ex. försäljning, bli känt och därmed kunna användas av alla,
givetvis med de begränsningar som ägaren bestämmer. För Riksarkivet är det
viktigt att information bevaras och tas om hand på rätt sätt, oavsett var och
av vem.
Internationell utblick

Riksarkivet har inte gjort någon systematisk genomgång av bestämmelser
om enskilda arkiv i andra länder. Men i sin omvärldsbevakning har
Riksarkivet uppmärksammat att lagskyddet för enskilda arkiv i Sverige
generellt sett är mycket svagt i jämförelse med t.ex. de övriga nordiska
länderna. 10

10

•

Kopiering – Flera länder har bestämmelser om att nationalarkivet har
rätt att kopiera arkivalier av forskningsvärde eller allmän kulturell
betydelse, om det finns en uppenbar risk att arkivet förstörs eller
förkommer. Även när arkivalier utbjuds till försäljning har
nationalarkiven rätt att kopiera dessa.

•

Omhändertagande – I några av grannländerna finns det en
långtgående bestämmelse där nationalarkivet kan besluta om att
arkivalierna omedelbart förs över till nationalarkivet, t.ex. för
”herrelösa arkiv”, dvs. arkiv som ingen äger eller vill ta ekonomiskt
ansvar för. Se också avsnittet ”Herrelösa arkiv” på sidan 23.

•

Tillsyn och föreskrifter – Enligt den norska arkivlagen har
nationalarkivet möjlighet att utöva tillsyn över de enskilda arkiven.
Nationalarkivet får också meddela föreskrifter om t.ex. arbetet med
de enskilda arkiven för både arkivmyndigheter och privata
arkivinstitutioner som tar emot enskilda arkiv och som får statligt
bidrag.

•

Arkiv från konkursbon – I den isländska arkivlagen finns en
bestämmelse som innebär att konkursbon är skyldiga att betala en
avgift till nationalarkivet för bevarandet av konkurshandlingar i sju år
samt för destruktion av handlingarna.

•

Sanktioner – Några av grannländernas arkivlagstiftning tillåter
sanktioner, t.ex. om den som äger privata arkivalier av
forskningsmässig eller allmänkulturell betydelse inte låter

Se bl.a. Kartlegging av oppgave- og ansvarfordelingen på arkivfeltet, OE-Rapport 2018_15
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nationalarkivet kopiera arkivalierna innan de förs ut ur landet, eller
om man inte lämnar in ”herrelösa arkiv” till nationalarkivet.
Tidigare förslag från Riksarkivet

Riksarkivet har redan i sitt inspel Arkivutredningens frågor till
arkivsektorn 11, tagit upp frågan om ett utökat regelverk för de enskilda
arkiven.
Riksarkivet föreslog att man infogar vissa enskilda arkivbestånd i arkivlagen
så att vissa baskrav ställas för hanteringen av dessa. Förslaget innebär en
ändring av 3 § arkivlagen till att omfatta även vissa enskilda arkivbestånd.
De arkiv som bör omfattas är sådana enskilda arkivbestånd som innehåller
information om samhällsviktiga funktioner och som kan ha avgörande
betydelse för den enskilda individen. Det handlar också om information som
tillkommer inom offentligt finansierad verksamhet i privat regi. Även
information som utgör en del av kulturarvet bör omfattas. Förslaget bygger
på att informationen kan klassificeras som skyddsvärd, se avsnittet
Värdering av arkiv på sidan 20
I Arkivutredningens frågor till arkivsektorn föreslog Riksarkivet
kvalificeringen ”allmänt intresse” för att peka ut de enskilda arkivbestånd
som ska omfattas av arkivlagen. Det finns emellertid en risk att begreppet
blandas ihop med den betydelse som det har i artikel 5 i GDPR 12, som
medger att personuppgifter får behandlas för ”arkivändamål av allmänt
intresse”.
Riksarkivet kommer därför i denna skrivelse använda ett annat begrepp,
nämligen ”enskilda arkivbestånd av särskilt samhällsviktig eller kulturell
betydelse”.
Att använda sig av en klassificering är nödvändigt för att kunna peka ut vilka
enskilda arkivbestånd som skulle omfattas av en utökad tillämpning av
arkivlagen. Den klassificeringen ska bygga på grundläggande principer och
utgå från arkivalisk sakkunskap.
Detsamma kommer att gälla för den klassificering som Riksarkivet kommer
att göra vid sin bedömning om vilka personuppgiftsansvariga som ska
omfattas av Riksarkivets kommande föreskrifter om behandling av
personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse inom den enskilda
sektorn.
Samma grundläggande principer kommer alltså att vara vägledande för vilka
arkivbestånd som är tänkta att omfattas både av Riksarkivets kommande
Riksarkivets skrivelse till arkivutredningen den 23 november 2018, dnr RA 04-2017/05870
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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föreskrifter om behandling av personuppgifter och av Riksarkivets förslag
om utökad tillämpning av vissa av arkivlagens bestämmelser.
Man bör notera att ett visst enskilt arkivbestånd kan komma att omfattas av
det ena regelverket, men inte av det andra. Det kan framför allt vara fråga om
arkivhandlingar som inte innehåller några personuppgifter i GDPR:s mening.
Exempelvis kan det handla om arkivbestånd som är viktiga för kulturarvet
men som är för gamla för att innehålla uppgifter som går att relatera till nu
levande personer. Det kan också handla om arkivbestånd som är
samhällsviktiga, men där det inte finns några uppgifter om fysiska personer,
t.ex. kartor eller tekniska beskrivningar av en nedlagd kemisk industri.
I Arkivutredningens frågor till arkivsektorn 13 underströk Riksarkivet att en
ändring av 3 § arkivlagen 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.
Nya bestämmelser om baskrav för hanteringen av ”enskilda arkivbestånd av
särskilt samhällsviktig eller kulturell betydelse” skulle innebära ett visst mått
av ingrepp i den privata äganderätten. Riksarkivet vill därför att
arkivutredningen tittar på om kulturmiljölagens (1988:950) bestämmelser om
byggnadsminne eller äldre kulturföremål kan utgöra en förebild.
Tänkbara nya lösningar
Stärkt skydd i nivå med övriga nordiska länder

Riksarkivet vill att skyddet för de enskilda arkiven i Sverige ska stärkas,
åtminstone till en nivå som liknar den som finns i de övriga nordiska
länderna. Riksarkivet ser gärna att arkivutredningen överväger om det går att
införa motsvarande bestämmelser i den svenska arkivlagstiftningen. Det
gäller framför allt när det finns en fara för att ett arkivbestånd ska gå förlorat.
Om man inte skyddar de enskilda arkiven finns det en risk att de förstörs,
skingras, förkommer eller säljs och förs ut ur landet.
Riksarkivet föreslår att arkivutredningen utreder om det går att införa vissa
bestämmelser för arkivalier som kan riskera att gå förlorade, enligt nordisk
modell, även i en svensk kontext. Mot bakgrund av Riksarkivets förslag om
att vissa baskrav i arkivlagen bör omfatta ”enskilda arkiv av särskilt
samhällsviktig eller kulturell betydelse” bör de svenska bestämmelserna
också ta sikte på de enskilda arkivens informationsinnehåll, inte bara på att
de är av kulturell betydelse så som det verkar vara i de övriga nordiska
länderna:

13
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•
•
•

En rätt för Riksarkivet att kopiera viktiga arkivalier som finns hos
olika aktörer, om det finns en uppenbar risk att arkivet förstörs eller
förkommer och när arkivalier utbjuds till försäljning.
Omhändertagande av ”herrelösa arkiv”. Se också avsnittet ”Herrelösa
arkiv” på sidan 23.
Sanktioner.

Riksarkivets förslag om att även ”enskilda arkivbestånd av särskilt
samhällsviktig eller kulturell betydelse” delvis skulle omfattas av arkivlagen
skulle innebära viss föreskriftsrätt och tillsyn över enskilda arkivbestånd.
Om arkivutredningen väljer att föreslå andra lösningar kan kanske de övriga
nordiska ländernas lösningar tjäna som modell. Men Riksarkivet ser varken
något behov av eller möjlighet till föreskriftsrätt eller tillsyn över de enskilda
arkivinstitutionerna i den svenska kontexten.
Konkursbon

I sitt inspel Arkivutredningens frågor till arkivsektorn 14 har Riksarkivet
beskrivit ett aktuellt fall med handlingar från ett svenskt konkursbo. Där har
Kronofogdemyndigheten lämnat handlingar från konkursboet till Depona AB
för förvaring i sju år och därefter gallring, samtidigt som en arkivinstitution
har velat ta över arkivhandlingarna och där Riksarkivet nu utreder om det
kan vara fråga om otillåten gallring.
Vad som händer med handlingar från ett konkursbo regleras i 7 kap. 22 §
konkurslagen (1987:672).De handlingar rörande boet som förvaltaren har
tagit hand om återställs till gäldenären. Om inte det är möjligt, t.ex. för att
gäldenären var ett bolag som avvecklades genom konkursen, ska
handlingarna överlämnas till tillsynsmyndigheten, om inte förvaltaren anser
att han bör bevara dem. Som Riksarkivet tolkar bestämmelsen innebär den
att de handlingar som Kronofogdemyndigheten tar över blir allmänna
handlingar hos Kronofogdemyndigheten och alltså ska bevaras, förutom de
räkenskapshandlingar som kan gallras enligt gällande gallringsbestämmelser.
Riksarkivet vill att bestämmelsen i konkurslagen ändras så att även de
enskilda arkivinstitutionerna får möjlighet att överta handlingar efter ett
konkursbo när konkursen är utredd och avslutad. På så sätt skulle man kunna
hålla samman arkivbestånd, t.ex. när de äldre arkivhandlingarna från
arkivbildaren redan har lämnats över till en arkivinstitution.
Möjlighet att kopiera depositioner som ägaren återtar

Utöver en möjlighet att kopiera viktiga arkivalier som finns hos olika
aktörer, enligt nordisk modell, vill Riksarkivet att ytterligare en situation ska
regleras. Det handlar om kopiering av deponerade handlingar hos
arkivmyndigheterna när deponenten vill återta depositionen. Numera är det
standard att reglera detta i depositionsavtalen mellan Riksarkivet och
14
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deponenterna, men i många äldre depositionsavtal är detta oreglerat.
Riksarkivet vill ha lagstöd för att kopiera deponerade arkivalier innan de
återtas av deponenten. Se också avsnittet Gåvor och depositioner på sidan
23.
Preklusion

Riksarkivet vill att det, i arkivlagstiftningen, införs en möjlighet för
arkivmyndigheter att ansöka om någon form av preklusion för de
depositioner av enskilda arkivhandlingar där ägaren inte går att finna. Syftet
är att viktiga arkivbestånd ska kunna hanteras på bästa sätt.
Preklusion innebär att någon förlorar sin rätt till något om vederbörande inte
hör av sig och hävdar sin rätt efter ett förfarande med offentlig kallelse.
Riksarkivet föreslår en bestämmelse som innebär att Riksarkivet och de
kommunala och landstingskommunala arkivmyndigheterna skulle ha
möjlighet att offentligt efterlysa ägaren till ett deponerat arkivmaterial. Om
ingen hör av sig inom utsatt tid, och hävdar sin rätt till arkivmaterialet, så
förlorar ägaren rätten till arkivmaterialet. Ägandet övergår då istället till
arkivmyndigheten.
De vanligaste skälen till att en ägare inte går att finna är när deponenten är en
fysisk person som har avlidit men där man inte vet vilka arvingarna är, eller
när deponenten är en juridisk person som t.ex. har upphört eller ombildats
och där det inte går att få klarhet i vem som äger arkivmaterialet. Se också
avsnittet Gåvor och depositioner på sidan 23.
Det ska sägas att det ibland kan finnas möjligheter inom gällande lagstiftning
för arkivmyndigheterna att överta äganderätten till de aktuella arkivalierna,
men förslaget är främst tänkt för de fall då det inte är möjligt. Även andra
myndigheter än arkivmyndigheterna, t.ex. Kungl. biblioteket eller Institutet
för språk och folkminnen, skulle kunna ha behov av en sådan bestämmelse.
Begreppet ”privata arkiv”

Riksarkivet vill att arkivutredningen överväger om det är lämpligt att ändra
det svenska begreppet enskilda arkiv till privata arkiv i likhet med många
andra länders terminologi.

Enskilda arkivbestånd
Värdering av arkiv
Arkiven som bärare av samhällsviktig information kan inte nog framhållas,
det handlar om rätten att ta del av beslut som påverkat det svenska samhället
och dess medborgare, inte minst handlar det om enskilda personers rätt att ta
del av information som handlar om dem själva. Det handlar också om rätten
till kulturarvet. Det ska inte spela någon roll om informationen finns i
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allmänna handlingar, om den finns hos enskilda arkivinstitutioner, hos
företag eller hos privatpersoner.
Riksarkivets förslag att infoga vissa av de enskilda arkivbestånden i
arkivlagen, genom en ändring av 3 §, så att vissa baskrav ställs för
hanteringen av arkiven förutsätter att informationen kan klassificeras så att
det går att avgöra vilka enskilda arkivbestånd som ska omfattas. I denna
skrivelse kallas de ”enskilda arkivbestånd av särskilt samhällsviktig eller
kulturell betydelse”. Begreppet är tänkt att i huvudsak omfatta aspekter som
•
•
•
•
•

information om samhällsviktiga funktioner,
information som kan ha avgörande betydelse för den enskilde
individen,
information som tillkommer inom offentligt finansierad verksamhet i
privat regi,
information som utgör en viktig del av kulturarvet och
information av särskild betydelse för forskningen.

Informationen i ett och samma arkivbestånd kan förstås ha inslag av flera
olika aspekter och det kan även finnas ytterligare viktiga aspekter att ta med.
Klassificeringen måste bygga på informationsinnehållet och inte på vem som
har producerat informationen. Riksarkivet, som expertmyndighet med
överblick över arkivområdet, bör utifrån ett helhetsperspektiv avgöra vilken
information som behöver bevaras. För Riksarkivet är det viktigt att
information bevaras och tas om hand på rätt sätt, oavsett var och av vem.
Arkivsektorn har också en expertis i att bedöma autenticitet och proveniens,
något som är en förutsättning för källkritik.
Riksarkivet vill att arkivutredningen föreslår att Riksarkivet får i uppdrag att
ta fram en nationell grund i form av riktlinjer för hur man värderar arkiv, för
att få en gemensam utgångspunkt för hela sektorn. Uppdraget bör utföras i
samråd med enskilda arkivsektorn och andra relevanta aktörer.
Arkiv med koppling till de nationella minoriteterna
Enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk är de
nationella minoriteterna judar, samer, romer, sverigefinnar och tornedalingar.
Lagskyddet gäller språk och kultur.
Arkiv med koppling till de nationella minoriteterna är en viktig del av
Sveriges kulturarv. Dock är det viktigt att här poängtera att dessa arkiv inte
är en homogen grupp, de är framväxta ur sina respektive verksamheter som
inte per automatik har särskilt mycket gemensamt. I Riksarkivets förvar finns
sedan länge arkivmaterial från flera av de nationella minoriteternas
organisationer.
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Riksarkivets inställning är att alla arkiv med koppling till de nationella
minoriteterna ska hanteras på samma sätt som det övriga kulturarvet,
professionellt och med ett långsiktigt bevarande i fokus. Särskilda satsningar
har gjorts under 1970- och 80-talen för att samla in arkiv från olika grupper i
samhället. I begreppet särskild satsning ligger att det är en kortvarig aktion.
Riksarkivet vill bedriva en långsiktig planering med samarbete och
samordning som nyckelord, både inom Sverige och internationellt.
Riksarkivarierna i Norge, Sverige och Finland träffades, nyligen på Samisk
arkiv i Norge för att diskutera möjligheterna för ett utökat nordiskt
samarbete. Ett gemensamt initiativ har nu tagits för att arbeta vidare. Det ska
ske i nära samarbete med Sametingen, Samiskt Parlamentariskt Råd och
andra relevanta aktörer.
Arkivens betydelse för enskilda personers eller gruppers identitetsskapande
kan vara viktig. Att ta del av autentiskt källmaterial kan vidga synen på den
egna bakgrunden och de sammansatta och mångfacetterade samhörigheter vi
alla bär på.
Det särskiljande för arkivinformation är det systematiska kravet på
autenticitet och spårbarhet. Riksarkivet vill understryka att det är viktigt att
värna om arkivens ursprung och proveniensprincipen även för arkiv med
koppling till särskilda grupper.
I sitt inspel Arkivutredningens frågor till arkivsektorn 15 riktade Riksarkivet
kritik mot tanken att bryta ut handlingar ur ett arkivbestånd eller ur en
etablerad samling, detta med hänvisning till proveniensprincipen som man
arbetat utifrån det senaste seklet i svensk arkivverksamhet. Institutet för
språk och folkminnen (ISOF) lyfte också fram detta i sitt remissvar (Dnr 6117/1753) över betänkandet Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt
minoritetspolitik. 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 fastslog i propositionen 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 gör det.
Sedan dess har ISOF fått i uppdrag 16 att i samverkan med Sametinget, efter
samråd med samiska organisationer, se över behovet av insatser för att samla
in, bevara och vetenskapligt bearbeta arkivmaterial med koppling till urfolket
samerna och de samiska språken. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni
2019.
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Riksarkivet vill att arkivutredningen ser över gränsdragningarna mellan
respektive uppdrag för Riksarkivet och ISOF, i synnerhet med tanke på
proveniensprincipen.
”Herrelösa arkiv”
”Herrelösa arkiv” är arkivhandlingar som ingen äger eller vill ta ekonomiskt
ansvar för. Detta är en stor utmaning för arkivsektorn som helhet. Exemplen
är många: Lokalhistoriska arkivföreningar runt om i Sverige som drivs av
frivilliga krafter på ideell basis, många gånger av äldre personer med
personligt engagemang men utan ekonomiska resurser; en stor affärskoncern,
som förvarar sina arkivhandlingar från 1600-1700-talen hos en enskild
arkivinstitution, där en ny huvudman inte ser det som sitt ansvar att betala
för bevarandet; en nedlagd kärnteknisk verksamhet eller en gruvverksamhet
där tillsynsmyndigheten, t.ex. Strålsäkerhetsmyndigheten, har tagit hand de
dokument man behöver, men där ingen tar ansvar för resten av
arkivbeståndet. Kvar kan det finnas flera tusen hyllmeter oordnade
handlingar som ingen egentligen vet vad de innehåller.
Enskilda arkivinstitutioner är beroende av inkomster för sin fortlevnad och
även Riksarkivet måste ha kostnadstäckning för att kunna ta emot enskilt
arkivmaterial. Hur kan samhället ta ansvar för kulturarvet som ingen äger
eller betalar för, t.ex. arkivet efter ett företag som har upphört. Arkiv som har
betydelse för vår demokrati, vår välfärd och vårt lärande, i värsta fall till och
med om vår rättssäkerhet och miljö? Vad händer när den juridiska personen
inte längre vill eller har råd att betala den årliga avgiften till en
arkivinstitution eller när en deponent upphör, dvs. inte längre finns?
Det kan finnas bestämmelser i en arkivinstitutions stadgar om vad som ska
hända med arkivhandlingarna om arkivinstitutionen avvecklas och upphör.
Om det inte finns några sådana bestämmelser är det oklart vem som ska bära
kostnaderna för arkivhandlingarna vid en avveckling. Det kan också uppstå
situationer där den tänkta mottagaren inte har möjlighet att ta emot
arkivhandlingarna. Viljan kan finnas, både hos Riksarkivet och hos andra
arkivinstitutioner, men kostnaderna för detta måste lösas.
Den viktigaste aspekten är att värderingen av arkivens informationsinnehåll
ska styra vad som bevaras, inte finansiella resurser eller slumpen.
Riksarkivet vill att arkivutredningen utreder vad statens åtagande för de
”herrelösa arkiven” ska vara.
Gåvor och depositioner
Enskilt arkivmaterial kan överlämnas som gåva till en arkivmyndighet eller
arkivinstitution vilket innebär att arkivhandlingarna övergår i dess ägo. Det
är även vanligt att arkivbildare eller andra som äger ett arkiv deponerar sina
arkivhandlingar, det vill säga att arkivmyndigheten eller arkivinstitutionen
förvarar, bevarar, tillgängliggör och tillhandahåller arkivet, men
arkivbildaren behåller ägandet.
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Många äldre depositioner är inte reglerade i avtal. Men även när det finns
avtal eller andra depositionsinstrument så kan motparten ha avlidit, om det är
en fysisk person, eller ha upphört eller ombildats om det är en juridisk
person. Det kan innebära att arkivinstitutionen inte har någon motpart att
vända sig till, t.ex. för att ge tillstånd för någon att ta del av
arkivhandlingarna, eller att man måste lägga stora resurser på att utreda
ägarfrågan. Det har också förekommit att arvtagare, långt efter deponentens
död, har hört av sig och vill återta depositionen. Ofta har det då handlat om
ekonomiskt värdefulla arkivalier. Arkivinstitutionerna har inte heller någon
möjlighet att gallra i deponerade arkivbestånd eftersom de faktiskt är någon
annans egendom, trots att man inte vet vem det är som äger dem. Den här
problematiken är troligen vanligast hos arkivmyndigheterna, dvs. hos stat,
kommuner och landsting som har tagit emot depositioner. Se också avsnittet
Preklusion på sidan 20.

Enskilda arkivbildare
Digitala utmaningar
Teknikutvecklingen och den ökande digitaliseringen har medfört stora
förändringar i samhället, 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. Digitaliseringen innebär en stor utmaning för
arkivsektorn både när det gäller förutsättningarna för verksamheten och de
förväntningar omvärlden ställer på den. Utvecklingen har inneburit ökade
krav på digitala tjänster och digitisering av arkiven. Det har också 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.
Mindre arkivinstitutioner kan ha svårt att bära de kostnader som uppstår för
att bevara digitala handlingar. Det kan också finnas varierande kunskaper
t.ex. om hur man migrerar digitala handlingar eller om vem som äger den
information man lägger i en molntjänst.
För hantering av personuppgifter finns det lagstiftning att förhålla sig till, för
övriga frågor om enskilda arkivbestånd finns ingen lagstiftning som innebär
ett långsiktigt bevarande, utöver vissa särskilda bestämmelser i t.ex.
bokföringslagen (1999:1078).
Om Riksarkivets förslag att utöka kretsen som ska tillämpa 3 § arkivlagen
skulle genomföras kommer de aktuella handlingarna att omfattas av de
föreskrifter som gäller på området.
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Råd och riktlinjer
Riksarkivet ger råd om enskilda arkiv, både på direkt förfrågan och mera
generellt, t.ex. på riksarkivet.se och i olika sammanhang där arkivsektorn
träffas. Men Riksarkivet ger inte ut några specifika råd till de enskilda
arkivinstitutionerna eller arkivbildarna. Däremot så går det delvis att använda
de generella föreskrifterna i Riksarkivets författningssamling RA-FS, som
gäller för de statliga myndigheterna. Riksarkivet kan bli tydligare med att
peka ut vilka föreskrifter och allmänna råd som går att använda som
vägledning även för enskilda arkiv, t.ex. genom bättre information på
riksarkivet.se.
Om arkivutredningen föreslår att man infogar de enskilda arkivbestånden i
arkivlagen så att vissa baskrav ställas för hanteringen av arkiven så kommer
det ingå i Riksarkivets uppgifter att tydliggöra vilka krav som ska gälla för
dessa arkiv. I förslaget ligger att Riksarkivet då får en möjlighet att
föreskriva om vilka bestämmelser som ska gälla för de utpekade
arkivbestånden.

Enskilda arkivinstitutioner
Statsbidrag och samverkan
Det finns tre olika regelverk om statsbidrag till enskild arkivverksamhet;
lagen (2010:1919) och förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa
statsbidrag till regional kulturverksamhet, förordningen (2007:1368) om
statsbidrag till enskilda arkiv och förordningen (1996:1598) om statsbidrag
till regional kulturverksamhet. Det kan göra att det blir svårt att orientera sig
för aktörer med begränsade resurser.
Kultursamverkansmodellen

Enligt lagen (2010:1919) och förordningen (2010:2012) om fördelning av
vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet fördelar Statens kulturråd
(Kulturrådet) årligen medel genom den s.k. kultursamverkansmodellen.
Samtliga län, utom Stockholm, ingår i kultursamverkansmodellen. Bidragen
fördelas till landstingen (även de landsting som har valt att kalla sig för
regioner) och, för Gotlands del, till Gotlands kommun.
En grundtanke med kultursamverkansmodellen är att regionerna själva bäst
känner till de regionala behoven och förutsättningarna. Målet är att hela
landet ska få tillgång till konst och kultur av hög kvalitet. De regionala
kulturplanerna är underlaget för Kulturrådets beslut om hur medlen ska
fördelas. Därefter är det landstingens politiker som fördelar bidragen.
Arbetet med kultursamverkansmodellen hos Kulturrådet

Enligt 10 § förordningen (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd
ska det hos Kulturrådet finnas ett samverkansråd med uppgift att samordna
de nationella kulturpolitiska intressena inom ramen för
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kultursamverkansmodellen. Kulturrådets generaldirektör är ordförande och
regeringen bestämmer vilka övriga statliga myndigheter och nationella
institutioner som ska ingå i samverkansrådet. 17 Samverkansrådets
medlemmar deltar också i arbetsgrupper för t.ex. beredning och uppföljning.
Riksarkivet anser att arbetet i samverkansrådet fungerar bra. Man sätter in
sitt kulturområde i ett sammanhang och får på så sätt en mycket bra
omvärldsbevakning. Det är i arbetsgrupperna som huvuddelen av arbetet
med bidragen görs, det är där som granskning av de regionala kulturplanerna
sker inför Kulturrådets beslut. En liknande bedömning sker av ansökningar
om utvecklingsbidrag inom respektive kulturområde. Därmed har de
medverkande myndigheterna ett större inflytande, vilket kan vara på både
gott och ont då det kan uppstå konkurrens mellan olika kulturområden.
Vissa enskilda aktörer har framfört till Riksarkivet att det kan vara ett
problem att arkivverksamheten inte är allmänt känd på samma sätt som andra
kulturområden.
Arbetet med de regionala kulturplanerna

Vissa aktörer har framfört till Riksarkivet att det i arbetet med de regionala
kulturplanerna kan vara tidskrävande att lyfta och svårt att få gehör för
arkivfrågorna i relation till övriga kulturområden. Det ska också sägas att
några regionala arkiv har fått höjda anslag som ger ett proportionerligt sett
stort utslag i den nationella statistiken i och med att anslagen i grunden har
varit mycket små i jämförelse med andra kulturområden. Sammanlagt har en
till två procent av regionens bidragsgivning gått till arkivverksamhet.
Utvecklingsbidrag kan sökas för projekt vars effekter sträcker sig utöver de
enskilda verksamheternas organisatoriska utveckling och som bidrar till de
nationella kulturpolitiska målen och som ger ökade möjligheter till regionala
prioriteringar och variationer. Bidrag ges till strategiska utvecklingsinsatser
av nationellt intresse. Det gör att det inte finns någon möjlighet att söka
bidrag för projekt som har betydelse för det regionala kulturarvet, men som
inte kan klassas som nyskapande utveckling av nationellt intresse.
Förändringsarbete

Statskontoret 18 och kulturutskottet 19 har utvärderat olika aspekter av
kultursamverkansmodellen. Det pågår ett förändringsarbete mot bakgrund av
resultatet från utvärderingarna, bl.a. när det gäller Kulturrådets och
Myndigheten för kulturanalys redovisning, uppföljning ock statistik.

Kulturrådet (ordförande), Konstnärsnämnden, Kungliga biblioteket, Länsstyrelserna (genom länsstyrelsen i
Halland), Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksteatern, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska filminstitutet.
18
Statskontoret 2018:15, Uppföljnings- och utvärderingssystemet av kultursamverkansmodellen – en översyn
19
Är samverkan modellen? En uppföljning och utvärdering av kultursamverkansmodellen, Rapport från riksdagen
2015/16:RFR4
17
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Samarbetsrådet för enskilda arkiv

Samarbetsrådet för enskilda arkiv hos Riksarkivet är ett nationellt
samverkans- och samrådsorgan som inrättades 2013. Enligt 20 §
instruktionen ska samarbetsrådet för enskilda arkiv, genom samarbete mellan
Riksarkivet och den enskilda arkivsektorn, främja utvecklingen av enskild
arkivverksamhet och bevarande av för kulturarvet betydelsefulla enskilda
arkiv i landet. Samarbetsrådet består av riksarkivarien, som är ordförande,
och högst åtta andra ledamöter. Riksarkivarien utser ledamöterna och praxis
har hittills varit att hälften av ledamöterna utses efter förslag av den enskilda
arkivsektorn. Rådet utgör ett forum för informations- och meningsutbyte
samt i förekommande fall för nationell samordning. Vidare fungerar
samarbetsrådet som samrådsorgan när det gäller Riksarkivets bidragsgivning
till enskilda arkiv. Riksarkivet fördelar statsbidraget till enskilda
arkivinstitutioner efter samråd med samarbetsrådet. Det övergripande syftet
med Riksarkivets bidragsgivning är att främja bevarandet och användandet
av det dokumentära kulturarvet samt de enskilda arkivens utveckling.
Det stöd Riksarkivet kan ge är sakkunskap och statliga bidrag enligt
förordningen (2007:1368) om statsbidrag till enskilda arkiv och förordningen
(1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet, se nedan. Enligt
10 § i sin instruktion ska Riksarkivet främja utvecklingen av enskild
arkivverksamhet genom fördelning av statliga bidrag.
Riksarkivet avser att se över samarbetsrådets arbetssätt.
Stöd enligt förordningen (2007:1368) om statsbidrag till enskilda arkiv

Bidrag enligt förordningen om statsbidrag till enskilda arkiv får lämnas till
enskilda arkivinstitutioner och institutioner eller föreningar med anknytning
till arkivverksamhet, som inte omfattas av kultursamverkansmodellen och till
andra för bevarande och tillgängliggörande av företagsarkiv. Det innebär att
bidragen endast kan gå till arkivinstitutioner och verksamheter av
rikstäckande karaktär. 20
Riksarkivet har för åren 2015-2017 delat ut 8 451 000 kronor per år enligt
förordningen. För 2018 var totalbeloppet 9 100 000 kronor. Av denna
summa har Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) tilldelats ca 77
procent. ARAB är sedan 1966 en stiftelse med Svenska staten, Sveriges
Socialdemokratiska Arbetarparti (SAP) och landsorganisationen (LO) som
huvudmän. Åtagandet från respektive huvudman delades upp så att staten
står för 40 procent, LO 40 procent och SAP 20 procent. Bidragsdelarna har
följt dessa procenttal, dvs. det har blivit en fördelningsnyckel efter hur
styrelsen är sammansatt. Fram till och med år 2006 hade Riksarkivet en
uttrycklig skrivning i sitt regleringsbrev med en öronmärkt bidragssumma till
ARAB. Från år 2007 ska bidraget till ARAB istället tas från det totalbelopp
Regleringsbrev för Riksarkivet för budgetåret 2019, Ku2018/02248/LS, Riksarkivet får använda högst 9 100 000
kronor för bidrag till enskilda arkiv enligt förordningen (2007:1368) om statsbidrag till enskilda arkiv
20
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som Riksarkivet har att fördela enligt förordningen om statsbidrag till
enskilda arkiv. Mot bakgrund av statens åtagande och att den viktiga
arkivverksamheten hos ARAB är helt beroende av fortsatt statsbidrag, har
Riksarkivet gjort bedömningen att fortsätta dela ut en stor del av
totalbeloppet till ARAB.
Om Riksarkivet ska kunna dela ut större bidrag till fler aktörer i syfte att
främja utvecklingen av enskild arkivverksamhet och bevarande av för
kulturarvet betydelsefulla enskilda arkiv, så behövs det en annan
finansieringsmodell för ARAB, eller ett större anslag för bidragsgivning.
Stöd enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet

Bidrag enligt förordningen om statsbidrag till regional kulturverksamhet kan
lämnas till regionala och lokala kulturinstitutioner i de län som inte omfattas
av kultursamverkansmodellen. Bidragen till regionala arkivinstitutioner ska
syfta till att främja regional arkivverksamhet och att bättre integrera
arkivområdet i den regionala kulturpolitiken. Det är bara Stockholms län
som inte omfattas av kultursamverkansmodellen. Eftersom bidrag endast kan
lämnas till regionala och lokala institutioner som också får bidrag från ett
landsting, en kommun eller någon annan huvudman innebär det i praktiken
att bidrag till inom ramen för förordningen endast kan lämnas till
paraplyorganisationen Föreningsarkiven i Stockholms län och den ideella
föreningen Föreningen Stockholms Företagsminne. 21
Nationell infrastruktur för arkivinformation

Riksarkivet har i sitt inspel Arkivutredningens frågor till arkivsektorn 22 tagit
upp frågan om den nationella infrastrukturen för arkivinformation.
Riksarkivet vill ha ett uppdrag att utveckla den Nationella arkivdatabasen
(NAD) ytterligare så att den blir en heltäckande nationell infrastruktur för
arkivinformation.
Det mest effektiva sättet att synliggöra sina arkivbestånd är genom att
redovisa dem i NAD, så att alla potentiella användare har möjlighet att hitta
information om arkivbeståndet. Arkivbestånd som redovisas i NAD är också
sökbara i Archives Portal Europe. Riksarkivet ser ett stort behov av att skapa
möjligheter för enskilda aktörer att ansluta sig till NAD. Riksarkivet vill
därför få resurser till ett uppdrag att genomföra ett nationellt projekt för ökad
medverkan i NAD. Projektet bör rikta sig både till de enskilda
arkivinstitutionerna och till enskilda arkivbildare.
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Regleringsbrev för Statens kulturråd för budgetåret 2019, Ku2018/02248/LS, Disponeras
av Riksarkivet (ap.5): Bidrag till regional arkivverksamhet 465 000 kronor. Anslaget ska
användas till Föreningsarkiven i Stockholms län, enligt förordningen (1996:1598) om
statsbidrag till regional kulturverksamhet. Anslaget får även användas för bidragsgivning till
enskilda regionala arkiv.
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Riksarkivets syn på reglerna om bidrag till enskild arkivverksamhet

Hela spektrumet av olika enskilda arkiv och deras olika behov och
förutsättningar behöver beskrivas om man ska kunna utforma en
bidragsmodell som bäst möter behoven. De olika regelverkens
gränsdragningar kan vara svåra att sätta sig in i. Det finns också behov som
faller utanför regelverken. Det gäller framförallt de mindre, ideellt drivna,
arkivföreningars verksamheter. Det finns skyddsvärda arkivhandlingar hos
arkivbildare som inte har råd att finansiera nödvändiga åtgärder. Dessa har, i
dagsläget, i princip ingen möjlighet att få bidrag inom den offentliga
bidragsgivningen.
Mot bakgrund av hur olika arkivverksamheten är organiserad i olika delar av
landet önskar Riksarkivet också att man vid en eventuell förändring av
regelverken är tydlig med begreppen och avgränsningarna – Vilka
arkivinstitutioner är det som ska kunna söka verksamhetsbidrag, och vilka
ska inte kunna göra det? Ska även andra än de arkivinstitutioner som kan få
verksamhetsbidrag kunna söka projektmedel? Ska även andra än de enskilda
arkivinstitutionerna kunna söka projektmedel för att rädda särskilt
skyddsvärda arkivhandlingar eller arkivbestånd, som kanske finns hos ett
enskilt företag eller hos en myndighet?
Det kan förstås vara rimligt att arkivmyndigheterna inte ska omfattas av
bestämmelser som utredningen kommer att föreslå om bidragsgivning för att
trygga enskilda arkivbestånd. Men det är ett faktum att arkivmyndigheterna
förvarar många enskilda arkivbestånd, det gör även många andra
myndigheter. Avgränsningen av vilka som ska omfattas av bestämmelserna
måste göras så att det blir tydligt vem som ska kunna söka vilka bidrag.
Helhetssyn i den regionala arkivverksamheten

Det finns en stor kompetens på arkivområdet i de olika regionerna, både hos
de enskilda arkivinstitutionerna och hos arkivmyndigheterna. När olika
aktörer samarbetar får det synergieffekter. Det finns många goda exempel.
Ett finns i Östergötland. Arbetet med regionens kulturplan för några år sedan
ledde till att de större arkivaktörerna på initiativ av Riksarkivet i Vadstena nu
träffas regelbundet för att utbyta information och erfarenheter. Samarbetet
har lett till att man fått bättre kunskaper om varandras olika roller och
kompetensområden. Arkivområdet har som ett resultat av detta hamnat högre
upp på den regionala agendan och inte minst frågan om enskilda arkiv.
Ansvarsfördelning – Vem ska ta emot olika enskilda arkiv?
Som tidigare nämnts får Riksarkivet ta emot arkivhandlingar från enskilda
om de är av särskild betydelse för forskning och kulturarv. Riksarkivet får,
inom ramen för full kostnadstäckning ta ut avgifter för att ta emot, bevara,
vårda och tillhandahålla dessa arkiv. Om den som vill lämna sina
arkivhandlingar till Riksarkivet saknar medel för att finansiera Riksarkivets
kostnader så kan Riksarkivet göra bedömningen att arkivet är så pass viktigt
att Riksarkivet väljer att ta emot det ändå, även utan kostnadstäckning. Det
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finns inget krav på att mottagandet av enskilda arkiv inte får snedvrida
konkurrensen på marknaden.
Enligt Riksarkivets förvärvspolicy för enskilda arkiv 23 ska Riksarkivet sträva
efter att förvärva sådant enskilt arkivmaterial, oberoende av proveniens och
databärare, som bedöms som särskilt betydelsefullt ur ett nationellt eller
regionalt perspektiv. I den mån det är ekonomiskt möjligt tar Riksarkivet
också emot s.k. ”herrelösa arkiv” av särskild betydelse ur ett nationellt
perspektiv, som annars skulle riskera att gå förlorade. Riksarkivet strävar
efter att fördjupa sitt samarbete med den enskilda arkivsektorn grundat på
dialog och ömsesidig respekt för verksamheternas särart.
Riksarkivet har inte i uppdrag att värdera enskilt arkivmaterial på något
annat sätt än om det är av betydelse för forskning och kulturarv. Det hindrar
förstås inte att det har förekommit att det har uppstått konkurrenssituationer
om specifika privata arkiv mellan olika aktörer. Det kan handla om
arkivbestånd som är särskilt uppmärksammade, arkivhandlingar som är
ekonomiskt värdefulla eller arkivbestånd som av andra anledningar kan
uppfattas som att de har ”hög status”. Det kan vara både t.ex. Kungl.
biblioteket, andra kulturarvsmyndigheter eller olika aktörer inom den
enskilda arkivsektorn som argumenterar för att ett specifikt arkivbestånd har
sådan anknytning till deras övriga arkiv eller till deras verksamhet att arkivet
borde förvaras hos just dem.
Riksarkivets hållning är att det är viktigt att information bevaras och tas om
hand på rätt sätt, oavsett var och av vem. Riksarkivet vill också att de ska
finnas redovisade i den nationella arkivdatabasen, NAD, så att envar har
möjlighet att hitta dem. Det är också viktigt att de arkivhandlingar eller
arkivbestånd som inte anses ha lika ”hög status” inte ska falla mellan
stolarna, även om Riksarkivet egentligen inte tycker att man kan tala om
arkiv i de termerna. I sin rådgivning till enskilda arkivbildare som vill lämna
sitt arkivmaterial till en arkivinstitution upplyser Riksarkivet om att det finns
andra aktörer som tar emot arkiv.
Den kanske viktigaste aspekten när det gäller arkivmaterial från enskilda
arkivbildare är att det alltid är ägaren som själv väljer till vilken
arkivinstitution man vill lämna arkivet. Det kan förstås vara olika faktorer
som fäller avgörandet. Det finns exempel på situationer då ett arkiv helt
skulle gå förlorat om Riksarkivet inte hade tagit emot det utan ersättning. Det
finns också exempel där enda möjligheten att bevara hela arkivet är att lämna
det till Riksarkivet eftersom andra aktörer bara varit intresserade av att ta
emot delar av arkivet.
Riksarkivets uppfattning är att det sällan uppstår konkurrenssituationer, men
Riksarkivet har ingenting att invända mot en ännu tydligare
ansvarsfördelning, om det är möjligt.
23
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Samlokalisering
Med arkivcentrum menas oftast en samlokalisering där olika
arkivinstitutioner delar lokal och samarbetar. Ett arkivcentrum kan bestå av
flera olika enskilda arkivinstitutioner, statliga, kommunala, eller regionala
arkivmyndigheter och i vissa fall har också andra myndigheter, t.ex. Polisen,
valt att ha sina arkivlokaler i en arkivcentrumbildning. Ett arkivcentrum är
alltså, typiskt sett en samlokalisering vilken som helst, som ett företagshotell
eller ett statligt servicecenter eller kommunalt servicekontor, med de fördelar
och utmaningar som finns i sådana lösningar. Det finns andra konstellationer
där arkivcentrum istället är ett egennamn, som t.ex. Arkivcentrum Örebro
län, som är sammanslagning av det som tidigare hette Folkrörelsernas arkiv i
Örebro län och Örebro läns företagsarkiv, och som alltså är en enskild
regional arkivinstitution som har valt att kalla sig arkivcentrum, utan att dela
lokal med någon annan organisation. De regionala förutsättningarna skiljer
sig naturligtvis åt även på andra håll. På vissa platser samsas enbart enskilda
arkivinstitutioner, på andra finns även arkivmyndigheter eller andra
myndigheter representerade.
Till fördelarna med samlokalisering hör viktiga ekonomiska aspekter som att
samordna inköp av tjänster, ansvara för sammanträdeslokaler och
föreläsningslokaler gemensamt, anordna utställningsverksamhet och
konferenser. Det finns fördelar även för besökarna. När arkivinstitutioner har
en gemensam forskarservice behöver besökaren inte hålla reda på hos vilken
arkivinstitution materialet finns. Samlokaliseringen kan även ha en
kompetenshöjande effekt generellt.
Det finns naturligtvis också nackdelar. Den viktigaste är behörighetsbegränsning för personalen hos de olika parterna med stort behov av både
fysiskt och digitalt inre skalskydd. Material som är sekretess- eller
tillståndsbelagt ska enbart hanteras av den personal som materialet är
placerat hos. Det innebär att övrig personal inte får ta del av materialet,
vilket kan vara svårt att hantera praktiskt. Det gäller också för de olika
organisationernas personuppgiftsbehandling.
Det förekommer också samlokalisering med arkiv, museum och bibliotek
eller andra verksamheter med kulturanknytning. Fördelarna och nackdelarna
är delvis de samma som vid samlokalisering av enbart arkivverksamheter.
Men det finns exempel när arkivpersonalen har vittnat om att arkiven i
sådana lösningar har åsidosatts och arkivverksamheten hamnat i skuggan av
helheten, till exempel vid utveckling av verksamheten.
Riksarkivets har en positiv syn på de fördelar som en samlokalisering kan ge.
Riksarkivet anser däremot inte att staten bör styra hur de enskilda
arkivaktörerna ska samarbeta om t.ex. arkivlokaler och forskarservice,
varken genom bidragsgivning eller på andra sätt.

