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Riksarkivarien har ordet

v id en tillbak a blick på verksamhetsåret 2012 och med ambitionen att ge en 
övergripande och bred sammanfattning känns det naturligt att lyfta fram det om
fattande förändringsarbete som bedrivits i Riksarkivet. Under det gångna året har 
Riksarkivets strukturorganisation, arbetssätt och styrsystem i grunden förändrats. 

Den 1 juli 2012 infördes en ny organisationsform som kännetecknas av en linje
organisation till vilken tydligt processorienterade arbetssätt har knutits. På det 
sättet samordnar idag Riksarkivet hela organisationens verksamhet med fokus på 
kvalitet, effektivitet och användarnas intressen. Samtidigt bibehålls en tydlig in
riktning mot regional närvaro och synlighet i hela landet. Den formella utgångs
punkten för förändringsarbetet har naturligtvis varit det regeringsbeslut som 2010 
innebar att landsarkiven upphörde som myndigheter och inordnades i Riksarkivet. 

Det faktum att organisationen lades om under 2012 och att årsplaneringen tog 
sin utgångspunkt i en annan organisatorisk struktur har naturligtvis inneburit en 
del problem. Riksarkivet har en uttalad målsättning att inom ramen för den nya 
organisationen skapa planerings och uppföljningsverktyg som gör det möjligt att 
på ett tydligare sätt redovisa vad myndigheten har uppnått i termer av samhälls 
och användarnytta. Även om vi inom ramen för årets redovisning har förbättrat 
detta, är ambitionen att nå betydligt längre i vår strävan att analysera och redovisa 
vad vi åstadkommer, utifrån ett perspektiv som sätter samhällsuppdraget i cen
trum. Arbetet med att ta fram nödvändiga verktyg för detta har också påbörjats.

Årsredovisningen 2012 åskådliggör hur Riksarkivet flyttar fram sina positioner 
inom flera områden. Riksarkivet är en central resurs för såväl fritidsforskningen 
som för den professionella akademiska forskningen – en del av forskningens infra
struktur. Riksarkivet är en viktig aktör i arbetet med att utveckla en effektiv och 
rättssäker förvaltning. Riksarkivet är också en betrodd och uppskattad samar
betspartner gentemot myndigheter, företag och det civila samhället, såväl region
alt och nationellt som internationellt.

Redovisningen visar vilket starkt genomslag begrepp som användare och an
vändandet av arkiven har i organisationen. Detta manifesteras bland annat i ut
formningen av de nya landsarkivlokaler som under året stod färdiga i Lund och 
Göteborg. Tillfredsställelsen över de nya byggnaderna grumlas dock något av de 
oförutsedda kostnader som åsamkats Riksarkivet genom att upphandlingen av 
hyllsystem till nybygget i Lund överklagades. Överklagandet och de tillfälligt 
ökade hyreskostnader som detta förde med sig har kommit att innebära ett mindre 
anslagsöverskridande. 
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Den nu genomförda omorganisationen liksom den inkluderande och öppna miljön 
i de nya lokalerna lyfter fram Riksarkivet som en modern myndighet, lyhörd och 
vaken inför samtidens förväntningar.

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resul
tat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Stockholm den 9 februari 2013

   
   björ n jor del l
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Riksarkivet

Uppdrag
riksarkivets verksamhet återgår i väsentliga avseenden på tryckfrihetsförord
ningen, som tryggar varje svensk medborgares rätt att ta del av allmänna handlingar. 
Arkivlagen (1990:782) föreskriver i sin tur att myndigheternas arkiv ska bevaras, 
hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna hand
lingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt forsk
ningens behov. Grundläggande bestämmelser om myndigheternas arkiv finns också 
i arkiv för ordningen (1991:446). 

Myndighetens verksamhet regleras av förordning (2009:1593) med instruktion 
för Riksarkivet. Verksamheten ska vidare bedrivas enligt de mål för den nationella 
kulturpolitiken som riksdagen har fastställt, och som senast ändrades i december 
2009, samt de mål som anges i de årliga regleringsbreven. I särskilda förordningar 
regleras Riksarkivets bidragsgivning till enskilda arkiv (2007:1368) och regionala 
arkivinstitutioner (1996:1598). Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under 
mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt 
förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. i förordningen (2000:605) 
om årsredovisning och budgetunderlag ska Riksarkivet enligt regleringsbrevet för 
2012 definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat. 
Sammanfattande, kvalitativa bedömningar återfinns nedan under respektive pro
cessområde. Som ett led i utvecklingen av Riksarkivets ledning och styrning har 
myndigheten inlett arbetet med att skapa bättre instrument för planering, ut
värdering och uppföljning av verksamheten. En rapport om myndighetens fram
tida styrning gick vid slutet av 2012 ut på internremiss. I rapporten föreslås införan
det av indikatorer och nyckeltal för uppföljning av kärnverksamheten. En ny konto 
och objektsplan har beslutats under hösten och införs med ingången av 2013. 

Vissa återrapporteringskrav brukar i enlighet med regleringsbrevet eller på sär
skilt uppdrag redovisas separat. De viktigaste av dessa har under året varit följande:

 ■ Riksarkivet ska redovisa medverkan i genomförandet av den nationella strategin 
för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013. 
Uppdraget redovisades till Näringsdepartementet och Kulturdepartementet 
den 16 mars 2012.

 ■ Riksarkivet ska utreda möjligheten att inom sina fastställda ekonomiska ramar 
ta bort abonnemangsavgiften och skapa fri tillgång till den nätbaserade informa
tionen vid enheten Svensk arkivinformation. Uppdraget redovisades till Kultur
departementet den 1 juni 2012.

http://www.riksarkivet.se/Sve/Dokumentarkiv/Filer/Rapport-reg-tillvaxt.pdf
http://www.riksarkivet.se/Sve/Dokumentarkiv/Filer/tillgang-till-Riksarkivets-natbaserade-information_20120601.pdf
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 ■ Riksarkivet ska med utgångspunkt i de förslag som presenterades i Riksarkivets 
rapport om myndighetens framtida samarbete med den enskilda arkivsektorn 
redovisa roll och funktion för ett samarbetsråd för enskilda arkiv. I detta ingår 
att även lämna förslag till hur samarbetsrådets roll som samverkansorgan gäl
lande Riksarkivets bidragsgivning avseende enskild arkivverksamhet ska utfor
mas. Uppdraget redovisades till Kulturdepartementet den 31 augusti 2012.

 ■ Riksarkivet ska i samverkan med Riksantikvarieämbetet, Statens kulturråd, 
Konst närsnämnden, Nämnden för hemslöjdsfrågor och Stiftelsen Svenska Film
institutet lämna en gemensam resultatbedömning av arbetet för att främja kul
turella och kreativa näringar. Den av Riksantikvarieämbetet samordnade redo
visningen lämnades till Kulturdepartementet den 29 maj 2012.

 ■ Riksarkivet ska i samarbete med Statens kulturråd, Stiftelsen Svenska Filmin
stitutet och Riksantikvarieämbetet redovisa antalet svenska projekt med kul
turanknytning som beviljats stöd via EU:s strukturfondsprogram, inklusive de 
territoriella samarbetsprogrammen. Den av Statens kulturråd samordnade re
dovisningen lämnades till Kulturdepartementet den 22 juni 2012.

Föreliggande skrift innehåller övrig redovisning. Huvuddelen av Riksarkivets verk
 samhet har från och med den 1 juli, då myndigheten omorganiserades, varit in de lad 
i sju processområden. Dessa ersätter den tidigare indelningen i tre verk sam hets
grenar, nämligen Arbeta för en god arkivhantering, Ta emot, bevara och vårda 
samt Tillhandahålla och tillgängliggöra. I följande redovisning tillämpas indel
ningen av kärnverksamheten i processområden på hela verksamhetsåret:

 ■ Arbeta för en god informationshantering i offentlig förvaltning
 ■ Främja enskild arkivverksamhet
 ■ Hantera arkivleveranser av statligt material
 ■ Bevara arkiv
 ■ Göra arkiv tillgängliga
 ■ Öka kännedomen om arkiv
 ■ Tillhandahålla arkiv

Till detta kommer övriga kärnverksamheter såsom Heraldik, Svenskt biogra fiskt 
lexikon och Svenskt diplomatarium. Den nya indelningen innebär att antalet  
tabel ler över viktigare pres ta tioner samt kostnader och intäkter har blivit fler. Sam
mantaget är det i stort sett samma uppgifter i tabellerna om viktigare prestationer 
som i tidigare årsredovisningar. I kostnadstabellerna har ett antal mindre omfat
tande verksamheter tagits bort i förhållande till tidigare årsredovisningar. För jäm
förbarheten har i kostnads tabellerna uppgifter även från tidigare år räknats om till 
den nya indel ningen i processområden.

http://www.riksarkivet.se/Sve/Dokumentarkiv/Filer/rapport_samarbetsrad-enskilda-arkiv.pdf
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Tabellerna 1-3 anger verksamhetens totala kostnader, fördelade på organisatoriska 
enheter och processområden, samt finansieringen fördelad på processområden.

tabell 1. totala kostnader (i tkr) för riksarkivet fördelade på organisatoriska enheter

Organisatorisk enhet 2012 2011 2010

RA Stockholm 194 990 193 736 191 624

Digisam 3 186 713 0

SVAR 22 203 24 778 22 336

MKC 35 573 33 316 32 408

ULA 28 881 28 407 28 295

VALA 29 894 29 798 30 347

VILA 8 566 8 537 8 660

LLA 34 822 29 197 26 918

GLA 36 970 35 103 33 612

HLA 45 316 49 762 50 185

ÖLA 9 215 9 165 9 344

SSA 16 227 15 732 14 472

MSA 1 357 1 250 1 241

VA 4 676 4 476 4 346

summa 471 876 463 970 453 788

Anm Interna intäkter och interna kostnader redovisas i resultaträkningen i kontoklassen 9.
I tabell 1 ovan redovisas interna intäkter och interna kostnader netto.

tabell 2.  totala kostnader (i tkr) för riksarkivet fördelade på processområden

2012 2011 2 010 

Arbeta för en god informations- 
hantering i offentlig förvaltning

34 439 32 471 33 264 

Främja enskild arkivverksamhet 2 807 2 810 2 531 

Hantera arkivleveranser av statligt material 11 640 12 107 12 019 

Bevara arkiv 137 696 135 880 134 554 

Göra arkiv tillgängliga 94 606 98 479 95 594 

Öka kännedomen om arkiv 13 626 12 712 12 388 

Tillhandahålla arkiv 153 375 151 219 145 242 

Övriga verksamheter 23 688 18 292 18 196 

summa 471 876 463 970 453 788 
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tabell 3. finansiering av verksamheten (i tkr) fördelad på processområden

År 2012

finansiering
kostnader Anslag Avgifter Bidrag Summa

Arbeta för en god informations-
hantering i offentlig förvaltning

34 439 21 112 1 347 2 493 24 951

Främja enskild arkivverksamhet 2 807 8 459 7 291 203 15 954

Hantera arkivleveranser  
av statligt material

11 640 29 769 24 712 842 55 323

Bevara arkiv 137 696 86 649 7 168 9 966 103 782

Göra arkiv tillgängliga 94 606 73 994 19 851 6 847 100 692

Öka kännedomen om arkiv 13 626 8 215 356 986 9 557

Tillhandahålla arkiv 153 375 113 662 25 521 11 100 150 284

Övriga verksamheter 23 688 14 650 1 636 1 714 18 000

summa 471 876 356 510 87 881 34 152 478 544

Differensen mellan kostnader och finansiering består av årets kapitalförändring.

År 2011

finansiering
kostnader Anslag Avgifter Bidrag Summa

Arbeta för en god informations-
hantering i offentlig förvaltning

32 471 20 229 2 697 1 850 24 776

Främja enskild arkivverksamhet 2 810 6 827 5 725 160 12 712

Hantera arkivleveranser  
av statligt material

12 107 24 895 19 874 690 45 459

Bevara arkiv 135 880 84 401 10 575 7 742 102 718

Göra arkiv tillgängliga 98 479 80 174 27 091 5 611 112 876

Öka kännedomen om arkiv 12 712 7 468 569 724 8 762

Tillhandahålla arkiv 151 219 108 883 27 088 8 615 144 586

Övriga verksamheter 18 292 11 168 3 741 1 042 15 951

summa 463 970 344 047 97 361 26 434 467 842

Differensen mellan kostnader och finansiering består av årets kapitalförändring.
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Vision och strategiska mål
Med utgångspunkt i det offentliga uppdraget har Riksarkivet antagit följande vision: 

Alla ska förstå arkivens vitala betydelse för demokrati och öppenhet, den en 
skildes rättssäkerhet och kunskapsutvecklingen i samhället. I arkiven finns källorna 
till vår historia och redskapen för att förstå samtiden. Genom att göra arkiven till
gängliga hävdar Riksarkivet allas rätt till det gemensamma kulturarvet.

Ur visionen härleds sex strategiska mål, varav det första är prioriterat:

 ■ En ökad användning. Användningen av arkiv ökar och användbarheten 
förbättras genom modern teknik, ett pedagogiskt förhållningssätt och  
kreativa partnerskap.

 ■ En resurs för förvaltningen. Riksarkivet är en strategisk resurs för den  
offentliga förvaltningen i frågor om informationshantering och prioriterar 
områden som bidrar till en god offentlighetsstruktur hos myndigheterna.

 ■ En bred överblick. Riksarkivet har en bred överblick av arkivverksamheten 
såväl nationellt som internationellt och ett utvecklat samarbete med aktörer 
inom alla samhällssektorer i Sverige och utomlands.

År 2010

finansiering
kostnader Anslag Avgifter Bidrag Summa

Arbeta för en god information-
shantering i offentlig förvaltning

33 264 21 655 4 216 1 666 27 537

Främja enskild arkivverksamhet 2 531 5 761 4 934 127 10 822

Hantera arkivleveranser  
av statligt material

12 019 26 002 21 520 602 48 124

Bevara arkiv 134 554 82 773 11 712 6 741 101 226

Göra arkiv tillgängliga 95 594 79 993 30 019 4 789 114 801

Öka kännedomen om arkiv 12 388 7 371 839 621 8 831

Tillhandahålla arkiv 145 242 99 454 23 201 7 276 129 931

Övriga verksamheter 18 196 10 423 924 912 12 258

summa 453 788 333 432 97 364 22 734 453 530

Differensen mellan kostnader och finansiering består av årets kapitalförändring.
Fr.o.m 2010 ingår i finansieringen även 620 tkr som avser finansiella intäkter.
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 ■ En roll som basresurs. Riksarkivet har en framträdande roll som nationell  
och regional basresurs för kultur, forskning och kunskapsutveckling och är  
en viktig del av forskningens infrastruktur.

 ■ Ett rationellt bevarande. Oavsett vilket medium arkiven lagras på bevarar  
och vårdar vi dem så att innehåll och sammanhang säkras över tid.

 ■ En effektiv handläggning. Genom ett utvecklat processtänkande och ett  
digitalt stöd är Riksarkivets handläggning kostnadseffektiv och kännetecknas 
av tydliga serviceåtaganden.

 En ny organisation
Riksarkivet utgjordes vid årets ingång av 19 avdelningar, däribland landsarkiven 
samt Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital 
förmedling av kulturarvet (Digisam). Samordningssekretariatet är sedan 2011 knu
tet till myndigheten.

Sedan Riksarkivets verksamhet och organisation genomgått en fördjupad över
syn trädde en ny organisation i kraft den 1 juli 2012, i vilken linjeorganisationen är 
integrerad med en processorganisation. Syftet är att samordna hela organisationen 
med fokus på kvalitet, effektivitet och användarnas intressen. Samtidigt bibehålls 
en tydlig inriktning på regional närvaro och synlighet i hela landet. Omorganisa
tionen bygger vidare på det arbete som utfördes när landsarkiven den 1 januari 2010 
upphörde som myndigheter för att inordnas i Riksarkivet.

Beroende på verksamhetens art styrs processerna i olika omfattning. En del 
verksamheter är inte processtyrda. För varje processområde svarar en processan
svarig, vilken som regel har en chefsbefattning inom linjeorganisationen och som 
till sitt förfogande har ett processteam med medlemmar från flera delar av linjen. 
Processområdena samordnas av en stab som är placerad omedelbart under riks
arkivarien. Även Digisam lyder direkt under myndighetschefen.

Linjeorganisationen är indelad i fem divisioner, som i sin tur utgörs av avdel
ningar och enheter:

 ■ Regionala divisionen omfattar sju avdelningar, nämligen landsarkiven  
i Uppsala, Vadstena, Visby, Lund, Göteborg, Härnösand och Östersund.

 ■ Nationella divisionen omfattar avdelningarna Marieberg, Arninge och  
Krigsarkivet samt enheterna Svenskt biografiskt lexikon, Svenskt diplomat 
arium, Heraldik och Tillsyn.

 ■ Divisionen för offentlig informationshantering omfattar enheterna Utveckling 
och eförvaltning, Normering samt Utredning.
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 ■ Divisionen för verksamhetsstöd omfattar avdelningarna IT, Svensk arkiv 
information (SVAR), Mediakonverteringscentrum (MKC) och Informations
bevarande samt Enheten för arkivinformationssystem.

 ■ Administrativa divisionen omfattar enheterna Ekonomi, Personal, Kommuni
kation, Juridik, Registratur/ämbetsarkiv och Intendentur.

Därutöver fungerar Stockholms stadsarkiv och Värmlandsarkiv som lands arkiv 
för Stockholms län respektive Värmlands län. Malmö stadsarkiv är arkivdepå för 
statliga myndigheter med Malmö som verksamhetsområde. Dessa institutioners 
fullgörande av sina uppgifter som landsarkiv regleras beträffande Stockholms 
stads arkiv och Värmlandsarkiv av förordningar (1991:447 respektive 1995:183) men 
för Malmö stadsarkiv genom ett avtal från 1993 mellan staten och Malmö kommun. 

Chefer och processansvariga har utsetts. Divisionernas inre organisation och 
bemanning har i huvudsak fastställts. Utbildningar i processutveckling har ge
nomförts, i första hand för processteamen och för organisationens chefer men som 
orientering även för övriga medarbetare. Förbättringsarbetet har koncentrerats till 
verksamhetens kärnprocesser. En vetenskaplig samordnare har utsetts med upp
gift att stå till riksarkivariens förfogande i övergripande FoUfrågor. Arbetet på att 
ta fram en värdegrund för Riksarkivet har inletts. Ett internt projekt, som inleddes 
under hösten, har i uppdrag att säkra Riksarkivets hantering av myndighetsarkivet 
och arkivlokalerna. Inom projektets ram avslutas den tidigare organisationens 
arkiv och en ny klassificeringsstruktur införs för myndighetsarkivet.

Ledningsorgan, råd och nämnder
Rådgivande organ inom Riksarkivet är ledningsgruppen och chefskonferensen. 
Därutöver finns ett insynsråd och flera nämnder med uppgift att tillföra verksam
heten extern kompetens. Fyra av dessa organ föreskrivs i instruktionen:

 ■ Insynsrådet, som består av sex ledamöter från skilda sektorer av samhället.

 ■ Nämnden för heraldisk verksamhet (Heraldiska nämnden), som ska lämna 
yttranden till Riksarkivet i ärenden om antagande av kommunala vapen,  
i vissa ärenden om Sveriges riksvapen samt i de andra heraldiska frågor och 
frågor om Sveriges flagga som riksarkivarien bestämmer.

 ■ Nämnden för enskilda arkiv, som avgör frågor om statsbidrag till enskilda  
arkiv och är rådgivande i frågor om stöd till och samarbete med enskilda 
arkivinstitutioner.

 ■ Personalansvarsnämnden. 
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Ytterligare några organ nämns nedan. De interna råd som fanns i den tidigare orga
ni  sa tionen har i huvudsak ersatts av processteamen.

 ■ Riksarkivets ledningsgrupp är ett rådgivande organ till riksarkivarien, med 
inriktning främst på övergripande verksamhetsfrågor. Efter omorganisationen 
utgörs ledningsgruppen av riksarkivarien, divisionscheferna, två processan
svariga, en medlem av staben samt, som adjungerad, kommunikationschefen. 
Chefen för Nationella divisionen är ställföreträdande riksarkivarie.

 ■ Chefskonferensen är ett rådgivande organ till riksarkivarien. Utöver denne 
ingår divisionscheferna, avdelningscheferna, processansvariga, staben,  
kommunikationschefen och chefsjuristen. Stadsarkivarierna i Stockholm  
och Malmö samt chefen för Värmlandsarkiv är adjungerade. 

 ■ Nämnden för Svenskt diplomatarium och Rådgivande nämnden för Det  
medeltida Sverige tillför utgivningsarbetet extern vetenskaplig kompetens 
inom respektive område.
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Mål och resultat

Övergripande och allmänna frågor
riksarkivet  är statlig arkivmyndighet och ska följa arkivverksamheten i landet. 
Till myndighetens uppdrag enligt instruktionen hör att verka för ökad kunskap 
grundad på forskning och samverkan med andra samt att förmedla kunskap inom 
sitt verksamhetsområde. Andra uppgifter är att i verksamheten integrera ett jäm
ställdhets, mångfalds och barnperspektiv samt att arbeta med kulturella och 
kreativa näringar för regional utveckling och tillväxt.

samverkan med andra myndigheter och aktörer

Enligt regleringsbrevet ska Riksarkivet i årsredovisningen lämna en samlad redo
visning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med 
andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar 
av det civila samhället.

Denna samverkan, inom och utom landet, är integrerad i myndighetens dagliga 
verksamhet och exemplifieras löpande i föreliggande årsredovisning. Vid en sam
lad överblick kan konstateras att Riksarkivet i ett nationellt sammanhang nära 
samverkar med den statliga sektorn, särskilt i samband med normeringsfrågor, 
tillsyn och rådgivning, inkommande arkivleveranser samt frågor om statens och 
myndigheternas symboler. Verksamheten inom Edelegationen spänner över hela 
den offentliga sektorn. 

Med Statens kulturråd och kulturarvsmyndigheterna, däribland Kungl. biblio
teket (KB) och Riksantikvarieämbetet, är samverkan omfattande och kontinuerlig. 
Även med universitet och högskolor äger en nära samverkan rum, bland annat  
genom samarbetet med Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet när det 
gäller hantering och lagring av elektroniska handlingar. Offentliga forsknings
finansiärer är, tillsammans med andra bidragsgivare, viktiga samarbetspartner. 
Aktuella exempel är Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet, Kungl. Vitter
hetsakademien och Vinnova.

I frågor om regional utveckling samarbetar Riksarkivet bland annat med Till
växtverket och länsstyrelserna. Riksrevisionens och stabsmyndigheters synpunk
ter är viktiga för verksamhetsutvecklingen. Riksarkivet har löpande kontakter 
med rättsväsendet, bland annat inom Rättsinformationsrådet. Kontakterna med 
den kommunala sektorn gäller inte bara arkivfrågor, bland annat inom ramen för 
Edelegationen, utan även heraldiska ärenden. Riksarkivets yttranden om kommu
nala vapen och symboler får en betydande uppmärksamhet i media.
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Riksarkivets bredaste kontakter med civilsamhället äger rum i samband med de 
många frågor som allmänheten ställer om och till arkivmaterialet. Dessa frågor 
kan gälla släkt eller hembygdsforskning. De har dock ofta en administrativ eller 
rättslig bakgrund, exempelvis i samband med fastighetsärenden. Inom organisa
tionsvärlden är kontakterna täta med släkt och hembygdsföreningarna. Riks
arkivet medverkar regelbundet i Släktforskardagarna, som detta år hölls i Gävle. 
De regionala folkrörelse och näringslivsarkiven är samarbetspartner inom kul
tursamverkansmodellen liksom i samband med Arkivens dag. 

Riksarkivet har således breda kontakter inom statsförvaltningen och med 
allmänheten. Med vissa aktörer, som kulturarvsmyndigheterna, delar av universi
tetsvärlden samt släktforskarrörelsen, äger en nära samverkan rum. Detta innebär 
inte att Riksarkivet är en myndighet vars verksamhet är välbekant för medborgar
na. I en opinionsundersökning under året ansåg sig endast 16 procent av de till
frågade känna till Riksarkivet ganska bra eller mycket bra. Samtidigt kan det kon
stateras att ett flertal av Riksarkivets avdelningar spelat en viktig roll i SVT:s TV
program om släktforskning, som har mycket höga tittarsiffror. Kanske har många 
tittare tagit del av programmens arkivinformation utan att förknippa den med Riks
arkivet. Under året har Riksarkivet för första gången medverkat i Almedalsveckan 
i Visby. Allt sammantaget kan det konstateras att myndighetens nationella kon
taktnät är vittförgrenat men att genomslaget i det offentliga rummet är begränsat.

Riksarkivets internationella samverkan är mest intensiv med andra national
arkiv, särskilt i Norden, och med internationella arkivorganisationer.  Det finns 
fortlöpande kontakter även med finansiärer på kulturområdet, bland dem Euro
peiska unionen, och med utländska utbildnings och forskningsinstitutioner. 
Utöver vad som framgår på andra ställen i denna årsredovisning har Riksarkivet 
deltagit i möten och konferenser inom ramen för EAC:s arbetsgrupper, EUkom
missionens expertgrupp för samordningen kring digitalisering och digitalt beva
rande, ICA och ICA:s arbetsgrupper, UNESCO:s Memory of the World Pro
gramme, DLMforum, EBNA:s/EAG:s projekt, Edoc, de nordiska landsarkivarie
mötena samt Nordiska Arkivakademien. 

Riksarkivet deltar i flera EUprojekt. Inom APEX har myndigheten uppdraget 
som country manager för den portal, Archives Portal Europe, som APEX och 
föregångaren APEnet byggt upp och nu successivt sätter i drift. Tillsammans med 
projektet Linked Heritage har Riksarkivet hållit en workshop på temat ”European 
Cultural Heritage Online. Aggregation and Semantic Web”. Projektet Digital Cul
tural Heritage – Road Map for Preservation (DCHRP), som syftar till att skapa en 
så kallad roadmap för digitalt bevarande vid kulturarvsinstitutioner, igångsattes 
under hösten. Riksarkivet har anslutit sig till utvecklingsprojektet MiLOS. DCnet 
har avslutats.

Beträffande övriga internationella projekt kan nämnas att samarbetet med Est
land och Island fortsätter inom det Vinnovafinansierade projektet You! Enhance 
Access to History (YEAH), som arbetar med crowdsourcing och öppna data. 
North Atlantic Population Project (NAPP), genomfört i samarbete med Minnesota
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universitetet, har avslutats. Vetenskapsrådet har beviljat medel till projektet Swe
Cens II, som kommer att göra 1930 års folkräkning tillgänglig i ett format som är 
avpassat för akademisk forskning. Projektet är en fortsättning av SweCens I, som 
avslutades under året. Medverkan inom Internationella militärhistoriska kommis
sionens arkivkommitté fortsätter.

Riksarkivets internationella samverkan är på verksspecifika områden väl ut
vecklad. Myndigheten bedömer att den har en inriktning som främjar verksamhets
utvecklingen och att resultatet är tillfredsställande.

jämställdhets, mångfalds och barnperspektiv
Riksarkivet arbetar aktivt med att integrera jämställdhets, mångfalds och barn
perspektiv i det dagliga arbetet, inte minst i programverksamheten. Styrdokumen
tet En strategi för Riksarkivets barn och ungdomsverksamhet syftar till att öka 
arkivens tillgänglighet för barn och unga, såväl analogt som digitalt, att utveckla 
samarbetet med skolan, att utöka samarbetet inom fältet och att stärka lärande och 
förmedling som kunskapsområde. Bland verksamhetsårets många aktiviteter kan 
nämnas samarbete med skolor och lärarutbildningar över hela landet, fritids och 
lovverksamhet för barn och unga samt deltagande i Arkivpedagogiskt Forum, ett 
nätverk för intresserade inom hela sektorn. 

Jämställdhets och mångfaldsperspektiv är ständigt aktuella i urvalet av artik
lar för Svenskt biografiskt lexikon genom att det är gärningens betydelse, och inte 
personernas ställning i samhället, som är det avgörande kriteriet. SBL arbetar med 
att integrera ett genusperspektiv i verksamheten. En kontinuerlig diskussion förs 
om hur man med bibehållen vetenskaplig kvalitet kan öka andelen artiklar om 
kvinnor, men också om hur man kan sprida kunskap om de kvinnor som är bio
graferade. Under året har tillgängliggörande genom SBLdatabasen på nätet samt 
Facebook varit de viktigaste vägarna att nå ut. Vid Nordiska arkivdagarna i Tavaste
hus föreläste en av Riksarkivets medarbetare om minoritetsarkiv.

kulturella och kreativa näringar för  
regional utveckling och tillväxt

Riksarkivets mångåriga strävan att utveckla arkivverksamheten i samverkan med 
regionala aktörer och intressen, såväl inom den statliga sektorn som på den kom
munala och privata sidan, bedrivs bland annat inom ramen för den nationella 
strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–
2013. Arbetet innebär en fördjupad samverkan mellan kulturpolitiken, närings
politiken och den regionala tillväxtpolitiken. 

Tillsammans med tillväxtmyndigheterna, övriga kultursektorsmyndigheter 
samt andra myndigheter och aktörer har Riksarkivet fortsatt att medverka i de 
olika deluppdragen inom regeringens handlingsplan för de kulturella och kreativa 
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näringarna, vars sista verksamhetsår det varit. Bland annat har myndigheten del
tagit i arbetet med att undersöka hur kulturella och kreativa verksamheter påver
kas av och utvecklas i nya media. I Riksarkivets och andra kulturmyndigheters ge
mensamma rapport om handlingsplanens resultat görs bedömningen att kultur
myndigheterna har upplevt en viss målkonflikt med näringsmyndigheterna, som 
haft en överordnad roll. Kulturmyndigheterna efterfrågar därför större inflytande 
i framtida uppdrag och efterlyser också en tydlig definition av begreppet kulturella 
och kreativa näringar som grund för statistik och utvärdering.

Riksarkivet deltar i arbetet med de regionala kulturplanerna och den regionala 
utvecklings och tillväxtpolitiken, bland annat genom landsarkivens samarbete 
med regionala och lokala aktörer. Myndigheten har tillsammans med Näringsde
partementet, Tillväxtverket och ett antal centrala myndigheter deltagit i dialog
rundor med de regionala aktörerna inför nästa strukturfondsperiod, 2014–2020. 
Syftet med dialogerna har varit att samordna den nationella och regionala nivån så 
att utvecklingsmedlen används strategiskt och bidrar till en långsiktig regio nal till
växt. Inför dialogrundorna har Riksarkivet formulerat sina egna myn dig hets
prioriteringar i form av ”erbjudanden” till regionerna. Inom Strukturfond åtgärd 
Mellersta Norrland drivs det treåriga projektet Kulturarv i rörelse i syfte att utveckla 
samarbetet mellan kulturarvets företrädare, näringslivet, Almi Företagspartner 
AB och andra aktörer i Jämtlands län. Riksarkivets avdelning i Östersund har med
verkat bland annat med inspirationsvisningar av arkiven för deltagare i Mittnord
iska kulturdagarna. Härnösandsavdelningen är aktiv i ett utvecklings projekt om 
crowdsourcing, finansierat av Kulturrådet, och har i uppdrag att sam arbeta med 
Umeå kommun inför Umeås år som Europas kulturhuvudstad 2014. 

Processer inom kärnverksamheten
Linjearbetet inom samtliga processområden utförs av divisionerna enligt vad som 
nedan anges. I samtliga fall stöds arbetet av Divisionen för verksamhetsstöd och 
Administrativa divisionen.

Riksarkivets nya organisation med indelning i processområden har lett till att 
omfattande insatser har initierats för att utveckla och effektivisera kärnverksam
heten. I resultatredovisningen för 2012 har Riksarkivet valt att lägga en relativt stor 
del av återrapporteringen på att visa dessa för kärnverksamheten viktiga utveck
lingsinsatser.

arbeta för en god informationshantering  
i offentlig förvaltning

Riksarkivets överinseende över den offentliga arkivverksamheten innebär att det 
särskilt ska verka för att de statliga myndigheterna fullgör sina skyldigheter enligt 
arkivlagen att bevara, hålla ordnade och vårda sina arkiv så att arkiven tillgodoser 
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rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipning 
och förvaltning samt forskningens behov. Det ska också verka för en utveckling av 
arkivverksamheten och en ändamålsenlig gallring av handlingar, ge kommunerna 
råd i arkivfrågor samt verka för ökad enhetlighet mellan den statliga och den kom
munala arkivhanteringen. 

Processområdet är indelat i Utveckling, Normering och Främjande av offentlig 
informationshantering samt kontrollerande Tillsyn. Arbetet inom de tre först
nämnda processerna utförs av Divisionen för offentlig informationsförvaltning.

Tillsynen är i den nya organisationen avgränsad från övriga processer inom om
rådet. För tillsynsprocessen finns ett särskilt processteam, vars arbete har inriktats 
på att införa ett samordnat tillsynsarbete, bland annat genom skapandet av en 
myndighetsövergripande tillsynsplan för 2013. Ett annat viktigt mål är att sam
ordna handläggningsrutinerna inom hela tillsynsverksamheten. Samtliga tillsyns
handläggare inom Riksarkivet har deltagit i ett tvådagarsinternat.

Linjearbetet inom tillsynsverksamheten bedrivs inom Nationella och Regio nala 
divisionerna. Inom Nationella divisionen är tillsynshandläggarna placerade dels 
på Krigsarkivet, dels på en särskild enhet för tillsyn. Inom Regionala divisionen är 
tillsynshandläggarna placerade vid landsarkiven i Vadstena och Härnösand. 

Se tabell 4 för de viktigaste mätbara prestationerna inom processområdet. Inom 
normeringsverksamheten har under treårsperioden 2010–2012 antalet myn
dighetsspecifika föreskrifter och beslut minskat medan arbetet inriktats på gene
rella föreskrifter och allmänna råd. Tillsynen, i form av inspektioner hos statliga 
myndigheter, har tillsammans med den uppsökande rådgivningen hos stat, kom
mun och Svenska kyrkan minskat med drygt 30 procent. 

tabell 4. Prestationer inom processområdet  
arbeta för en god informationshantering i offentlig förvaltning

2012 2011 2010

Utarbetande av föreskrifter m.m., antal, varav  72      81      83     

Föreskrifter och allmänna råd  10      2      2     

Myndighetsspecifika föreskrifter och beslut  62      79      81     

Inspektioner (statliga myndigheter)  87      97      124     

Besök stat, kommun och kyrkan  282      322      439     

Utbildning, antal kurser,varav  20      21      25     

Tabell 5 visar fördelningen av kostnader och intäkter på deluppgifter inom pro cess
området.



Årsredovisning 2012 för riksarkivet

19

tabell 5. fördelning av kostnader och intäkter på deluppgifter inom processområdet 
arbeta för en god informationshantering i offentlig förvaltning (i tkr)

2012 2011 2010

deluppgifter Kostnader
Intäkter av  

avgifter Kostnader
Intäkter av  

avgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter

Normera 3 202 0 1 769 0 1 340 0 

Inspektera 11 319 281 12 134 1 089 13 249 1 038 

Informera statliga  
myndigheter

3 773 94 4 045 363 4 417 346 

Övrigt inkl. hyror 16 144 972 14 523 1 245 14 258 2 833 

summa 34 439 1 347 32 471 2 697 33 264 4 216 

Utveckla, normera och främja

Samverkan med andra myndigheter för att främja arkivhanteringen i statsförvalt
ningen har ett viktigt forum i Edelegationen. Riksarkivet ingår i delegationen och 
dess övergripande arbetsgrupp, expertgruppen i juridiska frågor samt arbetsgrup
per rörande semantisk och teknisk interoperabilitet. Myndigheten deltar även i 
projektet Effektivt informationsutbyte, som är knutet till delegationen. Riksarkivet 
har också deltagit i delegationens arbete med en vägledning rörande publicering av 
öppna data.

Projektet earkiv och ediarium (eARD) har i samverkan med Edelegationen 
och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utarbetat de första versionerna av för
valtningsgemensamma specifikationer. Ett så kallat leveranspaket, det vill säga ett 
XMLschema, har definierats. Detta ska kunna användas för alla typer av överför ing 
av arkivinformation mellan myndigheter. Därutöver har projektet specifice rat meta
 data som kan användas för att registrera handlingar, oavsett i vilken typ av verk
samhetsstödjande system som registreringen ska göras. eARDprojektet har också 
specificerat format för ekonomi och personalsystem, vilka vid årsskiftet re mit 
terats till berörda intressenter. De förvaltningsgemensamma specifikationerna an
vänds vid den upphandling av earkiv, som tjänst eller produkt, som SKL har inlett.

En modernisering av sättet att arbeta med Riksarkivets författningssamling 
(RAFS) och myndighetsspecifika föreskrifter (RAMS) är under utredning. Nya 
föreskrifter om arkivlokaler, ljud och videoband samt kommittéarkiv har utar
betats och kommer att publiceras i början av 2013. En rapport rörande en reviderad 
bevarande och gallringspolicy har framlagts liksom ett förslag om gallring av 
handlingar som tillkommer vid upphandling. Som ett led i normeringsarbetet 
medverkar Riksarkivet i standardiseringsverksamheten inom SIS och ISO samt i 
Rättsinformationsrådet och Stiftelsen för rättsinformation. Provning hos SP av 
brandklassade förvaringsskåp har genomförts och arbetet fortsätter 2013. Ett 
divisions projekt arbetar med frågan om ett förenklat förfarande vid reglering av 
myndigheternas överlämnande och införlivande av arkiv. 
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Riksarkivet har liksom tidigare år anordnat kurser i verksamhetsbaserad arkiv
redo visning och dessutom gett ut en vägledning i ämnet. En annan vägledning, 
som publicerats i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
rör informationskartläggning som underlag för klassificering vid arkivredovis
ning och informationssäkerhetsklassning. 

Inom Riksarkivet sker den centrala samverkan med kommunerna genom sam
rådsgruppen för kommunala arkivfrågor. 

Utöva tillsyn

Tillsynen har under senare år fått stå till tillbaka för andra verksamheter. Avsikten 
är emellertid att inspektionerna ska befordras i den nya organisationen genom en 
tydlig processtyrning och genom att de skilts från andra verksamheter. 

Under året har inspektionsverksamheten genomförts enligt en behovsprövad 
tur ordningslista. Arbetet med inspektioner av de så kallade OSLorganen har be
drivits under hösten och kommer att fortsätta. Inspektionerna av allmänna hand
lingar som förvaras vid bolag har avstannat i väntan på översynen av den lagstiftning 
som reglerar hanteringen av allmänna handlingar hos andra organ än myndig heter.

Ett projekt rörande skanningen vid statliga myndigheter har slutförts. Under
sökningen har gett underlag för kommande reglering på området samt för fortsatta 
kontroller vid inspektionerna.

Den årliga arkivkonferensen för statliga myndigheter, som varje år samlar ett 
stort antal arkivhandläggare, hölls i oktober och behandlade bland annat det nya 
sättet att redovisa arkiv samt eförvaltningsfrågor.

Resultat inom processområdet

Måluppfyllelsen för utveckling, normering och främjande kan i princip mätas ge
nom tillsynen och bland annat genom kvaliteten på de arkivleveranser som inkom
mer till Riksarkivet. Arbetet med att utprova praktiskt användbara, relevanta och 
tillförlitliga mätmetoder pågår. Några särskilda undersökningar riktade till myn
digheterna har inte gjorts under senare å   r. Huvuddelen av de planerade uppgifter
na inom processområdet har kunnat genomföras. Ett viktigt mål för nästa verk
sam hets år är att fullfölja samordningen av tillsynsarbetet.

främja enskild arkivverksamhet

Processområdet omfattar främjande av enskild arkivverksamhet i alla avseenden. 
I samarbete med den enskilda sektorns arkivinstitutioner fungerar Riksarkivet 
centralt och regionalt som rådgivare till sektorns arkivbildare. 

Den processansvariga har deltagit i framtagandet av författningar och riktlinjer 
för statens uppföljning av kultursamverkansmodellen. Utarbetandet av en enhetlig 
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leveranspolicy för arkiv från enskilda arkivbildare har förberetts. En kart lägg ning 
av hanteringen av enskilda arkiv inom Riksarkivet har påbörjats.

Linjearbetet inom processområdet utförs av Nationella och Regionala divisionerna.
Tabell 6 redovisar de viktigaste mätbara prestationerna inom processområdet 

under åren 2010–2012. Leveranserna av enskilda arkiv har växlat kraftigt i om
fattning från år till år. Treårsperiodens största leveranser har inkommit under 2012. 
De levererade arkiven, som kommer från hela den enskilda sektorn, är av mycket 
skiftande beskaffenhet. Detta återspeglas bland annat i att mängden kartor och rit
ningar har växlat betydligt. Riksarkivets utåtriktade arbete inom området, vilket 
bedrivs bland annat i form av kurser i arkivvård och besök hos arkivbildare, har 
minskat i omfång.

tabell 6. Prestationer inom processområdet  
främja enskild arkivverksamhet

2012 2011 2010

Leveranser/Accessioner

Antal leveranser  371      342      281     

 Papper, hm  2 145      974      1 288     

Kartor och ritningar, antal  4 110      6 657      17     

Besök enskilda 73      132      96     

Antal kurser  2      2      6     

Tabell 7 visar fördelningen av kostnader och intäkter på deluppgifter inom process
området.

tabell 7. fördelning av kostnader och intäkter på deluppgifter inom processområdet
främja enskild arkivverksamhet (i tkr)

2012 2011 2010

deluppgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter

Ta emot  
enskilda arkiv

1 382 7 269 1 455 5 702 1 431 4 750 

Informera om  
hantering av  
enskilda arkiv

629 22 679 23 443 36 

Övrigt inkl. hyror 796 0 676 0 657 147 

summa 2 807 7 291 2 810 5 725 2 531 4 934 
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Bidragsgivningen till enskilda arkiv har hittills skett genom Riksarkivets nämnd 
för enskilda arkiv. Även under det gångna verksamhetsåret har nämnden fördelat 
de medel regeringen anvisat i enlighet med sedvanliga prioriteringar. Inom den 
nya samverkansmodellen för fördelning av statens bidrag till regional kultur
verksamhet har nämndens sekreterare deltagit i det samverkansråd som är knutet 
till Statens kulturråd. 

Riksarkivets avdelningar i hela riket lyfter fram de enskilda arkiven i sin råd
givning till forskarna och i programverksamheten. Kontinuerlig rådgivning ges 
även till enskilda arkivbildare, ofta i samband med önskemål om att överlämna 
handlingar till Riksarkivet. Myndigheten samverkar också med den enskilda sek
torns arkivorganisationer, exempelvis i samband med Näringslivets Arkivför
bunds konferens i Göteborg. Vid Nordiska arkivdagarna i Tavastehus i maj genom
fördes sessioner om den enskilda arkivverksamheten tillsammans med Finlands 
riksarkiv.

Resultat inom processområdet

Måluppfyllelsen inom processområdet kan definieras dels genom effekterna på den 
enskilda arkivsektorn av Riksarkivets rådgivning och ekonomiska bidrag, dels ge
nom relevansen av de enskilda arkiv som tillförs myndigheten. Arbetet med att ut
prova relevanta och tillförlitliga mätmetoder pågår. Grunden har under året lagts 
för nya sätt att främja enskild arkivverksamhet, internt genom processorientering 
och externt genom kultursamverkansmodellen. Fokus kommer under nästa år att 
ligga på samarbetsrådet för enskilda arkiv samt på utvecklingen av förvärvs och 
rådgivningsarbetet.

hantera arkivleveranser  
av statligt material

Processområdet omfattar leveranser av arkivmaterial på samtliga medier från stat
liga myndigheter till Riksarkivet.

Processteamet har inlett arbetet med att genomföra enhetliga leveransrutiner 
inom Nationella divisionen, såväl beträffande earkiv som övriga handlingar. Un
der 2013 beräknas de nya rutinerna ha införts fullt ut inom denna division, varefter 
arbetet koncentreras till Regionala divisionen. 

Linjearbetet inom processområdet utförs av Nationella och Regionala division
erna samt av Divisionen för verksamhetsstöd beträffande material på andra medier 
än papper.

Se tabell 8 för de viktigaste mätbara prestationerna inom processområdet. Leve
ranserna av statligt arkivmaterial i form av pappershandlingar har under treårs
perioden 2010–2012 minskat med drygt 35 procent. Detta kan delvis vara en följd 
av depåbristen vid vissa landsarkiv och måste ses som en tillfällig fluktuation. Stora 
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mängder arkivhandlingar i pappersform skapas och förvaras nämligen fortfarande 
hos statens myndigheter. Dessa handlingar torde, förr eller senare, bli aktuella för 
leverans till Riksarkivet. Liksom när det gäller arkivleveranser från den enskilda 
sektorn växlar materialets fördelning på informationsbärare från år till år. En 
långsiktig omfördelning från analoga till digitala handlingar kan förutses, men an
talet leveranser av elektroniskt material är ännu ganska litet.

tabell 8. Prestationer inom processområdet 
Hantera arkivleveranser av statligt material

Leveranser/Accessioner 2012 2011 2010

Antal leveranser  719      661      1 164     
Papper, hm  7 126      8 605      11 181     
Kartor och ritningar, antal  76 256      26 412      36 074     
Mikrofilm, antal rullar  28      460      502     
Elektroniska arkiv: antal leveranser  17      7      17     
Militärt tryck, hm (KrA)  21      45      22     

Tabell 9 visar fördelningen av kostnader och intäkter på deluppgifter inom pro cess
området.

tabell 9. fördelning av kostnader och intäkter på deluppgifter inom processområdet
Hantera arkivleveranser av statligt material (i tkr)

2012 2011 2010

deluppgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter

Hantera arkiv- 
leveranser av 
statligt material

8 897 24 110 9 390 16 374 9 314 18 325 

Övrigt inkl hyror 2 744 601 2 718 3 500 2 705 3 195 

summa 11 640 24 712 12 107 19 874 12 019 21 520 

Resultat inom processområdet

Måluppfyllelsen inom processområdet kan i princip definieras genom effekterna 
av förbättrade leveransrutiner dels på de levererande statsmyndigheterna, dels på 
Riksarkivets egen handläggning. Arbetet med att utprova relevanta och tillförlit
liga mätmetoder har inletts. Riksarkivets bedömning är att detta utvecklingsarbete 
är av väsentlig betydelse men att linjearbetet inom processområdet, det vill säga det 
löpande mottagandet av arkivleveranser, fungerat väl.
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bevara arkiv
Processområdet omfattar bevarandet av samtliga informationsbärande medier 
som hanteras av Riksarkivet. Processteamet styr arbetet mot förebyggande beva
ran deinsatser. Ett mål är att ta fram redskap för att definiera handlingarnas kultur
historiska värde och på så sätt kunna rikta vårdinsatserna.

Linjearbetet inom processområdet utförs av Divisionen för verksamhetsstöd 
samt av konservatorer och bokbindare inom Nationella och Regionala divisionerna.

Tabell 10 redovisar de viktigaste mätbara prestationerna inom processområdet 
under åren 2010–2012. Bestånden av såväl statligt som enskilt arkivmaterial har 
ökat fortlöpande som en följd av inkommande leveranser. Under hela treårsperi
oden har det statliga materialet utgjort knappt 90 procent av hela mängden pappers
handlingar i Riksarkivets förvar och det enskilda materialet följaktligen drygt 10 
procent. Krigsarkivet har nationellt ansvar för det militära trycket, varav en del är 
sekretessbelagt. Inom konserverings och bokbinderiverksamheten dominerar 
konserveringen av enstaka blad, som dock minskat under perioden.

tabell 10. Prestationer inom processområdet 
Bevara arkiv

Beståndens totala storlek, statliga och enskilda
Per 

2012-12-31
Per

2011-12-31
Per

2010-12-31

Papper, hm  704 441      695 871      686 812     
varav enskilt  83 816      81 734      81 057     

Militärt tryck, hm (KrA)  3 142      3 121      3 076     
Kartor och ritningar, enheter  3 240 196      3 159 830      3 126 761     
Mikrofilm, antal rullar (endast säkerhetsexemplar)  86 194      86 166      85 706     

Konservering och bindning 2012  2011      2010     

Bokband av arkivhandlingar  3 125      928      2 684     
Antal konserverade blad  22 430      21 525      40 497     

Tabell 11 visar fördelningen av kostnader och intäkter på deluppgifter inom pro cess
  området.
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tabell 11. fördelning av kostnader och intäkter på deluppgifter inom processområdet
Bevara arkiv (i tkr)

2012 2011 2010

deluppgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter

Förvara arkiv 109 171 70 103 520 98 103 600 104 

Vårda arkiv 19 126 2 087 22 386 4 543 21 840 7 161 

Övrigt inkl. hyror 4 789 120 5 346 615 5 264 548 

Avgiftsbelagd verk- 
samhet med full 
kostnadstäckning 

4 610 4 891 4 628 5 319 3 850 3 899 

summa 137 696 7 168 135 880 10 575 134 554 11 712 

Inom myndigheten drivs projektet Samverkan för bevarande (SAMBA), som syf
tar till att samordna och effektivisera bevarandearbetet genom kurser och infor
mationsutbyte. Vid utvecklingen av metoder för långsiktigt digitalt bevarande 
sam arbetar Riksarkivet med LDBcentrum vid Luleå tekniska universitet och är 
representerat i centrumbildningens styrelse och forskningsråd. Arbetet med drift
sättning av Riksarkivets nya system för digitalt bevarande (RADAR) har bland  
annat inneburit att en kravspecifikation tagits fram för ljud och bildpaketering i 
syste met. Migreringen och konverteringen av äldre digitala leveranser för långsik
tig lagring fortsätter enligt plan, delvis med hjälp av ett norskt företag som läst in 
äldre skadade magnetband.

Resultat inom processområdet

Måluppfyllelsen på området kan i princip definieras genom den förvarade infor
mationens bevarandestatus. Arbetet med att utprova relevanta och tillförlitliga 
mätmetoder har inletts. Riksarkivets bedömning är att det långsiktiga digitala beva
randet även fortsättningsvis kräver stora arbetsinsatser, såväl när det gäller 
metodutveckling som löpande underhåll

göra arkiv tillgängliga
Riksarkivet ska tillgängliggöra arkivinformation för forskningsändamål och annat 
utnyttjande. Det övergripande målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för 
att forskare och andra användare ska kunna utvinna information ur arkivbestån
den. Processområdet är indelat i Redovisning och registrering av arkiv, Digitalise
ring och digitalt tillgängliggörande samt Biblioteksverksamhet.
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Processteamet har inlett arbetet med att utarbeta en digitaliseringsstrategi för 
Riks arkivet i enlighet med den nationella digitaliseringsstrategin Digit@lt Kultur
arv. Ett annat utvecklingsområde som ligger inom processen är en förenklad redo
visning i system Arkis. Processområdena Tillgängliggöra och Öka kännedomen 
om arkiv har som gemensamma uppdrag att undersöka möjligheterna till samar
bete med Wikimedia och att utarbeta beslutsunderlag för Creative Commons 
li cen sie ring av bland annat foton vid publicering på Internet.

Linjearbetet inom processområdet utförs av Nationella och Regionala division
erna samt Divisionen för verksamhetsstöd, där SVAR bland annat skannar från 
mikrofilm och mikrofiche medan MKC skannar från originaldokument. Divi
sionen har ett väl utvecklat samarbete med biblioteks och museisektorerna i frågor 
om metadata och tekniska miljöer.

Tabell 12 redovisar de viktigaste mätbara prestationerna inom processområdet 
under treårsperioden 2010–2012. Av tabellen framgår att digitaliseringen, mätt i 
antalet exponeringar, minskat med 20 procent. 

tabell 12. Prestationer inom processområdet 
göra arkiv tillgängliga

2012 2011 2010

Digitalisering, antal exponeringar  20 176 504      23 945 125      25 321 989     

Tabell 13 visar fördelningen av kostnader och intäkter på deluppgifter inom pro cess
området.

tabell 13. fördelning av kostnader och intäkter på deluppgifter inom processområdet
göra arkiv tillgängliga (i tkr)

2012 2011 2010

deluppgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter

Ordna, förteckna 
och registrera

33 343 1 864 34 781 2 773 29 284 2 625 

Digitalisera 35 946 2 976 35 366 6 062 32 318 6 464 

Bibliotek 7 073 18 6 477 85 6 335 82 

Övrigt inkl. hyror 7 559 1 157 7 344 2 555 7 748 1 994 

Avgiftsbelagd verk-
samhet med full 
kostnadstäckning

10 684 13 836 14 511 15 616 19 909 18 854 

summa 94 606 19 851 98 479 27 091 95 594 30 019 
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Redovisa och registrera

En förutsättning för vidare tillgängliggörande är att den grundläggande arkivre
dovisningen är tillfredsställande utförd. Den ansträngda personalsituationen gör 
dock att ordnings och förteckningsarbetet inte kunnat drivas med önskvärd kraft. 
I samarbete med lokala projekt på nio orter registreras 1910 års folkräkning. Andra 
pågående registreringsarbeten gäller landsarkivens bouppteckningar. 

Programmeringen av den nya versionen av Arkis har inletts enligt plan. Samti
digt fortsätter inregistreringen av arkivförteckningar i systemet. Registreringen 
gäller också arkivmaterial som levererats från myndigheterna i digital form. Skan
ning och indexering av fastighetsböcker drivs som ett särskilt projekt för publicer
ing genom Arkis och Nationella arkivdatabasen (NAD).

Digitalisera och digitalt tillgängliggöra

Digitalisering sker som ovan nämnts såväl från mikrofilm och mikrofiche som 
från originaldokument. Utrustning för digitalisering av 16 mm rörlig film för till
gängliggörande och tillhandahållande har installerats och testats. 

Arbetet med skanning av originalhandlingar har under året gällt bland annat 
FOSAMmaterial, till övervägande delen kyrkoarkiv från Lunds landsarkivregion. 
Därutöver har främst skannats material från Inskrivningsmyndigheten, Skattever
ket, Riksdagsbiblioteket samt statliga och kommunala lantmäterimyndigheter. Ut
vecklingsprojektet Digidaily, som drivs i samarbete med KB och Mittuniversitetet 
och vars syfte är att finna rationella metoder att digitalisera dagstidningar, har 
fortlöpt enligt plan.

Under året har bland annat skannats mikrofilmer av biograficasamlingar, mili
tära meritförteckningar och Flottans pensionskassas arkiv. Från mikrofiche har 
skannats yngre handlingar ur kyrkoarkiv från Västmanlands län och Dalarnas län. 
Sam arbetet med mormonkyrkans Family Search om skanning av mikrofilmer av 
boupp teckningar fram till 1860 har fortlöpt. Samtliga dessa har skannats och som 
ett resultat kommer ca 7,2 miljoner bilder att publiceras.

Innehållet i Riksarkivets bilddatabaser har under året ökat från 116 miljoner till 
130 miljoner digitala bilder. Antalet bilder som är tillgängliga för forskning via 
hemsidan har ökat från 44 miljoner till 69 miljoner, vilket kan beräknas motsvara 
110 miljoner sidor arkivhandlingar. 

Under året har en ny version av NAD lanserats som ett resultat av SVAR/NAD/
Webbprojektet (SNWprojektet). Samtidigt har arbetet inletts på en fullständig in
tegrering av SVAR:s digitala tjänster med NAD.

Samarbete pågår med Sverige Amerika Centret för att underlätta forskningen 
om svensk migration. Länkar skapas från migrationsdatabaserna i EmiWeb till de 
digitaliserade originalhandlingarna i Riksarkivets databaser. Vinnova har beviljat 
medel för ett under året avslutat pilotprojekt om att tillgängliggöra en öppen data
källa for forskning på nätet.



28

Årsredovisning 2012 för riksarkivet

Databasen över medeltida pergamentsomslag (MPO) har förberetts för publice ring 
på Internet under 2013.

Biblioteksverksamheten har utretts av en arbetsgrupp och kommer att process
kartläggas.

Resultat inom processområdet

Måluppfyllelsen inom processområdet definieras övergripande av arkivaliernas 
tillgänglighet för forskning. Viktiga parametrar är dels mängden material som är 
tillgängligt, antingen analogt eller digitalt, dels tjänsternas kvalitet. Arbetet med 
att utprova relevanta och tillförlitliga mätmetoder pågår. Myndigheten konstaterar 
att antalet bilder tillgängliga för forskning via Internet har ökat i snabb takt. Ett 
prio riterat mål under nästa verksamhetsår är att utveckla en digitaliseringsstrategi 
för Riksarkivet.

öka kännedomen om arkiv
Processområdet är indelat i Förmedling och kommunikation, Främjande av läran
de om och genom arkiv samt Metodutveckling och kunskapsspridning.

Processteamets arbete har under hösten inriktats på uppföljning av tidigare in
lett förmedlingsarbete samt på planering av kommande verksamhet inom process
området genom möten och kurser för aktiva inom processen. Särskild upp märk
sam het har ägnats Riksarkivets barn och ungdomsstrategi samt planerings och 
utvärderingsverktyget Generic Learning Outcomes (GLO). Processområdena Öka 
kännedomen om arkiv och Tillgängliggöra har som gemensamma uppdrag att un
der söka möjligheterna till samarbete med Wikimedia och att utarbeta beslutsun
derlag för Creative Commonslicensiering av bland annat foton vid publicering på 
internet.

Linjearbetet inom processområdet utförs av Nationella och Regionala divisionerna. 
Tabell 14 redovisar de viktigaste mätbara prestationerna inom processområdet 

under åren 2010–2012. Antalet unika besökare på Riksarkivets webbplatser har un
der treårsperioden ökat med mer än 25 procent. Totala antalet besök har också ökat, 
dock inte lika mycket. Antalet visningar för besökande grupper har ökat något.

tabell 14. Prestationer inom processområdet  
öka kännedomen om arkiv

2012 2011 2010

Besökare på RA:s webbplatser, antal unika  1 474 059      1 280 972      1 165 032     

Besökare på RA:s webbplatser, antal totalt  3 379 199      3 128 868      2 874 175     

Besökta webbsidor, antal totalt  695 887 027      702 704 446      603 098 339     

varav webbsidor som besökts från utlandet  40 497 077      86 269 639      31 758 655     

Visningar, antal grupper/tillfällen  1 294      1 229      1 066     



Årsredovisning 2012 för riksarkivet

29

Tabell 15 visar fördelningen av kostnader och intäkter på deluppgifter inom process
området.

tabell 15. fördelning av kostnader och intäkter på deluppgifter inom processområdet 
öka kännedomen om arkiv (i tkr)

2012 2011 2010

deluppgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter

Förmedla och  
kommunicera

5 007 139 5 043 316 4 779 143 

Främja lärande 6 768 150 6 084 104 6 023 582 

Övrigt inkl. hyror 1 851 68 1 585 150 1 586 114 

summa 13 626 356 12 712 569 12 388 839 

Förmedla, kommunicera och främja lärande

Den arkivpedagogiska verksamheten sker över hela landet i samverkan med andra 
ABMinstitutioner, med alla slags aktörer inom utbildningsväsendet samt med 
släkt och hembygdsforskare. De arkivvetenskapliga utbildningarna vid landets 
lärosäten stöds av Riksarkivet, vars medarbetare deltar som föreläsare och hand
ledare. Myndighetens avdelningar i hela landet tar emot arkivstudenter under  
deras praktik och examensarbetsperioder. Också från biblioteks och kon ser va
tors  utbildningar inom och utomlands har praktikanter tagits emot. 

Allmänt sett bedrivs arbetet för att öka kännedomen om arkiv genom visningar, 
utställningar, föreläsningar och evenemang. Riksarkivet har medverkat i lokala ar
rangemang inte bara i samband med Arkivens dag utan också vid exempelvis 
Vetenskapsfestivalen i Göteborg och lokala ”kulturnätter”. Myndigheten har som 
vanligt också deltagit i Bok & Bibliotek i Göteborg.

Riksarkivets avdelningar arbetar för att utöka kontakterna med skolans alla sta
dier. Visningar och workshops har hållits för lärare och elever. Viktiga i detta sam
manhang är också kontakterna med lärarutbildningarna, som bland annat skett 
genom att studenternas verksamhetsförlagda utbildning har ägt rum på landsarkiv. 
Introduktioner, visningar och föreläsningar har förekommit i stor omfattning.

Arbetet har också bedrivits gentemot släkt och hembygdsforskare samt pensio
närsgrupper av olika slag. Visningar är här den vanligaste arbetsformen.

Metodutveckling och kunskapsspridning

Riksarkivet samverkar med högskolor, länsstyrelser, regionförbund, länsbibliotek, 
länsmuseer och andra regionala aktörer för att stödja kulturell verksamhet i hela 
riket, bland annat genom utarbetande av regionala kulturarvsprogram. Nordiskt 
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centrum för kulturarvspedagogik (NCK), som under året arrangerat konferensen 
Gränsöverskridande kulturarvspedagogik, har hittills drivits som ett projekt av 
lands och föreningsarkiven i Östersund samt länsmuseet Jamtli. Det kommer att 
ombildas till ett nordiskbaltiskt aktiebolag. Arbetet på ett nordiskt universitets
läromedel i arkivförmedling har inletts.

Resultat inom processområdet

Måluppfyllelsen inom processområdet definieras av den publika kännedomen om 
Riksarkivet och landets arkivaliska kulturarv i stort. Planerings och utvärderings
verktyget GLO används för att utprova relevanta och tillförlitliga mätmetoder. 
Fullföljandet av Riksarkivets barn och ungdomsstrategi är ett viktigt mål för det 
fortsatta arbetet.

tillhandahålla arkiv
Processområdet är indelat i Tillhandahålla i forskarsal, Tillhandahålla på nätet, 
Till handahålla genom utlån och Besvara förfrågningar.

Processteamet har påbörjat arbetet med att införa effektivare och rationellare 
metoder för tillhandahållande av uppgifter inom hela myndigheten. Främst har  
arbetet inriktats på att ärendehandläggningen ska effektiviseras genom tydlig an
svarsfördelning och enhetliga rutiner. Viktiga områden att utveckla är det myn
dighetsgemensamma ärendehanteringssystemet, webbformulären för förfrågning
ar, betalningsrutinerna och forskarsalsmiljöerna. Arbetet med processen Tillhan
dahålla genom utlån har vilat.

Linjearbetet inom processområdet utförs av Nationella och Regionala divisionerna.
I tabell 16 redovisas de viktigaste mätbara prestationerna inom processområdet 

under åren 2010–2012. Tendensen förefaller vara att såväl antalet forskarbesök som 
antalet framtagna volymer sjunker. Nedgången är större för antalet besök än för 
antalet volymer som tas fram vid besöken. Förklaringen ligger sannolikt i att mån
ga forskare nu ägnar sina besök åt att fotografera arkivhandlingarna, snarare än åt 
att studera dem, och därför hinner med fler volymer än förut vid varje besök. Det 
egentliga studiet av handlingarna äger sedan rum någon annanstans än på arkivin
stitutionen. Även antalet skriftliga förfrågningar går ner. Allt detta skulle kunna 
ses som en naturlig följd av att en ökande mängd arkivhandlingar finns tillgängli
ga på Riksarkivets webbplatser, däribland de mest efterfrågade. Utvecklingen är 
emellertid inte linjär. Exempelvis var antalet förfrågningar högre 2012 än 2010. 



Årsredovisning 2012 för riksarkivet

31

tabell 16. Prestationer inom processområdet 
tillhandahålla arkiv

2012 2011 2010

Forskarbesök, antal  55 960      52 934      61 892     

Framtagna volymer, antal  154 319      163 778      164 094     

ADB-upptagningar:  antal utlånade enheter  368      252      989     

                                         antal låneärenden  25      39      46     

Externa utlån, antal volymer  2 072      1 739      2 654     

Externa inlån, antal volymer  117      136      346     

Besvarande av skriftliga förfrågningar, 
antal ärenden exklusive folkbokföringsärenden  126 022      135 479      123 547     

Folkbokföringsärenden, antal  28 365      27 671      29 007     

Tabell 17 visar fördelningen av kostnader och intäkter på deluppgifter inom process
området.

tabell 17. fördelning av kostnader och intäkter på deluppgifter inom processområdet 
tillhandahålla arkiv (i tkr)

2012 2011 2010

deluppgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter

Forskarsal 32 725 123 33 222 104 32 236 139 

Besvara  
förfrågningar

59 167 8 157 57 397 8 604 54 435 7 245 

Övrigt inkl hyror 49 453 1 615 47 824 3 465 46 257 2 783 

Avgiftsbelagd 
verksamhet  
med full kostnads- 
täckning

12 030 15 626 12 776 14 915 12 314 13 033 

summa 153 375 25 521 151 219 27 088 145 242 23 201 

Tillhandahålla i forskarsal

Den fortlöpande utvecklingen av expeditionsmiljöerna går i riktning mot att över
flödiga forskarplatser och manuella register tas bort för att bereda utrymme åt 
besöksgrupper och utställningar. Fler datorer ställs till forskarnas förfogande och 
nya datoriserade register görs tillgängliga. 
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Besvara förfrågningar och tillhandahålla på nätet

Hanteringen av forskarförfrågningar påverkas starkt av att Riksarkivet under de 
senaste årtiondena tagit emot en mängd myndighetshandlingar från det sena 1900 
talet och det tidiga 2000talet. Uppgifter ur dessa efterfrågas inte bara i forsknings
syfte utan i stor utsträckning för användning i administrativa eller rättsliga sam
manhang, ibland av myndigheterna själva men i stor utsträckning av allmänheten. 

Nya informationstexter har lagts ut på Riksarkivets hemsida. Sammanlagt 
finns 16 webbformulär på hemsidan, varav sex har publicerats under året. Dessa är 
avsedda för förfrågningar om exempelvis skolbetyg eller bodelningar/äktenskaps
förord. Webbformulären har visat sig vara ett utmärkt redskap för att rationalisera 
ärendehanteringen. En arbetsgrupp har under året lagt fram ett förslag till helt 
digi tal ären dehantering, något som dock förutsätter kostsamma investeringar. 

Resultat inom processområdet

Måluppfyllelsen inom processområdet definieras i princip av kvaliteten på de 
tjäns  ter som Riksarkivet erbjuder brukarna. Kvaliteten bestäms i sin tur av hur väl 
myndigheten utvecklat sina rutiner för tillhandahållande. Av stor betydelse är ut
vecklingen av nya webbformulär för förfrågningar, som under året har gett goda 
re sul tat. Processområdet Tillhandahålla arkiv är prioriterat under kommande 
verksamhets år. En viktig del av processarbetet är utprovningen av relevanta och 
tillförlitliga mätmetoder.

Övriga verksamheter
Riksarkivet ska enligt sin instruktion ge ut Svenskt biografiskt lexikon och Svenskt 
diplomatarium samt verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan 
med andra, exempelvis universitet och högskolor. Myndigheten har också hand om 
staten heraldiska verksamhet och ska verka för att bestämmelser om Sveriges flagga 
följs. Enligt regeringens beslut drivs Samordningssekreteriatet för digitalisering, 
digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet (Digisam) under perioden 
2011–2015 av Riksarkivet.

Tabell 18 visar fördelningen av kostnader och intäkter på deluppgifter inom om
rådet Övriga verksamheter. Utöver de verksamheter som nämnts ovan redovisas 
kost na der och intäkter för externfinansierade projekt vid myndigheten, som det 
till diplo matariet knutna Det medeltida Sverige.
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tabell 18. fördelning av kostnader och intäkter på deluppgifter inom området 
övriga verksamheter (i tkr)

2012 2011 2010

deluppgifter Kostnader
Intäkter av 

avgifter
Kostnader

Intäkter av 
avgifter

Kostnader
Intäkter av 

avgifter

Svenskt biografiskt 
lexikon

5 134 516 6 844 1 135 6 828 714 

Svenskt  
diplomatarium

6 206 77 6 807 0 7 647 0 

Heraldik 670 0 771 0 401 0 

Digisam 4 050 637 259 2 517 0 0 

Externfinansierade 
projekt

7 190 309 3 468 0 3 190 48 

Avgiftsbelagd 
verksamhet med
full kostnads- 
täckning (Heraldik)

439 97 144 90 131 162 

summa 23 688 1 636 18 292 3 741 18 196 924 

vetenskaplig utgivning och samverkan 
Riksarkivets vetenskapliga utgivning bedrivs främst genom enheterna Svenskt bio
grafiskt lexikon och Svenskt diplomatarium. Till den senare är projektet Det medel
tida Sverige knutet. I serien Skrifter utgivna av Riksarkivet publiceras arkivguider 
på vetenskaplig grund men också annan kvalificerad facklitteratur inom myndig
hetens ansvarsområde. Under året har utkommit nionde och sista delen av Riks arki-
vets beståndsöversikt, vars första del publicerades 1993, samt den arkivvetenskapliga 
antologin Det globala minnet : Nedslag i den internationella arkiv historien.

Det finns inom myndigheten även andra skriftserier med vetenskapligt eller 
populärvetenskapligt innehåll, däribland Riksarkivets årsbok och landsarkivens 
publikationer. I avsikt att samordna utgivningen och säkra dess kvalitet på lång 
sikt har under året tillsatts ett redaktionsråd, som i första hand ska arbeta med se
rierna Skrifter utgivna av Riksarkivet, Meddelanden från Krigsarkivet och EBnytt. 
I redaktionsrådet ingår myndighetens vetenskaplige samordnare.

Svenskt biografiskt lexikon har under året publicerats som databas på internet. 
Tjänsten är gratis och mottagandet har varit gott. En fortlöpande stegring av anta
let besökare har noterats, med ca 700–1100 unika dagliga användare vid årets slut. 
Den reguljära utgivningen har fortsatt med ett häfte. Arbetet med Svenskt diploma-
tarium 1379 har under året fortgått med sikte på utgivning 2013. En arkivguide till 
kartmaterial i Riksarkivets stockholmsavdelningar har under hösten färdigställts 
för tryckning i början av 2013. Flera guider är under utarbetande.
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Sedan huvudmannaskapet för det historisktopografiska uppslagsverket Det me
deltida Sverige övertagits från Riksantikvarieämbetet har redaktionen under året 
inlett arbetet med tre volymer som beräknas utkomma 2014. Projektet bekostas av 
Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond. Projektet Yng re 
geo metriska kartor har under året fått fortsatt finansiering genom Riksbank ens 
Jubi leumsfond.

Landsarkiven samverkar i stor utsträckning med regionernas universitet och 
högskolor. Framförallt sker detta, som ovan omtalats, i utbildningssammanhang. 
En annan form av samarbete är samarrangerade konferenser och seminarier.

Myndigheten har löpande kontakter med såväl svenska som internationella 
fors kare, oftast i samband med besvarande av inkomna frågor men också vid besök. 
Redaktionen för Svenskt diplomatarium har tagit emot praktikanter från presti ge
utbildningarna vid Institut national du patrimoine och Ecole nationale des chartes, 
bägge i Paris, och deltagit i de internationella projekten MENOTA och ADEEL. 
Genom diplomatariet är Riksarkivet representerat i Internationella diplomatik
kommissionen och i EUprojektet COST Action IS1005 Medieval Cultures and 
Technological Resources. Myndigheten är nationell samordnare för projektet. 
Diplo matariet arrangerade i maj det andra nordiska diplomatariemötet.

För att stimulera utbytet med forskarsamhället har under året sex forskarsemi
narier ordnats i Marieberg, vilka vänt sig både till akademiska forskare och till Riks
arkivets personal. 

Riksarkivets bedömning är att myndighetens vetenskapliga utgivning håller 
hög klass. Den utgör grunden för det förtroende som visats myndigheten av fors k
ningsfinansiärerna. Avsikten är att den livskraftiga humanistiska forskningsmiljö 
som sedan länge finns inom myndigheten ska utvecklas genom fortsatt sektorsrele
vant forskningssamverkan.

heraldisk verksamhet
Riksarkivets heraldiska enhet handlägger frågor om statens och myndigheternas 
symboler samt Sveriges flagga. Flera principiellt viktiga ärenden rörande statssym
boler har under året behandlats av Heraldiska nämnden. Informationen på Riks
arkivets hemsida kring användningen av statssymbolerna har utvecklats. De nord
iska riksarkivens jämförelse av regelverk, organisation och arbetsformer för den 
statliga heraldiska verksamheten avrapporterades vid de nordiska arkivdagarna i 
Tavastehus 2012. Statsheraldikern har också medverkat vid XXX:e internationella 
kongressen för genealogiska och heraldiska vetenskaper i Maastricht samt  yttrat 
sig i ett flertal ärenden rörande kommunala vapen och symboler.

Riksarkivet bedömer att den heraldiska verksamheten under året gjort väsent
liga insatser för att förbättra kvaliteten på statsmyndigheternas symboler.
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digisam 
Under år 2012 har Digisam fortsatt arbetet med att etablera verksamheten som en 
bred plattform för digitaliseringsfrågor. Fokus har legat på de medverkande myndig
heterna och institutionerna, men samtal har förts med ett stort antal regionala och 
kommunala kulturarvsinstitutioner samt andra aktörer som på olika sätt påverkar 
och påverkas av Digisams uppdrag. En kommunikativ plattform har byggts upp i en 
första etapp för att kommunicera omvärldsbevakning, råd och rekommendationer. 

Digisam har under året deltagit som talare i ett flertal nationella och internatio
nella konferenser och seminarier. Nämnas kan bl.a. UNESCOkonferensen Mem
ory in the Digitized World i Vancouver, EUROMED 2012 på Cypern, CIDOC 2012 
i Helsingfors, ABMkonferensen i Härnösand samt Tryly Digital och det digitala 
universitetsbiblioteket i Stockholm.

Utöver det myndighets och institutionsinriktade arbetet har ett särskilt fokus 
under året legat på frågor om infrastruktur, bevarande, upphovsrätt, auktoriteter, 
öppna data och semantisk webb. En övergripande arbetsgrupp för gemensamma 
infrastrukturella frågor har initierats. Förberedelser har gjorts för att starta en 
förstudie kring kulturarvsinstitutionernas behov av och förutsättningar för att 
långsiktigt bevara den digitala information som de förvaltar. 

Myndighets- och institutionsplaner för digitalisering

Under första halvåret har bilaterala dialogmöten genomförts med de medverkan
de myndigheterna och institutionerna för att fördjupa diskussionen om uppdrag, 
behov och samverkan. Resultaten av mötena sammanfattades och presenterades i 
september på ett seminarium där representanter från 22 av de totalt 24 medverkan
de myndigheterna och institutionerna deltog. Digisam erbjöd sig att driva och 
samordna arbetet med de planer för den egna digitaliseringsverksamheten som 
samtliga myndigheter och institutioner har i uppdrag av regeringen att utarbeta. 
En arbetsgrupp har tillsatts med uppdraget att utarbeta ett förslag till mall för 
planerna. Förslaget kommer att presenteras i början av år 2013. Generellt kan fram
hållas att mötena med de medverkande myndigheterna och institutionerna har  
resulterat i en bred och mångfasetterad plattform för fortsatt samverkan.

EU-samverkan

Chefen för Digisam är svensk representant i Member States Expert Group on Digi
tisation (MSEG) och har under året deltagit i gruppens möten. Digisam är också 
medlem i the Europeana Network och har under året deltagit i möten och arbets
grupper av relevans för sekretariatets uppdrag. 

Enligt beslut av styrgruppen intar Digisam en samlande roll när det gäller EU
projekt som bedöms som intressanta för sekretariatet och de medverkande myndig
heterna och institutionerna. I samband med konferenser, seminarier och andra 
sammanhang har ett flertal möten hållits tillsammans med olika partners, i plane
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rade och tidigare etablerade konsortier, där möjliga projekt diskuterats och plane
rats. Målet är att öka de svenska kulturarvsmyndigheternas deltagande i relevanta 
EUprojekt. Särskilt kan under året projektet ATHENAPlus nämnas. Projektet har 
förts fram till slutförhandling med Digisam som en partner i samverkan med 
Natio nalmuseum samt Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen 
Hallwylska museet. Tillsammans med Riksarkivet deltar Digisam också som part
ner i EUprojekten Linked Heritage och Digital Cultural Heritage – Road Map for 
Preservation.

Nordisk samverkan

Digisam har tagit initiativ till att arrangera en konferens med digitaliseringstema 
i samband med det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Med an
ledning av detta har Digisam samlat representanter från de nordiska länderna i ett 
möte för att diskutera konferensens upplägg och hur den ska kunna bli en start
punkt för ett nordiskt nätverk för frågor om digitalisering av kulturarvet. Intresset 
var stort och nätverket beskrevs som ett sätt att samverka kring gemensamma 
frågor i det digitala kulturarvet samt, genom att stärka det nordiska samarbetet,  
bidra till att stärka det europeiska samverkansarbetet i bland annat Europeana
relaterade frågor. 

Samverkan med KTH

Digisams samverkan med Kungliga Tekniska högskolan (KTH) har som långsik
tigt mål att tillföra teknisk spetskompetens i arbetet med att nå målen för den av 
regeringen beslutade strategin Digit@lt Kulturarv. Under rubriken ”Nya innova
tiva former för användning av digitaliserat material i undervisningen” har Riks
arkivet, Riksantikvarieämbetet, Kungliga biblioteket samt Centralmuseernas sa
marbetsråd och KTH undertecknat en avsiktsförklaring med målet att, i bred 
samverkan mellan skola och ABMinstitutioner, utveckla teknik och metoder för 
att utnyttja den växande mängden digital kulturarvsinformation i undervisning 
på alla nivåer. Samverkansprojektet följer de sammanlänkade huvudspåren

 ■ infrastruktur för öppna semantiska informationsresurser
 ■ teknisk utveckling och verktyg för att öppna upp, semantifiera och länka 

samman informationen med infrastruktur och användning
 ■ forskning och metodutveckling av verktyg och processer för teknikförstärkt 

lärande.

Två ansökningar om projektmedel som gjorts inom ramen för samverkan har re
sulterat i positiva beslut. Detta gäller dels en ansökan till Vinnova för projektet 
DISKA, inom vilket Digisam och KTH kommer att som öppen länkad data tillgäng
liggöra auktoritetsdata som förvaltas på de samverkande myndigheterna och in
stitutionerna, dels en ansökan till Riksantikvarieämbetet om ett FoUprojekt med 
namnet Nya samverkansformer i det digitala lärandelandskapet. Sistnämnda pro
jekt kommer KTH att leda i samverkan med Digisam.
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Övriga kontakter och samverkan

Under året har ett stort antal kontakter och möten ägt rum med kulturarvsområdet 
i stort samt representanter för verksamheter, områden och aktörer utanför kultur
arvsområdet men med tydliga beröringspunkter med frågorna om digitalt kultur
arv. Särskilt kan nämnas Sveriges Hembygdsförbund, Riksförbundet Sveriges mu
seer, Sveriges släktforskarförbund, Wikimedia Sverige, .SE samt representanter för 
kulturella och kreativa näringar. Genom att delta i konferenser, seminarier och 
mö ten med arbetsgrupper som representerar samverkande organisationer har Digi
sam strävat efter att nå så många som möjligt på ett effektivt sätt.

Stödprocesser
Processområdet är indelat i Juridik, Ekonomi, Upphandling/inköp, Personal, Lön, 
Diarieföring/registrering, Myndighetsarkiv, Lokaler, ITdrift, Telefonväxel samt 
Information och kommunikation. 

Processtyrning liksom linjearbete inom processområdet utförs av Divisionen 
för verksamhetsstöd och Administrativa divisionen. Linjearbete utförs också av 
Regionala divisionen.

Under 2012 har beslut fattats att centralisera Riksarkivets rese och löneadmi
ni st  ration. Löneadministrationen förläggs till Stockholm och Ramsele medan rese
administrationen koncentreras till Ramsele. Förändringen har genomförts stegvis 
under hösten och slutfördes vid årsskiftet. Två projekt har initierats under året i 
syfte att, enligt regeringens beslut, införa ebeställningar. Utformandet av en pro
cess för inköp och upphandling samt en myndighetsövergripande be stäl lar organi
sation har påbörjats. Enligt plan ska ebeställningar vara införda vid utgången av 
2013. För att anpassa den ekonomiska planeringen och uppfölj ningen till den föränd
rade organisationen har ett nytt företag i införts i Agresso. En centralisering till 
Stockholm av fakturering gällande arkivleveranser har påbörjats under året och 
kommer att slutföras under 2013. 

I samband med omorganisationen har kommunikationsverksamhetens strate
giska roll tydliggjorts, med ansvar för utvecklingen och förvaltningen av bilden av 
Riksarkivet samt kanalerna och de strategiska dokument som styr myndighetens 
kommunikationsinsatser. Detta kompletteras med operativt stöd och rådgivning 
i strategiskt viktiga informationsfrågor. Ett arbete har påbörjats under året med att 
utveckla mallar i syfte att förenkla användandet av myndighetens grafiska profil. 

En ny ITstrategi är under utarbetande och kommer att införas våren 2013. Un
der verksamhetsåret har arbetet med att utveckla en enhetlig teknisk infrastruktur 
främst inriktats på att förbättra kommunikationerna i samband med att Riksarkiv
ets verksamhetsställen efterhand ansluts till SUNET. En grön ITrevision har ge
nomförts, med hjälp av ett konsultföretag, i enlighet med regeringens rekommen
dationer i IT för en grönare förvaltning – agenda för IT för miljön 2010–2015. 
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Sedan LISarbetet utretts har Riksarkivet fattat beslut om en ny informationssäker
hetspolicy, nya riktlinjer för datoranvändningen och en ny informationssäkerhets
instruktion för förvaltning av ITmiljön. Med utgångspunkt i myndighetens nya 
säkerhetsorganisation har en gemensam krisövning genomförts med myndighe
tens högre chefer och säkerhetsansvariga.

Engagemang, uppriktighet, omtanke och tydlighet är värdeord som bör styra 
myndighetens förhållningssätt mot såväl användare och kunder som kolleger och 
medarbetare. Genom systematiskt arbetsmiljöarbete, medarbetarsamtal och lö
pande möten läggs grunden för ett gott medarbetarskap och arbetsplatser fria från 
mobbning, trakasserier och kränkande särbehandling. Centrala samverkansgrup
pen och Partsrådet har under året besökt arbetsplatserna för att diskutera samver
kan i den nya organisationen. Delar av personalen har deltagit i KRUS webbasera de 
utbildningar.

För att minska belastningen på miljön införs i ökande utsträckning resfria 
möten genom användning av Adobe Connect, Skype eller traditionell telefoni. Riks
arkivet arbetar systematiskt för att spara energi, minska koldioxidutsläppen, få 
bort miljöfarliga ämnen, återvinna matavfall och effektivisera resursutnyttjandet. 

Ett omfattande arbete bedrivs för att förbättra Riksarkivets lokalsituation. 
Lands arkivet i Göteborg har flyttat in i ett nytt kontorshus, som bland annat rym
mer en konferensanläggning med hörsal. Samtidigt har försöken intensifierats att 
ersätta depån på Polstjärnegatan med andra förvaringsutrymmen. I anslutning till 
landsarkivets i Lund nybyggda lokaler i Arkivcentrum Syd har en modern forskarsal 
med hörsal och konferensrum tagits i drift. Lokalerna används gemensamt av lands
  arkivet och övriga institutioner inom Arkivcentrum. Flyttningen från lands ar ki
vets gamla lokaler på Arkivgatan har försenats på grund av att upphandlingen av hyl
lor överklagades. Sedan hyllorna vid årets slut kunnat färdigställas började ar kiv 
handlingarna flyttas från de gamla lokalerna till de nya. Samtidigt inleddes över
flyttningen av den del av personalen som inte tidigare förts över till Arkivcentrum.

Inom projektet Riksarkivets lokaler i Stockholm utarbetas ett lokalprogram 
som ska föreligga våren 2013. Inriktningen är att Krigsarkivets lokaler på Gärdet 
ska lämnas och hela Riksarkivets verksamhet i huvudstadsområdet förläggas till 
Marieberg och Arninge. Bristen på hyllutrymme vid flera verksamhetsställen över 
hela landet har föranlett tillsättningen av en utredning om principerna för fördel
ning av olika slags arkiv på depåerna.

Som ovan nämnts har den externa webbplatsen utvecklats bland annat genom 
lanseringen av nya NAD. En ehandelstjänst har skapats men är vilande i avvaktan 
på SNWprojektets integrering av svar.ra.se och riksarkivet.se. Lanseringen av en 
helt ny webbplats beräknas äga rum våren 2013. Intranätet utvecklas fortlöpande 
mot bakgrund av den nya organisationens behov. Riksarkivets deltagande i sociala 
medier sker via Facebook, Flickr och Digisams blogg. Myndigheten är också repre
senterad på Riksantikvarieämbetets sida Platsr och filmkanalen Vimeo. En intern 
utvärdering har föreslagit åtgärder i syfte att ytterligare utveckla Riksarkivets del
tagande i sociala medier.
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Resultat inom processområdet

Måluppfyllelsen inom processområdet definieras i princip av kvaliteten och kost
nadseffektiviteten på de tjänster som stödprocesserna tillhandahåller åt kärn
verksamheten. Arbetet med att utprova relevanta och tillförlitliga mätmetoder 
pågår. Av stor betydelse under året har varit förbättringsarbetet inom ekonomi
hanteringen och ITdriften. Ett prioriterat område under nästa verksamhetsår är 
myndighetens långsiktiga lokalförsörjning.

Avgiftsbelagd verksamhet
Riksarkivet har enligt regleringsbrevet krav på redovisning av avgiftsbelagd 
verksamhet. Redovisningen omfattar dels ett antal verksamhetsområden med krav 
på full kostnadstäckning och dels övrig avgiftsbelagd verksamhet. Redovisning ska 
ske enligt den uppställning som framgår av regleringsbrevet. Under detta avsnitt  
re do visas utöver tabellerna endast vissa kommentarer till det ekonomiska utfallet. 
Det verksamhetsmässiga utfallet redovisas under respektive processområde.

avgiftsbelagd verksamhet med  
full kostnadstäckning

tabell 19. avgiftsbelagd verksamhet med full kostnadstäckning (i tkr)

Verksamhet
Ö/U-skott
tom 2010

Ö/-Uskott
2011

Intäkter
 2012

Kostnader
2012

Utfall
2012

Ack över-/
underskott
2012-12-31

Digitalt till- 
gängliggörande  
vid SVAR

-10 451 2 452 13 128 9 632 3 496 -4 503

Digitaliserings- 
tjänster vid MKC

440 697 12 182 10 171 2 011 3 148

Heraldisk upp-
dragsverksamhet

29 -62 77 66 11 -22

Stöd till arkivbildare 573 363 832 801 31 967

Övrig uppdrags-
verksamhet

-926 423 8 211 7 092 1 119 616

summa -10 336 3 872 34 390 27 722 6 668 204

Sammantaget för samtliga verksamhetsområden visar utfallet ett överskott om  
6 668 tkr. När det gäller de olika verksamhetsområdena visar Digitalt till gäng lig
görande vid SVAR på ett stort överskott som innebär att det ackumulerade under
skottet minskar med 3 496 tkr. Förklaringen är att uppbyggnaden av SVARs fors
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karsal för digitalt tillgängliggörande under flera år genererade stora kostnader. Det 
ledde till ett stort underskott som nu avarbetas när intäkterna per år är större än 
kostnaderna. Digitaliseringstjänsterna vid MKC visar också ett överskott. Detta 
innebär att det tidigare ackumulerade överskottet utökas. För området Stöd till 
arkivbildare (som bl.a. omfattar bokbinderiuppdrag samt ordnande och förtecknan
deuppdrag till statliga myndigheter) är intäkterna betydligt större än kostnaderna. 
Den huvud sakliga anledningen är att kostnaderna inte hunnit upparbetas för upp
drag som betalats i anslutning till överlämnande av arkivmaterial till Riks arkivet.

övrig avgiftsbelagd verksamhet 
För övrig avgiftsbelagd verksamhet ska enligt regleringsbrevet endast de samman
lagda intäkterna redovisas.

De sammanlagda intäkterna uppgår till 51 691 tkr. 
De största intäkterna är avgifter för mottagande, bevarande och vård av 

arkivhandlingar i första hand från statliga myndigheter (ca 22 000 tkr). Eftersom 
det tidigare systemet med anslagsöverföring numera endast fungerar i mycket be
gränsad omfattning, beräknas dessa årliga intäkter även fortsättningsvis ligga på 
en hög nivå. 

I de sammanlagda intäkterna ingår också avgiftsintäkter enligt 4 § avgiftsförord
ningen och utredningsuppdrag som går utöver serviceskyldigheten enligt förvalt
ningslagen (ersättning för svar på forskarförfrågningar).

Kompetensförsörjning
Verksamhetens behov av utveckling styr kompetensförsörjningen. I det pågående 
arbetet med att införa nya arbetssätt samt forma och bemanna den nya organisa
tionen har en stor satsning genomförts med processutbildning på olika nivåer, i 
första hand för chefer, processansvariga och processutvecklare men i en kortare 
version för samtliga medarbetare.  

Med den arbetsgivarepolitiska strategin som grund har ett systematiskt åter
kommande utvecklingsprogram för chefer om arbetsgivarfrågor och det individu
ella ledarskapet utformats. Det inleds 2013 med utbildning i lönesättande samtal.  

I syfte att utveckla samverkansformerna för en bra dialog och delaktighet har vi 
parts gemensamt och med medverkan från Rådet för partsgemensamt stöd inom 
det statliga avtalsområdet (Partsrådet) genomfört workshops kring samverkans
frågorna vid samtliga arbetsplatser. Vi har också medverkat partsgemensamt i nät
verk tillsammans med andra myndigheter kring samverkan. 

För att stärka Riksarkivets beredskap och kompetens i projektarbete, i första 
hand på myndighetsövergripande nivå, kommer en kvalificerad projektledarut
bildning att genomföras i början av 2013. Deltagarna har tagits ut efter ansöknings
förfarande.
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Finansiell redovisning

Kommentarer till det ekonomiska utfallet
Det ekonomiska resultatet vad gäller anslagsredovisningen är negativt med ett ut
gående anslagssparande om 2 235 tkr på förvaltningsanslaget vilket är en minsk
ning i förhållande till 2011. Anslagssparandet är ett bättre resultat än vad Riks
arkivet prognostiserat under 2012. 

Den huvudsakliga förklaringen är ökade lokalkostnader jämfört med 2011 
vilket beror på att Riksarkivet under 2012  tagit i anspråk nya lokaler i Göteborg och 
Lund. En av myndighetens huvuduppgifter är att ta emot arkivmaterial från stat
liga myndigheter mot ersättning. I verksamhetens natur ligger därför ett återkom
mande behov av nya eller utökade lokaler. När nya arkivlokaler tas i anspråk upp
kommer flera nya kostnader som först efter några år kan täckas genom intäkter av 
leveranser. De initiala kostnaderna är – utöver hyra för den nya lokalen – även hyra 
för en tidigare arkivlokal som lämnas genom att det tar lång tid att flytta arkivma
terial, avskrivningar för inredning, samt naturligtvis stora flyttkostnader. Det upp
kommer alltså dels kostnader av engångskaraktär, dels långsiktiga kostnader för 
hyra och inredning. Det som framförallt skiljer verksamheten vid Riksarkivet från 
andra myndigheter vid byte av lokaler är att omflyttningen av stora mängder arkiv
material är väldigt tidskrävande. Att flytta åtskilliga tusen hyllmeter material  
innebär ofta flera månaders arbete. Även installation av hyllor i stora nya arkiv
lokaler tar tar lång tid, en till tre månader beroende på lokalens storlek. Samman
taget innebär det dubbla hyror och att stora engångskostnader uppstår. Även intäk
terna har minskat jämfört med 2011. 

Forskningsanslaget uppvisar ett mindre anslagssparande om 181 tkr. 
Det ekonomiska utfallet för de avgiftsbelagda verksamheterna kommenteras 

under ett särskilt avsnitt.

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsre
dovisning och budgetunderlag. Riksarkivets redovisning följer god redovis
ningssed. En beloppsgräns om 50 tkr tillämpas på periodavgränsningsposter. Som 
trans fereringar redovisas bidragen till enskilda arkiv under förvaltningsanslaget 
och bidragsanslaget.

Större förskottsbetalningar för leveranser från upphörda myndigheter, från 
myndigheter som genomfört större omorganisationer/där verksamheter överförts 
till annan myndighet eller i övrigt har periodiserats med utgångspunkt från fak
tiskt upparbetade kostnader 2012 samt en prognos för kommande år.

Belopp anges i tkr om inte annat anges.
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Värderingsprinciper
värdering av anläggningstillgångar

Tillgångar för stadigvarande bruk med ett anskaffningsvärde om minst 20 tkr och 
beräknad ekonomisk livslängd om minst tre år eller längre definieras som anlägg
ningstillgång. Anläggningstillgångar bestående av förbättringsutgifter på annans 
fastighet tas bara upp som anläggningstillgång om de överstiger 100 tkr. Förbätt
ringsutgifter under 100 tkr kostnadsbokförs direkt. Utgifter för egenutvecklade IT
system och köpta program och licenser tas upp som en immateriell anläggnings
tillgång om utgiften överstiger 500 tkr. Anläggningstillgångarna skrivs av linjärt 
över den bedömda ekonomiska livslängden. Kulturtillgångar ska redovisas enligt 
samma regler som andra tillgångar utom att de varken ska skrivas av eller låne  
fi nan sieras. Beträffande nyanskaffningar har Riksarkivet fastställt ett lägsta värde 
om 100 tkr för redovisning som kulturtillgång.

Immateriella tillgångar

Egenutvecklade ITsystem och köpta program och licenser (rättigheter)            5 år

Materiella tillgångar

Hyllinredning till arkiv, förbättringsutgifter på arkivlokaler                               15 år
Möbler, inredning, förbättringsutgifter på övriga lokaler  
     och övrig utrustning  

 10 år

Teknisk utrustning                                                                                                      5 år
Datautrustning                                                                                                           3 år
Kulturtillgång                                                                                                                        ej avskrivning

värdering av fordringar och skulder
Fordringar har tagits upp till det belopp som efter individuell prövning beräknas 
bli betalt. I de fall faktura eller motsvarande inkommit efter fastställd brytdag eller 
när fordrings eller skuldbeloppet inte är exakt känt när bokslut upprättas, redovi
sas beloppen som periodavgränsningsposter. Övriga händelser tas upp som for
dringar respektive skulder. 
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varulager
Enligt 5 kap. 8 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag ska omsätt
ningstillgångar tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet 
på balansdagen. Riksarkivet har valt att inte redovisa några omsättningstillgångar. 
Skälet är i första hand att det verkliga värdet bedömts vara så lågt att det inte moti
verar en varulagervärdering.

Övrigt
särskilt räntekonto

Enligt regleringsbrevet får Riksarkivet fondera ersättningar för arkivleveranser 
från affärsverk, myndigheter som upphört eller där det av andra skäl är lämpligt 
med engångsersättning, bolagiserade myndigheter och verk samt andra verksam
heter som inte är anslagsfinansierade. Avkastningen, sedan en viss del avsatts för 
värdesäkring, ska användas för kostnader som uppstår till följd av leveranserna. 
Värdesäkring görs med 20 % av avkastningen som bokförs i balansräkningen som 
en särskild ersättning under myndighetskapitalet.

sponsormedel
Riksarkivet har inte tagit emot sponsormedel under 2012.
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Resultaträkning 

tabell 20.

Belopp i tkr not utfall 2012 utfall 2011

verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag   1 356 510 344 047
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 86 120 95 243
Intäkter av bidrag 3 34 152 26 434
Finansiella intäkter 4 1 762 2 118
summa 478 544 467 842

verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 5 -263 426 -265 219
Kostnader för lokaler 6 -118 550 -110 599
Övriga driftkostnader 7 -63 669 -61 318
Finansiella kostnader 8 -1 395 -1 780
Avskrivningar och nedskrivningar -24 836 -25 054
summa -471 876 -463 970

verksamhetsutfall 6 668 3 872

transfereringar
Medel som erhållits från statsbudgeten för
finansiering av bidrag 1 11 005 16 074
Medel från övriga institutioner 0 272
Lämnade bidrag 9 -11 005 -16 346
saldo 0 0

Årets kapitalförändring 10 6 668 3 872
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tabell 21.

Belopp i tkr not 2012-12-31 2011-12-31

tillgÅngar

immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utveckling 11 17 578 15 917
summa immateriella tillgångar 17 578 15 917

materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet 12 10 502 12 949
Maskiner, inventarier, installationer mm 13 89 842 72 563
Kulturtillgångar 14 25 235 25 012
summa materiella tillgångar 125 579 110 524

fordringar
Kundfordringar 4 542 6 104
Fordringar hos andra myndigheter 15 19 412 17 885
Övriga fordringar 133 193
summa fordringar 24 087 24 182

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader 16 27 305 27 109
Upplupna bidragsintäkter 17 12 431 4 051
Övriga upplupna intäkter 0 150
summa periodavgränsningsposter 39 736 31 310

avräkning med statsverket 18 10 993 2 235
kassa och bank
Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 19 62 908 62 587
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 19 0 6 414
Kassa, plusgiro och bank 20 26 27
summa kassa och bank 62 934 69 028

summa tillgÅngar 280 908 253 196

kaPital oCH skulder

myndighetskapital
Statskapital 21 235 12
Balanserad kapitalförändring 22 80 847 76 791
Kapitalförändring enl resultaträkningen 6 668 3 872
summa myndighetskapital 87 750 80 675

avsättningar 
Avsättningar för pensioner och andra  
förpliktelser 23 1 517 2 184
summa avsättningar 1 517 2 184

skulder mm
Lån i Riksgäldskontoret 24 93 372 94 450
Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 25 31 268 0
Skulder till andra myndigheter 26 7 070 9 587
Leverantörsskulder 27 4 662 9 807
Övriga skulder 28 3 984 4 039
Förskott från uppdragsgivare och kunder 1 0
summa skulder mm 140 357 117 882

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader 29 24 573 21 843
Oförbrukade bidrag 30 11 042 10 893
Övriga förutbetalda intäkter 31 15 669 19 719
summa periodavgränsningsposter 51 284 52 455

summa kaPital oCH skulder 280 908 253 196

ansvarsförbindelser: inga inga

Balansräkning
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Anslagsredovisning
tabell 22.

anslag

ingående
överförings-

belopp

Årets till- 
delning

enligt regle- 
ringsbrev

totalt
disponibelt

belopp utgifter

utgående 
överförings-

belopp not

ramanslag
uo 17   06:1 ap 1
Riksarkivet 8 494 346 188 354 682 356 917 -2 235 32

ramanslag
uo 17   01:6 ap 5 0 2 564 2 564 2 564 0 33
Bidrag till 
regional arkiv-
verksamhet 

ramanslag
uo 17   01:4 ap 9 207 10 005 10 212 10 031 181 34
Forsknings-  
och utvecklings-
insatser inom 
kulturområdet
Riksarkivet

summa 8 701 358 757 367 458 369 512 -2 055
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not 1 intäkter av anslag 2012 2011

Enligt resultaträkningen
Intäkter av anslag 356 510 344 047
Medel från statsbudgeten för finanisering av bidrag 11 005 16 074
Semesterlöneskuld 1 997 1 903
Övergångseffekt för Riksarkivet
Övergångseffekt för Svenskt biografiskt lexikon
summa 369 512 362 024

Enligt anslagsredovisningen
summa nettoutgifter 369 512 362 024

not 2  intäkter av avgifter och andra ersättningar 2012 2011

Intäkter enligt avgiftsförordningen 4 §1) 5 187 6 829
Intäkter med full kostnadstäckning 34 390 35 931

Övriga intäkter 2) 46 544 52 483

86 120 95 243

Minskningen beror till största delen på minskade intäkter för leveranser av arkiv och avgifter en-
ligt avgiftsförordningen 4§. 

1) Avser intäkter för kurser och konferenser, uthyrning av lokaler m.m. 
2) Avser leveransintäkter, intäkter för konsultverksamhet, ordnings- och förteckningsarbete, for-

skarförfrågningar, uthyrning och för sälj ning av mikrokort och mikrofilm, samt bokbinderi och 
konser ve ring m.m. 

not 3  intäkter av bidrag 2012 2011

Posten består av bidrag från
Inomstatliga finansiärer1) 27 843 21 910
Utomstatliga finansiärer 6 309 4 524

34 152 26 434
1) Den största inomstatliga finansiären är Arbetsförmedlingen, varifrån bidrag med 11 611 tkr  
(12 225 tkr) har bokförts.

Noter
Belopp i tkr om inget annat anges. Förgående års siffror inom parentes.
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not 4 finansiella intäkter 2012 2011

Ränteintäkter, räntekonto RGK. Förvaltningsanslag 956 1 217
Ränteintäkter, räntekonto RGK. Särskilda ersättningar 735 886
Övriga finansiella intäkter 70 15

1 762 2 118

Ränteintäkternas minskning beror på att räntenivån har sjunkit under året.

not 5  kostnader för personal 2012 2011

Lönekostnader (exkl. avgifter) 176 359 177 309
Arbetsgivaravgifter, premier, övriga avgifter   83 533 82 718
Övriga personalkostnader 3 534 5 192

263 426 265 219

Totalkostnader för personal har minskat med 1,1 % jämfört med före gå en de år. Förändringen  
hänförs till löneökningar samtidigt som antalet anställda har minskat.

Övriga poster som påverkat personalkostnaderna i jämförelse med år 2011 är bland annat  
för ändring av semesterlöneskuld, pensionskostnader, retroaktiva löner och immateriella anlägg-
ningstillgångar.

not 6  kostnader för lokaler 2012 2011

Hyror 108 975 102 129
Övriga lokalkostnader 9 575 8 470

118 550 110 599

Ökningen av lokalkostnader jämfört med 2011 beror på att under 2012 har vi tagit i anspråk nya 
lokaler i Göteborg och Lund.

not 7  övriga driftkostnader 2012 2011

Övriga driftkostnader 63 669 61 318

Förklaringen till ökningen jämfört med år 2011 är till största delen flyttkostnader och IT-re la te- 
rade kostnader i form av: Licensavtal, IT-konsulter och IT-Kommunikation.

not 8  finansiella kostnader 2012 2011

Räntekostnader för lån i RGK 1 359 1 755
Övriga finansiella kostnader 36 25

1 395 1 780

Räntekostnadernas minskning beror på att räntenivån har sjunkit under året.
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not 9  lämnade bidrag 2012 2011

Bidrag till enskilda arkiv 1) 8 441 8 444
Bidrag till regionala arkivinstitutioner 2) 2 564 7 630
Avser utbetalningar/transfereringar av bidrag till enskilda arkiv
Bidrag till Luleå Tekniska Högskola (EU-projekt Protage) 0 272

11 005 16 346
1) Omfattas av samverkansmodellen
2) Riksarkivet får disponera 2 564 tkr (anslag 1:6 ap.5) hos Statens kulturråd för fördelning regio nalt 
till institutioner som inte omfattas av samverkansmodellen.

not 10  Årets kapitalförändring 2012 2011

Avgiftsfinansierad verksamhet
Digitalt tillgängliggörande 3 496 2 452
Digitaliseringstjänster 2 011 697
Heraldisk verksamhet 11 -62
Stöd till arkivbildare 31 363
Övriga uppdrag 1 119 422

6 668 3 872

not 11  Balanserade utgifter för utveckling 2012-12-31 2011-12-31

iB anskaffningsvärde 24 715 21 586
Årets anskaffningar 5 193 3 129
anskaffningsvärde uB 29 908 24 715

iB ackumulerade avskrivningar 8 798 5 360
Årets avskrivningar 3 532 3 438
ackumulerade avskrivningar uB 12 330 8 798
Bokfört värde 17 578 15 917

Består av utvecklingskostnader för bl.a. GSU-projektet (digitalt tillhandahållande av äldre kyrko-
bokföringsmaterial), diarieföringssystem, E-fakturering, intranät, och SVAR\NAD\webb (Informa-
tionssystem)

not 12  förbättringsutgifter på annans fastighet 2012-12-31 2011-12-31

iB anskaffningsvärde 42 364 42 439
Årets anskaffningar  560 237
Avgår anskaffningsvärde utrangeringar -13 -312
anskaffningsvärde uB 42 911 42 364
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iB ackumulerade avskrivningar 29 415 26 272
Årets avskrivningar 3 007 3 382
Avgår anskaffningsvärde utrangeringar -13 -239
ackumulerade avskrivningar uB 32 409 29 415
Bokfört värde 10 502 12 949

not 13 maskiner, inventarier, installationer m.m. 2012-12-31 2011-12-31

iB anskaffningsvärde 248 888 246 982
Årets anskaffningar 1) 35 590 16 298
Avgår anskaffningsvärde för utrangeringar  -3 230 -14 392
anskaffningsvärde uB 281 248 248 888

iB ackumulerade avskrivningar 176 325 172 422
Årets avskrivningar 18 297 18 234
Avgår ackumulerade avskrivningar för utrangeringar    -3 217 -14 331
ackumulerade avskrivningar uB     191 405 176 325
Bokfört värde 89 842 72 563

Anskaffning av maskiner och inventarier har ökat med ca 20 000 tkr som beror på nya arkivhyllor 
till de nya arkivutrymmena i Lund.

1) Anskaffningarna för 2012 består bl.a. arkivhyllor och IT-utrustning, såsom skannrar, datanät, 
brandvägg mm.

not 14  kulturtillgångar 2012-12-31 2011-12-31

iB anskaffningsvärde 25 012 25 012
Årets anskaffningar 223 0
anskaffningsvärde uB 25 235 25 012

Bokfört värde 25 235 25 012

Det bokförda värdet på kulturtillgångar består av att Riksarkivet år 2004 enligt regeringsbeslut 
2001-07-22 löst in Ericsbergsarkivet för 25 000 tkr och konstföremål som lånats från Statens konst-
råd för 223 tkr. Kulturtillgångarna avskrivs ej. Årets anskaffning består av konst som lånats in från 
Statens konstråd.

not 15  fordringar hos andra myndigheter 2012-12-31 2011-12-31

Mervärdesskatt 11 287 7 920
Kundfordringar hos andra myndigheter 8 125 9 442
Övriga fordringar 0 523

19 412 17 885
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not 16  förutbetalda kostnader 2012-12-31 2011-12-31

Förutbetalda hyreskostnader inomstatliga 2 828 3 993
Förutbetalda hyreskostnader utomstatliga 23 795 22 479
Övriga förutbetalda kostnader 681 637

27 305 27 109

Förutbetalda hyreskostnader avser 1:a kvartalet 2013.

not 17  upplupna bidragsintäkter 2012-12-31 2011-12-31

Upplupna bidrag från inomstatliga finansiärer 11 497 3 342
Upplupna bidrag fr ån utomstatliga finansiärer 934 709

12 431 4 051

not 18  avräkning med statsverket 2012-12-31 2011-12-31

anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans 0 0
Redovisat mot anslag 2 564 7 630
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats  
till icke räntebärande flöde -2 564 -7 630
fordringar/skulder avseende anslag  
i icke räntebärande flöde

0 0

anslag i räntebärande flöde
Ingående balans -8 700 -8 995
Redovisat mot anslag 366 948 354 394
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -356 193 -354 099
Återbetalning av anslagsmedel 0 0
fordringar/skulder avseende anslag i räntebärande flöde 2 055 -8 700

fordran avseende semesterlöneskuld som inte  
har redovisats mot anslag
Ingående balans 10 935 12 839
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -1 997 -1 902
fordran avseende semesterlöneskuld som inte har  
redovisats mot anslag

8 938 10 935

övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i riksbanken
Ingående balans 0 0
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Inbetalningar i icke räntebärande flöde -2 564 -7 630
Utbetalningar i icke räntebärande flöde 2 564 7 630
saldo 0 0

övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i riksbanken 0 0

summa avräkning med statsverket 10 993 2 235

not 19 övriga tillgodohavanden i riksgäldskontoret 2012-12-31 2011-12-31

Särskilt räntekonto 1) 62 908 62 587
Riksarkivets förvaltningsanslag 0 6 414

62 908 69 001

Räntekontokrediten på förvaltningsanslaget utnyttjas med 31 268 tkr kan ses i not 25.

1) Riksarkivet får på ett särskilt räntekonto i RGK sätta in ersättningar för arkivleveranser från 
affär sverk, bolagiserade myndigheter och verk samt andra verksamheter som inte är anslags-
finansierade. Den årliga avkastningen, sedan en viss del avsatts för värdesäkring, ska användas 
till arkivmyndighetens löpande kostnader för bevarande och tillgängliggörande.

För år 2012 var räntan 919 tkr (1 107 tkr), därav överförs 184 tkr (221 tkr) för att värdesäkra kapi-
talet och resterande 735 tkr används för löpande kostnader.

De medel som finns på det särskilda räntekontot är avsedda att täcka kostnader för förvaring, 
vård och tillhandahållande av statliga arkiv. Avkastningen på det särskilda räntekontot täcker 
inte de löpande kostnaderna för de arkiv som ersättningarna en gång avsåg. Den del av avkast-
ningen efter att kapitalet har värdesäkrats är 883 tkr medan de schablonmässigt beräknade kost-
naderna är ca 3 800 tkr.

not 20 kassa, plusgiro och bank 2012-12-31 2011-12-31

Kassa, plusgiro och bank 1) 26 27
Bank, valutakonto 0 0

26 27
1) Posten består av kontantkassor, 26 tkr.

not 21 statskapital 2012-12-31 2011-12-31

Statskapital 235 12

Statskapitalet avser konstföremål som lånats från Statens konstråd. På tillgångssidan har mot-
svarande belopp bokförts som en kulturtillgång.
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not 22 Balanserad kapitalförändring 2012-12-31 2011-12-31

ingående balans 1) 76 791 76 828
Föregående års kapitalförändring enligt resultaträkning 3 872 -258
värdesäkring av kapital 2) 405 221
Korrigering föregående års värdesäkring av kapital -221
utgående balans 80 847 76 791

1) Ingående balansen består till största delen av särskilda ersättningar för leveranser med 62 127 
tkr som RA enligt regleringsbrevet får fondera .

2) Enligt regleringsbrevet får RA fondera ersättningar för arkivleveranser från affärsverk och  
bolagiserade myndigheter samt andra verksamheter som inte är anslagsfinansierade och viss del 
av avkastningen ska värdesäkras.

not 23 avsättningar 2012-12-31 2011-12-31

Avser avsättningar för pensioner och andra förpliktelser
ingående avsättning 2 184 2 309
Årets pensionskostnad 462 1 251
Årets pensionsutbetalningar -1 130 -1 377
utgående avsättning 1 517 2 184

not 24 lån i rgk 2012-12-31 2011-12-31

Lån till anläggningstillgångar vid årets början 94 450 101 504
Nya lån under året 23 711 18 088
Amorteringar under året -24 789 -25 142
utgående balans 93 372 94 450
låneram 143 000 133 000

not 25 räntekontokredit i riksgäldskontoret 2012-12-31 2011-12-31

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 31 268 0
Räntekontokrediten har högst utnyttjats med 31 268 tkr under år 2012.
kontokredit hos rgk 55 000

not 26 skulder till andra myndigheter 2012-12-31 2011-12-31

Arbetsgivaravgifter och premier 4 694 4 771
Leverantörsskulder statliga 1 630 3 731
Utgående mervärdesskatt 746 1 086
Övriga skulder 0 0

7 070 9 587



54

Årsredovisning 2012 för riksarkivet

not 27 leverantörsskulder 2012-12-31 2011-12-31

Leverantörsskulder 4 662 9 807

not 28 övriga skulder 2012-12-31 2011-12-31

Personalens källskatt 3 982 4 037
Övriga skulder 1) 2 1

3 984 4 038

1) Posten övriga skulder består av outredda medel rörande intresseavdrag.

not 29 upplupna kostnader 2012-12-31 2011-12-31

Semesterlöneskuld m.m. 19 306 18 364
Övriga upplupna kostnader1) 4 254 2 082
Retroaktiva löner 1 013 1 397

24 573 21 843

1) Består till största del av trygghetsmedel och kompledighetsskuld med 1 094 tkr (1 536 tkr).

not 30 oförbrukade bidrag 2012-12-31 2011-12-31

Bidrag från inomstatliga finansiärer 1) 7 662 8 721
Bidrag från utomstatliga finansiärer 3 380 2 172

11 042 10 893

1) Består av anskaffning av anläggningar som finansieras av externa medel och av bidrag till  
Digisam.

Beräknad användning per tidsintervall: 
Inom 3 månader 153
3 månader till 1 år 4 789
1 år till 3 år 6 128
Överstigande 3 år

not 31 övriga förutbetalda intäkter 2012-12-31 2011-12-31

Övriga förutbetalda intäkter 15 669 19 719

Posten består bl.a. av förskotterade intäkter 2 609 tkr (4 404 tkr) från Domstolsverket för lever-
anser och vård av inskrivningsmyndigheternas arkiv samt förutbetalda intäkter från bl.a. Utlän-
ningsnämnden, Regeringskansliet, Sveaskog, Arbetslivsinstitutet, Göta Hovrätt, skolmyndigheter 
m.fl. Riksarkivet har under år 2011 och tidigare tagit emot myndigheternas arkiv och därmed haft 
motsvarande kostnader. Minskningen från år 2011 beror på att Riksarkivet har upparbetat kost-
nader för arkivmaterial som överlämnats till myndigheten. 
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not 32 förvaltningsanslaget för riksarkivet  
ramanslag 17 6:1 ap 1.

Årets tilldelning på anslagsposten  17 6:1 ap 1  är totalt 346 188 tkr (343 653 tkr). 
Anslagskrediten var för år 2012  13 800 tkr (13 800 tkr), denna har utnyttjats med 2 235 tkr.
Ingående överföringsbelopp 2012 var 8 494 tkr (8 724 tkr) som får disponeras.

Villkor enligt regleringsbrevet 17 06:1 ap 1. Medel till föreningen Armé-, Marin- och Flygfilm.
I anslaget har beräknats medel för restaurering, arkivering och arkivförvaltning av kulturhistorisk, 
försvarsanknuten film till ett belopp av 464 tkr (464 tkr). Medlen utbetalas den 25 varje månad i 
poster om 39 tkr till föreningen Armé-, Marin- och Flygfilm.
Under 2012 har 464 tkr utbetalats enligt ovan nämnda villkor.
Villkoren i regleringsbrevet har uppfyllts. 

Villkor enligt regleringsbrevet 17 06:1 ap 1. Nämnden för enskilda arkiv.
Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv får använda 8 451 tkr (8 451 tkr) för bidrag till enskilda arkiv.
Under 2012 har 8 444 tkr ( 8 450 tkr) utnyttjas.
Villkoren i regleringsbrevet har uppfyllts.

not 33 Bidrag till regional arkivverksamhet. ramanslag 17 1:6 ap 5

Anslaget får användas som statsbidrag i enlighet med förordningen (1996:1598) om statsbidrag 
till regional kulturverksamhet, regionala arkivinstitutioner (enligt regleringsbrevet).

Anslaget får även användas för bidragsgivning av Riksarkivets nämnd för enskilda regionala arkiv.

Anslaget för bidrag för 2012 uppgår till 2 564 tkr (7 630 tkr), som  har fördelats och utbetalats 
av Riksarkivet till regionala arkivinstitutioner i enlighet med regleringsbrevets villkor.

Villkoren i regleringsbrevet har uppfyllts.

not 34 forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet.  
ramanslag 17 01:4 ap 9.

Årets tilldelning på anslagsposten  17 01:4 ap 9  är totalt 10 005 tkr (9 914 tkr). 
Anslagskrediten för år 2012 är 300 tkr (297 tkr), denna har inte utnyttjats.

Ingående överföringsbelopp 2012 var 207 tkr (271 tkr) som får disponeras.
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Tilläggsupplysningar

tabell 23. sammanställning av väsentliga uppgifter 2008–2012 (i tkr)

typ av uppgift 2012 2011 2010 2009 2008

låneram
Beviljad 143 000 133 000 111 500 164 300 145 000
Utnyttjad 93 372 94 450 101 504 146 456 135 845
Kvar 49 628 38 550 9 996 17 844 9 155

kontokredit hos rgk
Räntekontokredit 55 000 55 000 42 000 42 000 42 000
Max. utnyttjad under året 31 268 5 324 0 24 318 25 282

räntor på räntekonto rgk
Ränteintäkter 956 1 217 263 215 1 298
Räntekostnader 1 359 1 755 493 941 5 665
Saldo -403 -538 -230 -726 -4 367

avgiftsintäkter
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Budget enl. regleringsbrev 24 600 24 600 48 200 41 720 42 000
Utfall 1) 51 731 59 312 60 796 123 707 125 213
Verksamhet med full kostnadstäckning
Budget enl. regleringsbrev 51 690 51 690 44 141
Utfall 1) 34 390 35 931 35 948

anslagskredit
Beviljad kredit Uo 17 6:1 ap 1 13 800 13 800 13 822 9 910 9 576
Beviljad kredit Uo 17 1:4  ap 9 300 297 296 288 284
Utnyttjad kredit Uo 17 6:1 ap 1 2 235 0 0 0 0
Utnyttjad kredit Uo 17 1:4 ap 9 0 0 0 0 0

anslag m.m. 
Utgående reservation 0 0 0 0 0
Anslagssparande Uo 17 6:1 ap 1 0 8 494 8 724 1 163 3 940
Anslagssparande Uo 17 1:4 ap 9 181 207 271 284 169

Åtaganden jämfört med
Summan av tilldelade  
bemyndigaden

0 0 0 0 0

Årsarbetskrafter, anställda m.m.
Antalet årsarbetskrafter 510 518 515 539 622
Medelantalet anställda 545 564 573 601 650
Driftkostnad per årsarbetskraft 2) 877 847 835 828 745

kapital
Årets kapitalförändring 6 668 3 872 -258 75 -5 426
Balanserad kapitalförändring 3) -6 464 -10 115 -10 015 -30 037 -46 325

1) Exkl. interna transaktioner
2) Exkl. avskrivningar
3) Exkl. särskilda ersättningar
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tabell 24. lokalkostnader

ort Hyresvärd
lokal- 
hyror

el och  
upp-

värmning

övriga 
driftkost- 

nader
fastig- 

hetsskatt

Stockholm Fastighets AB Lysbomben 20 722 798 11 5 

Boetten AB 17 466 

Försvarets Materielverk 4 072 477 

Stockholms hamn AB 5 688 118 

Ramsele Stiftelsen Arkiv & Kulturhus  
i Ramsele 1 138 

E.ON Kundsupport Sverige AB 48 

Kraft & Kultur 213 

Fränsta Ånge Fastighets & Industri AB 1 162 164 3 

Uppsala Akademiska hus AB 11 046 156 

Vadstena Statens fastighetsverk 10 284 487 

Visby Leif Pettersson, kometen 3 1 880 71 

Region Gotland 165 

Lund Lundaproduktion fastighets AB 1 386 

Arkivet Lund fastighets AB 3 589 

Lunds Nation Arkivet AB 3 675 240 

Lunds universitet 1 016 

Malmö stadsarkiv 166 

Lunds energi 1 613 

Kraft & Kultur 130 

Göteborg  Klippan kulturfastigheter 7 798 

Wallenstam AB 5 655 308 103 

Higabgruppen 256 23 

Härnösand Hemfosa MF O AB,  
ISS Facility Services AB

7 441 

Klöverna Härnösand AB 2 370 

Dagon Härnösand AB 790 

Östersund GE Real Estate (Sweden) AB 1 545 73 85 14 

Roxanne Östersund  
Onkel Adam 9 AB

304 9 30 

Roxanne Östersund  
Tingshuset 7 AB

36 2 4 

Jamtli 9 
summa 109 494 5 072 99 179 

Reparationer och underhåll tillkommer med  98  tkr.
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tabell 26. sjukfrånvaro

I nedanstående tabell redovisas nyckeltal för åren 2011 och 2012. De avser sjukfrånvaron vid Riks-
arkivet räknat i procent. Nyckeltalen 1 samt 3–7 anges i procentandelar av tillgänglig arbetstid. 
Nyckeltal 2 avser procentuell andel av den totala sjukfrånvaron. Uppgifterna har hämtats från 
tidsanvändningsstatistiken i personalsystemet Palasso.

nyckeltal                                               sjukfrånvaro i procent 2012 2011

1.  Totalt 3,48 2,60

2.  Sammanhängande sjukperiod längre än 60 dagar 29,91 24,60

3.  Kvinnor 4,78 3,01

4.  Män 2,16 2,17

5.  Åldersgruppen yngre än 30 år 4,28 3,34

6.  Åldersgruppen 30–49 år 3,26 2,67

7.  Åldersgruppen 50 år och äldre 3,65 2,51

Nyckeltalen visar generellt på en procentuell ökning av sjukfrånvaron jämfört med 2011. Ökning-
en har skett i samtliga åldersgrupper och för gruppen kvinnor. För männen däremot är andelen 
sjuk frånvaro oförändrat låg. De långtidssjukskrivnas (sjukperiod längre än 60 dagar) andel av 
hela antalet sjukskrivna har ökat markant jämfört med 2011. 

Under femårsperioden 2008–2012 har sjukfrånvaron varierat men sammantaget minskat be-
tydligt såväl totalt som för samtliga åldersgrupper och för kvinnor och män. Även långtidssjuk-
frånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har minskat stort.   

tabell 25. ersättningar till ledamöterna i insynsrådet samt ledande  
befattningshavare som utsetts av regeringen

Befattning Namn 2012, kr Övriga uppdrag

Riksarkivarie, ordförande i insynsrådet Björn Jordell 979 548
Ledamot i insynsrådet Johan Hirschfeldt 9 675
Ledamot i insynsrådet Agneta Holmenmark 5 950
Ledamot i insynsrådet Per Strömbäck 4 500 Styrelseledamot 

Enfant Terrible AB
Ledamot i insynsrådet Marianne Söderberg 7 700
Administrativ chef Olle Forslund 658 383

Riksarkivet har inga framtida åtaganden för dessa ledamöter eller ledande befattningshavare 
utöver vad som framgår av allmänna avtal.
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Förkortningar
ABM Arkiv, bibliotek, museer
ADEEL Album de diplomatique européenne en ligne
APEnet Archives Portal Europe
APEX Archives Portal Europe network of excellence
Arkis Arkivinformationssystem inom Riksarkivet
COST European Cooperation in Science and Technology
Digisam Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt  
 bevarande och digital förmedling av kulturarvet
DLM Document Lifecycle Management
EAC Encoded Archival Context
EAG Encoded Archival Guide
eARD earkiv och ediarium
EBNA European Board of National Archivists
ESV Ekonomistyrningsverket
FOSAM Folkbokföringsprojektets samordningsgrupp
FoU forskning och utveckling
hm        Hyllmeter
IB ingående balans
ICA International Council on Archives
ISO International Organization for Standardization
KB Kungl. biblioteket
KRUS Kompetensrådet för utveckling i staten
KTH Kungliga Tekniska högskolan
LDB Långsiktigt digitalt bevarande
MENOTA Medieval Nordic Text Archive
MiLOS Migrationfree longterm storage on 35 mm silver and  
 colour microfilm
MKC Mediakonverteringscentrum
MPO medeltida pergamentsomslag
MSEG Member States Expert Group on Digitisation
NAD Nationella arkivdatabasen
NAPP North Atlantic Population Project
NCK Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik
OSL Offentlighets och sekretesslagen (2009:400)
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RA Riksarkivet
RADAR Riksarkivets digitala arkiv
RAFS Riksarkivets författningssamling
RAMS Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter
RGK Riksgäldskontoret
SAMBA Samverkan för bevarande
SBL Svenskt biografiskt lexikon
SIS Standardiseringen i Sverige
SKL Sveriges Kommuner och Landsting
SNW SVAR/NAD/Webb
SP  Sveriges tekniska forskningsinstitut
SUNET Swedish University Computer Network
SVAR Svensk arkivinformation
tkr tusental kronor
UB utgående balans





Box 12541, 102 29 Stockholm
Telefon: 010 - 476 70 00
www.riksarkivet.se

LOGOTYP

Landsarkivet i Uppsala
Box 12541, 102 29 Uppsala
Telefon: 010-476 70 00 
www.riksarkivet.se

http://www.riksarkivet.se

	Namnlös

